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Campanie de
ecologizare
Primarul municipului Reşiţa,

Mihai Stepanescu, lansează cam
pania locală de ecologizare „Să
ne dăruim o primăvară curată”. În
acest context se face un apel la
asociaţiile de proprietari şi agenţii
economici de pe raza municipiului
Reşiţa să ecologizeze perimetrul
în care activează şi să solicite
Serviciului de Gospădărie Urbană
şi Mediu din cadrul primăriei spri
jinul pentru toaletarea copacilor
acolo unde este cazul.

Cu această ocazie se solicită
sprijinul tuturor asociaţiilor,
fundaţiilor şi organizaţiilor non
guvernamentale din Reşiţa să îşi
aducă aportul la cosmetizarea
parcurilor şi întreţinerea spaţiilor
verzi, prin încheierea unui pro
tocol cu primăria Reşiţa, prin care
se doreşte susţinerea acţiunilor
de voluntariat, responsabilizarea
cetăţenilor şi dezvoltarea spiritului
civic în comunitate.

-

-

-

Colegiul Director al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Intercom
Deşeuri Caraş-Severin” l-a ales vineri, 6
martie pe Tiberiu Pădurean în funcţia de
director executiv. Acesta are termen de 15
zile pentru a alege între această funcţie şi
cea de viceprimar al Municipiului Reşiţa.

Fondată de către Consiliul Judeţean
Caraş-Severin şi un număr de 76 de consilii
locale din judeţ, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Intercom Deşeuri Caraş-
Severin a fost înfiinţată prin Încheierea
Judecătoriei Reşiţa din data de 18
februarie 2009.

Asociaţia are ca scop realizarea în
comun a proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii aferente serviciului public de
salubrizare a localităţilor judeţului pe baza
strategiei de dezvoltare la nivelul Caraş-
Severinului şi furnizarea în comun a
serviciilor, forma de gestiune fiind
gestiunea delegată.

Constituirea unei asociaţii în domeniul
salubrizării a fost necesară pentru
realizarea unui proiect de investiţii ce
vizează crearea unui sistem integrat de
management al deşeurilor şi pentru care
judeţul Caraş-Severin beneficiază în
prezent de asistenţă tehnică prin
Programul ISPA.

In cadrul asistenţei tehnice acordate
prin Programul ISPA se realizează
documentaţia necesară pregătirii aplicaţiei
în scopul finanţării proiectului „Sistem
integrat de management al deşeurilor în
judeţul Caraş-Severin” prin Fonduri
Structurale. Suma totală alocată pentru
pregătirea aplicaţiei, de 800.000 euro, este
suportată de către Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile şi Programul ISPA.

Lavinia Predescu

Asociaţia Radio Semenic din Reşiţa a derulat in cadrul
proiectului transfrontalier Phare 2006 intitulat „Aici şi dincolo -
bogăţia identităţii culturale”, manifestarea intitulata „ Graiul cald
si prietenos”. Acest proiect se doreşte a fi o punte de legătură a
românilor de o parte şi de alta a graniţei. Graiul cald si prietenos,
a insemnat povestea cuvantului, dragoste fata de limba romana
si nu in ultimul rand identificarea formelor de pastrare a limbii
naţionale. Ada Botezan, reporter la Radio Resita, a afirmat in
cadrul întâlnirii.

ŢLa început a fost cuvântul. Şi dacă avem mândria, fără a
ajunge la orgoliu, fără a fi emfatici, putem spune că la început a
fost cuvântul românesc, care poate s-a născut într-o zi de vară
sau... de iarnă ca aceasta, care ne face pe noi, pe noi românii
despărţiţi de o linie de pământ, să ne întâlnim în ciuda recesiunii
mondiale şi a încălzirii globale. Această zi ne face pe noi cei cu
simţ românesc să ne întâlnim şi să ne unim întru cuvânt...
românesc. Căci ce e mai scump decât mama şi limba în care ne-
am născut? Cei care mai aveţi mamă, cei care mai aveţi limbă
românească, păstraţi-o. Dacă ţi-e dat să trăieşti în limba română
nu ai nevoie de exerciţii, din moment ce ţi-e dat. În limba română
locuieşti sau nu. Iar acolo unde locuieşti te simţi stăpân.
Binecuvântat fii stăpân al limbii române, poet al simplităţii şi
profunzimii unei fântâni nesecate sau al unei ape ce curge
şiroaie. De fapt, este vorba de trăirea noastră totală, de
onestitatea faţă de idealul rostirii româneşti. La noi, în limba
română, cuvintele îmbracă unduirea firescului în formele
fundamentale rostite de ţăranul român cu cuvintele esenţiale şi
de bază, în graiul, topica şi mentalitatea arhaică... şi cu atât mai
autentică. Limba română nu e, de reţinut, NU E un zgomot de
căruţe, nu e un geamăt, nu e un urlet, e durere, iubire şi dor.

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIProgram finanţat prin PHARE
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Până la sfârşitul anului şcolar Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin desfăşoară proiectul „Mesajul
Meu Antidrog” organizat prin teatru, muzică şi sport În ultima săptămână, 978 de cărăşeni au fost diagnosticaţi cu viroze
respiratorii şi 422 cu pneumonie 0-800-800-644 este numărul de telefon apelabil gratuit pus la dispoziţie de APDPR în vederea
semnalării problemelor în accesarea Programului Naţional pentru Dezvoltarea Rurală

Direcţia Regională de Drumuri
şi Poduri Timişoara continuă
lucrările de reabilitare a unor porţiuni
de drumuri şi poduri din judeţul nostru
pe traseele Cornea - Caransebeş şi
Bozovici - Prigor.

Prim
ţean

ţi conduc
ţean, speciali

ăriile din Zăvoi ă cu
Consiliul Jude Cara ă vineri
o dezbatere despre

fiind invita ătorii forurilor
locale

şi Turnu Ruieni împreun
ş-Severin organizeaz

şi jude şti în domeniu şi oameni
de afaceri

„Schi în Banat
ă“

şi energie
regenerabil

Cabinet Senatorial Iosif Secăşan

Luni 2 martie 2009

Marţi 3 martie 2009

Miercuri, 4 martie 2009

, grupul parlamentar al senatorilor PD-L
a avut o întâlnire de lucru cu ministrul Turismului, d-na Elena
Udrea.

D-l senator Iosif Secăşan a prezentat cele 2 proiecte de
infrastructură turistică montană: ski pe muntele Semenic şi
Muntele Mic şi a solicitat sprijinul autorităţilor guvernamentale
şi a ministerului de resort, pentru susţinerea proiectelor, facili-
tarea avizelor, trecerea terenurilor în domeniul skiabil şi copar-
ticiparea Ministerului Turismului la finanţarea proiectelor.

, Comisia pentru sănătate publică a
Senatului a avut ca invitaţi pentru discuţii asupra strategiilor şi
politicilor de sănătate, pe ministrul Sănătăţii Ion Bazac,
secretarul de stat Raed Arafat şi secretarul de stat Cristian
Antonie Irimie.

La acestă primă întălnire de lucru s-a abordat cu
predilecţie, problema asistenţei medicale de urgenţă, atât în
forma ei de centre de permanenţă deservită de medicii de
familie, cât şi cu referire la unităţile de primire urgenţe de la
nivelul Spitalelor Judeţene, mai mult decat atât, structuri

operatorii regionale complexe ce includ: ISU, SMURD,
echipele de descarcerare, unităţi mobile multifuncţionale şi
operativitate conjugată, în condiţii de urgenţă şi catastrofe.

D-l senator Iosif Secăşan a solicitat d-lui ministru Ion Bazac
să găsească o soluţie de acoperire cu servicii medicale a
comunelor fără medic de familie, sugerându-i ca o posibilitate,
atribuirea de competenţe medicilor absolvenţi de medicină
generală, ca stagiari retribuiţi de Ministerul Sănătăţii.

d-l senator Ioasif Secăşan a
susţinut în plenul senatului, modificările la legea 95/2006 cu
referire la schimbarea denumirii şi reorganizarea instituţiei
care reprezintă în teritoriu Ministerul Sănătăţii Publice.
Modificarea denumirii de laAutoritatea de Sanătate Publică, la
Direcţia de Sănătate Publică este firească în corelaţie cu
structura sa şi cu legislaţia în vigoare, autoritatea fiind un
atribut al acesteia.

D-l senator Iosif Secăşan a identificat 4 modificări
importante cu acţiune de descentralizare şi de eliminare a
dublei subordonări: administrativ locale şi metodologic
centrale, ceea ce constitue un prim pas spre descentralizarea
reală, preconizată de Guvern a se legifera în 90 de zile.
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{edin]@ administrativ@ la CJCS
Duminică, 8 martie, la Consiliul Judeţean Caraş-Severin a avut

loc o conferinţă cu caracter administrativ la care au participat
preşedintele CJCS, Sorin Frunzăverde,

senatorul Iosif Secăşan deputatul
Valentin Rusu.

Oportunitatea acestei întâlniri provine dintr-o serie de lucrări ce
au avut loc săptămâna trecută. Conform declaraţiei preşedintelui
CJCS, nivelul apelor este în scădere la Voislova şi Obreja pe
Bistra, la Ramna, Caraşova, Gârlişte, Vrăniuţ, Bozovici şi la Nai
dăş. Singurul loc unde Caraşul este în creştere este la Vărădia iar
o porţiune din drumul judeţean Ciortea Iam este acoperită cu apă.

În intervalul 4-8 martie, nu s-au semnalat ploi abundente în
judeţul nostru. Deşi a plouat pe Semenic şi Ţarcu nu au fost
înregistrate valori importante, inundaţiile fiind practic cauzate de
topirea zăpezii.

A doua parte a şedinţei s-a axat pe prezentarea unui proiect
prin care s-a realizat situaţia globală a lucrărilor pe care Consiliul
Judeţean Caraş-Severin le are de realizat. Acesta este un proiect
pe patru ani şi cuprinde: situaţia lucrărilor în curs de derulare
(29,795,770.20 valoarea totală, 20,777,292.45 valoarea rămasă
pentru finalizare), situaţia cheltuielilor neachitate până la
31.12.2008 (3,684,686.89), situaţia lucrărilor ce necesită finanţare
(165,688,793.00 valoarea totală estimată), situaţia lucrărilor
viitoare (272,866,920.00 valoarea totală estimată).

,

-

prefectul judeţului Caraş-
Severin, Octavian Ţunea şi

Lavinia Predescu
Delega]ia comunei Zrenjanin în vizit@ de lucru la Consiliul

Jude]ean Cara}-Severin
Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a primit astăzi, 11 martie

a.c. vizita unei delegaţii din Republica Serbia condusă de către domnul Aleksandar Marton,
preşedinteleAdunării oraşului Zrenjanin.

La întâlnirea de astăzi din partea sârbă au participat : domnul Tibor Vaš, membru al Consiliului
Executiv al comunei Zrenjanin şi doamna Olivera Ristic Kostic, şefa cabinetului preşedintelui iar din
partea română, domnul Ionesie Ghiorghioni, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi
domnul Victor Naidan, director executiv în cadrul aceleiaşi instituţii.

Prezent pentru prima dată la Reşiţa, domnul Marton şi-a exprimat dorinţa de a consolida relaţiile
de colaborare cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, discuţiile de astăzi purtându-se şi pe marginea
proiectelor ce ar putea fi derulate în comun. Dorinţa reprezentanţilor sârbi, exprimată cu această
ocazie, este de a stabili şi prime contacte cu Primăria Reşiţa, sens în care au propus o întâlnire pentru
finalul acestei luni.

Domnul Frunzăverde a exprimat întreaga disponibilitate a instituţiei pe care o reprezintă în
vederea demarării unor proiecte comune şi a dat ca exemplu proiectele pe care Consiliul Judeţean
Caraş-Severin le are în derulare, în parteneriat cu municipalitatea Vârşeţ, prin Programul de
Vecinătate România Serbia.

In prezent, Consiliul Judeţean Caraş-Severin are în derulare un număr 7 de proiecte care au
obţinut finanţare prin Programul de Vecinătate România - Serbia cu o valoare totală de aproximativ
3 milioane euro.

Femeia s@rb@torit@ la PSD
Femeile din organizaţia judeţeană a

partidului social democrat au sărbătorit
împreună cu bărbaţii PSD-işti venirea
primăverii. Femeile au demonstrat că
ştiu, nu doar să facă politică, ci şi să se
distreze la un chef care a ţinut toată
noaptea.

Peste 200 de membrii cărăşeni ai
Partidului Social Democrat, doamne, dar
şi domni, au sărbătorit femeia. Atmos
fera a fost întreţinută de cântăreţi de
muzică populară, iar distracţia a fost la
ea acasă. Organizaţia judeţeană a Parti
dului Social Democrat numără în Caraş-
Severin aproape 10 mii de membri,
dintre care peste 4000 sunt femei.

-

-
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Până la data de 15 mai, proprietarii care
închiriază locuinţe, terenuri, spaţii
comerciale şi industriale trebuie să depună

la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Caraş-Severin.

declaraţiile privind veniturile realizate,

Direc şi Poduri Timiş
a acceptat finan

şi şi oraşul Bocşa. La Reşi

ş şi Bocşa, existând deja un prestudiu
de fezabilitate iar la Bocşa fiind deja întocmit
studiul de fezabilitate. Pentru Reşi

şa poate fi accesat un
fond special la Ministerul Dezvolt

Deşi termenul de anun
şului era luna

februarie, Compania Na şi
Drumuri nu a anun ştigat
licita

şi exist şanse ca, în curând, Sec
şova s

şi ş-Severinul este jude

şi este anormal ca, în aceste condi
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afirmat preşedintele Consiliului Jude

ş-Severin, prin
intermediul Consiliului Jude şoar

şi moderniz
şi

realizarea mai multor sisteme de alimentare cu
ap

şi care necesit
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datorii. Astfel, în 31 decembrie 2008 restan

şi, conform preşedintelui CJ s-a ajuns la
aceast

ţia Regional
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realizare a centurilor de ocolire pentru Municipiul
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Regional iar pentru Boc
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ţia de
Drumuri Naţionale Or

ţa. Cara ţul cu cea mai
lung ţea de drumuri naţionale din ţar

ţii, una
din cele dou ţii care întreţin aceste drumuri
din judeţul nostru s

ţean, Sorin
Frunz

În momentul de faţ
ţean se desf

ţene, sau
comunale ori realizarea unor proiecte tehnice
pentru asfalt

ţean mai exist

ţare. Îns
ţean are

ţele
instituţiei se ridicau la suma de 3,684 milioane de
lei

ţie datorit
ţul în ultimul an.

ă de Drumuri

ărilor se va face prin Programul Opera

ării.

ă de Autostrăzi
ă firma ce a câ

ă procedura va fi reluată.
Lucrarea de peste 17 milioane de euro este
finan ă prin programul ISPA.

Executivul jude ăcut demersurile
necesare ă

ă fie mutată la
Re

ă re ă, circa
700 km,

ă sec
ă aibă sediul la Or

ăverde.

ă în Cara
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63 de proiecte în valoare totală de 29,795
milioane de lei. Cele mai multe dintre acestea au
în vedere reabiltarea unor drumuri jude

ări ări. Alte proiecte care
vizează reabilitarea unor străzi, precum

ă în o serie de comune, urmează a fi demarate
anul acesta. Mai exact e vorba de 20 de proiecte
în valoare de 272 de milioane de lei.

De asemenea, tot la nivelul Consiliului
Jude ă un număr de nouă proiecte,
cu o sumă totală de peste 165 de milioane de lei,
pentru care studiile de fezabilitate au fost
aprobate ă finan ă, în
prezent Consiliul Jude

ă situa ă bugetului foarte mic pe
care l-a avut jude

Centură blocată la Caransebe

Bilan

ş

ţ administrativ

Înc@ un pas spre centurile Re}i]ei }i Boc}ei

Elena ţFran

E.F.



Denumire obiectiv:
Beneficiar investiţie:
Proiectant general:
Constructor:
Data începerii construcţiei:
Data finalizării construcţiei:

Capelă Spital Judeţean
Consiliul Judeţean Caraş-Severin

S.C. Case S.A.
S.C. Vib Construct S.R.L.

01.12.2007
01.12.2009

3

OJPC Cara -Severinş a desfăşurat o acţiune de control, vizând
verificarea respectării prevederile legale privind protecţia
consumatorilor la producerea şi comercializarea tâmplăriei din lemn,
lemn stratificat, aluminiu, P.V.C., P.V.C. cu inserţie metalică cu
geamuri termoizolante. u fost controlaţi 23 operatori economici fiind
depistate abateri la un nr. de 17 operatori economici.

A

Poliţi tii de frontier din cadrul
Sectorului P.F. Moldova Veche, au
descoperit faptul c
depistat în data de 03.03.2009 circu
lând cu alte numere de înmatriculare,
era dinAustria.

ş ă

ă autoturismul

furat

-

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în

Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa cu
sprijinul Primăriei Municipiului Reşiţa aniversează
venirea primăverii printr-un spectacol ce va avea
loc în data de 13 martie 2009, la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Reşiţa, începând cu ora 19,
intrarea fiind liberă.

RE IŢA

Ţ

Ş

Ş

:

CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :

TOTAL JUDE : 253

Agent vanzari: 1; Ambalator manual: 2; Asistent medical
generalist: 7; Bucatar: 2; Calcatoreasa lenjerie: 4; Camerista: 2; Croitor-
confectioner imbracaminte dupa comanda: 8; Electrician auto: 1; Faiantar: 2;
Farmacist de specialitate: 10; Functionar economic: 1; Gestionar depozit: 1;
Infirmiera: 1; Lacatus mecanic: 1; Lucrator comercial: 2; Muncitor necalificat la
demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 4; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 31; Ospatar: 3; Sofer de autoturisme si camionete: 2; Statistician
medical: 1; Tamplar universal: 1; Vanzator: 3; Zidar rosar tencuitor: 2; Zugrav: 2;

Confectioner cablaje auto: 98; Manipulant marfuri: 1;
Lucrator comercial: 1; Muncitor necalificat in silvicultura: 1;

Agent paza: 47; Asistent medical generalist: 1; Agent
reclama publicitara: 10;

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.03.2009
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Teatrul ” G.A. Petculescu” Re ţa prezintşi ă
următoarele spectacole:

Joi, 12.03.2009, orele 9.45

Vineri, 13.03.2009

şi 11.00 - la Sala Lira a
Liceului “Sabin P ” spectacolulău

,

ţa Vrăjitorul din Oz

la Sala Lira a Liceului “Sabin P ”

de Leonid
Zorin, regia artistic

şi, Marius Tudor, Ana-Maria Cizler, Sorin
Fruntelat

ău

ora 12.00 - spectacolul de Ludmila Razumovskaia,
regia Nelu Roman, scenografia Florica Zamfira

Din distribu
ătoiu, Nicolae Pârvulescu, Marius Tudor.

Spectacolul
ă Vasile Toma, scenografia Florica

Zamfira, coregrafia Violeta Captari.
Din distribu ădureanu,

Camelia Ghinea, Cristi Brătoiu, Constantin Bery, Florin
Ruicu, Florin Ibra

ă, Nicu Pârvulescu.

ţa
ora 9.45 - spectacolul

ţie fac parte actorii: Ana-Maria Cizler, Mariana
Boghian, Cristian Br

ţie fac parte actorii: Eugen P

�

�

Vrăjitorul din Oz
Santaj

Un bărbat
Duminică, 15.03.2009, ora 19.00

şi mai multe femei

Tineri }i nelini}ti]i pe
}oselele re}i]ene

Poliţiştii din Reşiţa sunt tot mai des
confruntaţi cu o problemă ce riscă să
devină un adevărat flagel în oraş: con
ducerea pe drumurile publice în mare
viteză şi concursurile ad-hoc pe bulevar
dele din oraş. Aproape că nu este săptă
mână în care un accident de circulaţie să
nu uimească urbea şi să pună poliţia în
alertă. Bazându-se de fapt doar pe
marca maşinii - fiindcă anul de fabricaţie
este undeva prin secolul XIX, tinerii
imprudenţi fac pe vedetele luându-se la
întrecere. Nu le pasă că oraşul are de
fapt doar două bulevarde unul în sus şi
altul în jos, pe marginea râului Bârzava,
că traficul este foarte aglomerat sau că
trecerile de pietoni sunt din 200 în 200 de
metri. Contează doar spiritul de aventură
şi adrenalina. Iar rezultatele nu se lasă
mult aşteptate: acum două săptămâni un
BMW a ajuns în Bârzava, săptămâna
trecută un alt tânăr a ajuns cu Ford-ul
său din anul 1991 în parcul de la Muzeul
Locomotivelor. Duminică, chiar de întâi
martie, un alt tânăr de 24 de ani a oprit
circulaţia tramvaielor în oraş pentru mai
bine de două ore fiindcă a făcut praf un
microbuz şi un Audi. În aceeaşi zi, după
masa, un alt tânăr la volanului unui 4X4 a
ajuns de pe carosabil pe trotuar şi de aici
s-a oprit în uşa unei cofetării. Nu mai
departe de noaptea de luni spre marţi în
jurul orei 22, un alt tânăr care conducea
un BM de prin 1994, luându-se la
întrecere cu un alt tânăr pe Bulevardul
Revoluţiei, a derapat din cauza vitezei şi
a ajuns în scara unui bloc de locuinţe.

Comandantul Poliţiei Rutiere, Ioan
Decebal Davidoiu, spune că ,,poliţia este
cu ochii pe ei. S-au format echipe care
monitorizează situaţia şi vă garantăm că
nimeni nu va fi iertat.”

-

-
-
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Jandarmii la post
În luna februarie a.c., efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-

Severin au desfăşurat, în scopul instaurării unui climat de ordine şi siguranţă
publică, activităţi de menţinere a ordinii publice pentru descoperirea persoanelor
sau grupurilor de persoane care pregătesc sau săvârşesc fapte ilegale.

Pe linia ordinii publice au fost executate peste 380 de misiuni de menţinere şi de
asigurare a ordinii publice atât în municipiul Reşiţa cât şi pe raza judeţului Caraş-
Severin, prilej cu care au fost constatate 11 infracţiuni cu 14 autori prinşi şi au fost
aplicate un număr de 144 de contravenţii, din care 67 de amenzi a căror valoare
dep şeşte de 27.350 lei, precum şi 57 de avertismente.

De asemenea efectivele de jandarmi au fost solicitate să intervină la peste 40 de
apeluri 112, fiind executate un un număr de 15 acţiuni cu organele silvice şi 60 de
misiuni în cooperare cu alte instituţii. Totodată în luna februarie, efectivele Inspecto
ratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin au executat şi 9 acţiuni pentru punerea
în aplicare a mandatelor de aducere la instanţele judecătoreşti din judeţ. Jandarmii
din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, vor continua ac
ţiunile pentru contracararea fenomenului infracţional, pentru asigurarea unui climat
optim de siguranţă pentru cetăţeni cât şi pentru informarea acestora privind riscurile
la care se supun atunci când comit fapte de natură contravenţională sau penală.

ă

-

-

Palmaresul atletismului reşiţean s-a îmbogăţit cu două medalii, cucerite la
Campionatele Naţionale de Aruncări Lungi pe timp de iarnă. Pe podium au urcat doi
atleţi cu dublă legitimare CSS-CS Universitatea Reşiţa.

Iosefina Purda a cucerit argintul junioarelor I în proba de disc, iar Giani Ianoşi a
urcat pe treapta a treia a podiumului la aruncarea suliţei, în cadrul aceleiaşi categorii
de vârstă. Iosefina Purda e pregătită în prezent de Răzvan Dumitru, iar Giani Ianoşi
se antrenează sub comanda profesoruluiAndrei Fasolă

Direcţia pentru Sport a judeţului Caraş-Severin a fixat, în sfârşit, data la care va
avea loc festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi cărăşeni pe anul 2008.
Aceştia vor fi recompensaţi pentru performanţele lor pe 9 aprilie, momentul festiv
urmand sa se desfasoare in Polivalenta resiteana. Data de 9 aprilie a fost aleasa de
Directia pentru Sport dupa consultarea autoritatilor judetene şi locale. Festivitatea
va fi structurata pe doua parti distincte. Prima parte se va desfasura de la ora 11, in
sala de sedinte a Palatului Administrativ din Resita, acolo unde va avea loc un
simpozion, urmat de o festivitate în cursul căreia Direcţia pentru Sport va acorda
distincţii instituţiilor partenere. Premierea sportivilor din topul anului 2008 se va
desfăşura după-amiază, de la ora 17:30, în Polivalenta reşiţeană

���������
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Re]ea de hackeri
anihilat@ la Caransebe}

O reţea formată din mai mulţi tineri
care goleau cardurile unor cetăţeni din
Italia a fost anihilată de procurorii de la
crimă organizată din Reşiţa. În această
dimineaţă au avut loc mai multe descin
deri în forţă pentru reţinerea suspecţilor.
Procurorii afirmă că tinerii ar fi accesat
ilegal site-urile unor bănci din Italia dar şi
serverele unor universităţi şi a unor agen
ţii guvernamentale din SUA. 15 persoane
au fost reţinute pentru audieri, o parte
dintre ei urmând a fi prezentaţi în această
dimineaţă la Tribunalul Caraş-Severin.

Descinderile au avut loc simultan, în
20 de locaţii din Timişoara, Lugoj, Caran
sebeş, Piteşti şi Hunedoara. Procurorii
de la crima organizată împreună cu tru
pele speciale ale poliţiei şi jandarmeriei
au reţinut mai multe persoane suspecta
te de săvârşirea unor infracţiuni din
domeniul informatic. Acţiunea de moni
torizare a membrilor reţelei a început în
luna mai a anului trecut. Telefoanele
acestora au fost interceptate şi astfel
procurorii au obţinut dovezile care-i incri
minează. Anchetatorii spun că membrii
reţelei au reuşit să cloneze mai multe
carduri dar şi paginile de internet ale unor
bănci din Italia. La una dintre percheziţii
au fost descoperite însă şi droguri

Filiera acţiona în România şi Italia.
Membrii reţelei din peninsulă primeau de
la hackerii din România numerele de
carduri şi parolele de acces ale acestora
apoi scoteau de la bancomate banii pe
care îi trimiteau în ţară fie prin poştă, fie
printr-o firmă de curierat. Sumele de bani
scoase nu depăşeau niciodata 1000 de
euro, asta pentru a nu trezi suspiciuni.
Nouă persoane au fost puse până acum
sub acuzaţie în acest dosar. Valoarea
prejudiciul este estimată de anchetatori
la peste 350.000 de euro.

-

-

-

-

-

-
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Agitaţie mare ieri pe
strada Mărăşeşti din
Reşiţa. Un excavator s-a
răsturnat în timp ce
e x e c u t a o m i ş c a r e
imprudentă.

În cădere utilajul a
agăţat cablul de televiziu
ne, firele de curent şi cele
de telefonie. Incidentul a
durat mai bine de şase ore
până când s-a reuşit repu
nerea utilajului în poziţie
normală. Excavatorul era
folosit pe o stradă în pantă
pentru lucrări la reţeaua
de apă şi canalizare prin
programul ISPA. Locuin
ţele din zonă au rămas
fără energie electrică,
telefonie, şi semnal tv.

-

-

-

Sport local

Neatenţia generază pagube

Elena ţFranElena ţFran

Elena ţFran

E.F.

E.F.
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O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) se află în vizită la Bucureşti, în perioada 11- 25 martie Câştigul salarial mediu
nominal net a fost de 1.355 lei în luna ianuarie 2009, echivalentul a 320 de euro, în scădere faţă de luna precedentă cu 134 lei (9%)
Senatul a respins legea privind ştirile pozitive şi negative Hotărârile judecătoreşti vor fi publicate online, în portalul Jurindex
Proiectul de lege privind salarizarea unică ar putea fi finalizat până la sfârşitul lunii aprilie, urmând a fi trimis Parlamentul, în luna
mai O.u.G. privind aprobarea tacită a autorizaţiilor şi avizelor va fi adoptata până la 30 aprilie
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Ordinul nr. 730 al ministrului administraţiei i interne-
lor privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare pen-
tru program, a num rului comisiilor de concurs i al co-
misiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componentei
nominale a acestora, a tematicii pentru concurs

ţ
ţ

ţ î ţ
ţ (M.O. nr. 95/17.02.2009)

Ordinul nr. 498/C al ministrului justiţiei i libert ţilor
cet ţene ti privind redobândirea cet ţeniei române de
c tre unele persoane. (M.O. nr. 97/18.02.2009)

Ordinul nr. 40 al ministrului agriculturii, p durilor i
dezvolt rii rurale pentru stabilirea unor reguli detaliate
de implementare a m urilor din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rural 2007-2013 i
Programului operaţional pentru pescuit în ceea ce
prive te aplicarea regulii cumulului ajutoarelor. (M.O.
nr. 102/19.02.2009)

O.u.G. nr. 7 privind modificarea O.u.G. nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
(M.O. nr. 103/19.02.2009)

H.G. nr. 79 pentru modificarea H.G. nr. 804/2007
privind controlul asupra pericolelor de accident major
în care sunt implicate substanţe periculoase. (M.O. nr.
104/20.02.2009)

Legea nr. 2 pentru respingerea O.u.G. nr. 134/2006
privind înfiinţarea Autorit ţii Naţionale pentru Regle
mentare în Comunicaţii i Tehnologia Informaţiei.
(M.O. nr. 105/20.02.2009)

O.u.G. nr. 6 privind instituirea pensiei sociale
minime garantate. (M.O. nr. 107/23.02.2009)

Ordinul nr. 193 al pre edintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscal pentru aprobarea modelului i
conţinutului formularelor "Adeverinţ de venit" i
"Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru
persoane fizice. (M.O. nr. 109/24.02.2009)

ş

ş

a
cuantumului taxei de participare la program, a
modalit ii privind plata acesteia şi a calendarului de
desf şurare a concursului na ional de admitere la
Programul de formare specializat pentru ocuparea
unei func ii publice corespunz toare categoriei nal ilor
func ionari publici 2009.
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Ordinul nr. 210 al ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale deAsigurari de Sanatate
privind prelungirea valabilitatii deciziilor de evaluare
emise pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate.
(M.O. nr. 111/24.02.2009)

H.G. nr. 55 privind dispozitivele medicale implan-
tabile active. (M.O. nr. 112/25.02.2009)

O.u.G. nr. 10 privind prorogarea termenului preva-
zut la art. IV din O.G. nr. 27/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul. (M.O. nr. 118/26.02.2009)

Legea nr. 18, legea bugetului de stat pe anul 2009.
(M.O. nr. 121/27.02.2009)

Legea nr. 19, legea bugetului asigurarilor sociale de
stat pe anul 2009. (M.O. nr. 122/27.02.2009)

H.G. nr. 185 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din
H.G. nr. 322/2008 privind acordarea de facilitati pentru

actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2.
(M.O. nr. 123/27.02.2009)

H.G. nr. 187 pentru modificarea si completarea Con-
tractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anul 2008, aprobat prin H.G. nr.
324/2008, precum si a Contractului-cadru privind con-
ditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pt. anul 2009, aprobat
prin H.G. nr. 1.714/2008. (M.O. nr. 123/27.02.2009)

H.G. nr. 188 privind completarea art. 2 din H.G. nr.
720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denu-
mirile comune internationale corespunzatoare medica-
mentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara
contributie personala, pe baza de prescriptie medicala,
in sistemul de asigurari sociale de sanatate. (M.O. nr.
123/27.02.2009)

Ordinul nr. 297 al ministrului finantelor publice
privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea
platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual.
(M.O. nr. 127/02.03.2009)

Circulara nr. 8 a Bancii Nationale a Romaniei privind
nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R. valabil in
luna martie 2009. (M.O. nr. 127/02.03.2009)

O.u.G. nr. 11 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea
alegerilor pentru Parlamentul European. (M.O. nr.
134/04.03.2009)

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, propune sin-
dicatelor o dezbatere pe tema necesităţii înfiinţării

, care să conducă unităţile de învăţământ. Consiliile,
formate din reprezentanţi ai profesorilor, părinţilor şi
administraţiei publice locale, ar urma să îi aleagă pe directorii
şcolilor pe baza unor concursuri de proiecte prezentate.

consiliilor
şcolare

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

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a
stabilit, prin ordinul nr. 133/2009, procedura
de restituire a diferenţei la
pe autoveh icu le , pent ru maşin i le
achiziţionate înainte de 15 decembrie şi
înmatriculate după această dată.

taxa pe poluare

Guvernul a modificat, printr-o Ordonanţă de rgenţă,
cadrul legislativ al achiziţiilor publice pentru a pune în acord
reglementările în acest domeniu din România cu cele din
Uniunea Europeană.

rin aceste modificări s eliminarea barierelor
birocratice, întărirea controlului şi transparenţa cheltuirii
banilor publici dar şi scurtarea termenelor în domeniul
achiziţiilor publice pentru ca proiectele de investiţii să se
realizeze la timp.

Noile reglementări scurtează termenele în toate etapele
procedurile pe care le implică achiziţiile publice, păstrând
însă un control riguros al cheltuirii banului public.

Au fost scurtate termenele în care autoritatea contrac
tantă trebuie să se pronunţe cu privire la rezultatul unei licita
ţii pentru prima dată au fost introduse termene punctuale
la soluţionarea în instanţă a contestaţiilor care se depun
pentru ca acele dosare de contestaţii să nu rămână luni şi
ani în şir în instanţe fără ca o procedură să fie adjudecată.

În acest sens, soluţionarea proceselor în material
achiziţiilor publice presupune următoarele termene:

5-10 zile termen de introducere a cererii de chemare în
judecată

Primul termen de judecată în cel mult 20 de zile de la
data înregistrării contestaţiei

Termenele de judecată ulterioare, scurte, chiar de la o zi
la alta şi care nu pot depăşi 10 zile

Termen de 3 zile pentru pronunţarea hotărârii
Termen de 5 zile pentru comunicarea hotărârii
Termen de 5 zile pentru introducerea recursului

împotriva hotărârii primei instanţe.
De asemenea, se urmăreşte ca termenele de analiză a

ofertelor de către autorităţile contractante să nu depăşească
20 de zile. În cazurile temeinic motivate, autoritatea
contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel
mult 20 de zile.

Un alt element de noutate al Ordonanţei de Urgenţă îl
reprezintă reglementarea potrivit căreia se stabileşte ca în
cazul în care o licitaţie este contestată în instanţă, se
instituie o taxa de timbru în cuantum de 2% din valoarea
estimată a achiziţiei publice, pentru persoana fizică sau
juridică care depune contestaţia. Aceste modificări vor avea
drept rezultat reducerea numărului de contestaţii cu care se
confruntă în prezent autorităţile contractante.

Prin noile reglementări, Executivul a stabilit, de
asemenea, creşterea pragurilor privind sumele de la care o
autoritate publică poate să achiziţioneze direct produse,
servicii, lucrări sau să achiziţioneze produse, servicii sau
lucrări prin cerere de oferte.

Autoritatea contractantă va avea dreptul să achiziţione
ze direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care

valoarea achiziţiei este egală sau mai mică decât
echivalentul în lei a

15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse sau de
servicii, (Potrivit legislaţiei în vigoare, acest prag era de
10.000 de euro. Spre comparaţie, în Polonia acest prag este
de 14.000 de euro, iar în Cehia 15.000)

15.000 euro pentru fiecare achiziţie de lucrări. (Potrivit
legislaţiei în vigoare, acest prag era de 10.000 euro. Spre
comparaţie, în celelalte state membre UE acest prag este
între 10.000 20.000 de euro)

Autoritatea contractantă va avea dreptul de a aplica
procedura de cerere de oferte numai în cazul în care în care
valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie
publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al
următoarelor praguri

pentru contractul de furnizare 100.000 euro (în prezent,
acest prag este 75.000 euro potrivit legislaţiei romaneşti în
vigoare, în Polonia 80.000 de euro, în Cehia 100.000 de
euro)

pentru contractul de servicii: 100.000 euro (în prezent,
acest prag este 75.000 euro potrivit legislaţiei romaneşti în
vigoare, în Polonia 80.000 de euro, în Cehia 100.000 de
euro)

pentru contractul de lucrări: 750.000 euro (în prezent,
acest prag este 500.000 euro potrivit legislaţiei romaneşti în
vigoare, iar în Polonia şi în Cehia acest prag este de 750.000
de euro)

Noul act normativ îşi propune simplificarea procedurilor
de lucru la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglemen-
tarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

De asemenea, va fi înfiinţată o comisie de evaluare a
Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor
(CNSC), un organism independent şi imparţial, care va fi
constituită din 5 membri

Un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
Un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru

Reglementarea şi MonitorizareaAchiziţiilor Publice,
Un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici
Un reprezentant al Guvernului
Un reprezentant al Consiliului Concurenţei.
Necesitatea accelerării procedurilor de achiziţii publice a

fost menţionată şi în concluziile Consiliului European din 11-
12 decembrie de la Bruxelles. De asemenea, acesta a fost
un subiect de discuţie în cadrul întrevederii care a avut loc la
Bruxelles între primul-ministru Emil Boc, preşedintele
Traian Băsescu şi preşedintele Comisiei Europene Jose
Manuel Barroso.
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Guvernul Romaniei , 07.03.2009

Modificarea cadrului legislativ al achizi]iilor publice Amânarea aplic@rii prevederilor
Legii nr. 298-2008

La iniţiativa M.C.S.I., Guvernul a
adoptat un Memorandum de amânare a
aplicării prevederilor Legii nr. 298/2008
privind reţinerea datelor generate sau pre-
lucrate de furnizorii de servicii de comu-
nicaţii electronice destinate publicului sau
de reţele publice de comunicaţii, precum şi
pentru modificarea Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice.

Documentul prevede amânarea aplică-
rii prevederilor legii amintite până la 31
decembrie 2009 şi promovarea, în acest
interval, a unei ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, este prevăzută şi elabo-
rarea unui plan operaţional astfel încât să
fie asigurate toate premisele aplicării
acestei legi în cele mai bune condiţii şi fără
a avea efecte negative asupra activităţilor
desfăşurate la nivelul instituţiilor publice cu
competenţe în domeniu, operatorilor
economici şi opiniei publice.

prin intrarea în vigoare a acestei legi
activitatea de urmărire penală este mult
îngreunată şi în unele cazuri chiar blocată;

este contestată aria infracţiunilor
pentru care pot fi cerute date reţinute de
către furnizorii de servicii de comunicaţii;

la momentul actual, nu toţi furnizorii de
servicii şi reţele publice de comunicaţii
electronice pot asigura într-un mod unitar
gestionarea procesului de reţinere şi
prelucrare a datelor;

nu toţi operatorii sunt pregătiţi conform
prevederilor legale pentru a respecta con-
fidenţialitatea datelor solicitate, respectiv
accesate.

În aceste condiţii, la iniţiativa MCSI,
Executivul a decis că se impune suspen
darea aplicării prevederilor Legii nr.
298/2008 astfel încât până la sfârşitul
perioadei de suspendare să poată fi pus în

Măsura de supendare are la bază
observaţiile prin care M.C.S.I. a fost
sesizat asupra faptului că:
�

�

�

�

-

| 12 - 18 Martie 2009 | PRISMA

Proiectul Codului Civil a fost adoptat de
Guvern. Săptămâna trecută Executivul a avizat
Codul penal, Codul de procedură penală şi
Codul de procedură civilă. Guvernul intenţio
nează să îşi asume răspunderea în luna mai
pentru aprobarea celor patru coduri.

-



5

� �

�

�

�

�

�

�

12.000 de militari americani, din totalul de 140.000, cât au în acest moment SUA în Irak, vor pleca în următoarele şase luni din Irak

Croaţia acceptă propunerea Bruxellesului ce vizează iniţierea
unei medieri în disputa sa de frontieră cu Slovenia, cu condiţia ca diferendul să fie definitiv tranşat în faţa unei instanţe judiciare
internaţionale Liderul nord-coreean Kim Jong-Il va face o călătorie oficială în China pentru a sărbători 60 de ani de relaţii
diplomatice, potrivit unui scurt comunicat al agenţiei de presă din nordul peninsulei

Tibetanii din exil au demonstrat la 50 de ani de revolta eşuată pentru independenţă ce l-a forţat pe Dalai Lama să plece în exil Rusia
a marcat luni aniversarea a 75 de ani de la naşterea lui Iuri Alekseevici Gagarin, primul om care a ajuns în spaţiu Preşedintele
american, Barack Obama, a autorizat reluarea finanţării guvernamentale pentru cercetările cu privire la celulele stem Transportul
public din Statele Unite, la cel mai ridicat nivel din ultimii 52 de ani

Şefii celor mai din Europa, SUAşi Japonia se vor reuni
la Londra, pe 24 martie, pentru a discuta problemele şi viitorul sistemului
financiar, în contextul în care criza globală a subliniat necesitatea adoptării
unor noi reglementări în domeniu. Întâlnirea va fi precedată de o reuniune,
pe 21 şi 22 martie, la Londra, a miniştrilor de Finanţe din G20 şi urmată apoi
de un summit, pe 2 aprilie, al Grupului celor 20.

importante bănci S-a constituit un nou organism al

(Unasur), Consil iul de Apărare,
conceput ca un mecanism de integrare,
dialog şi cooperare în materie de
apărare al celor 12 ţări ale Uniunii.

Uniunii naţiunilor sud-americane
Marocul, o ţară musulmană

sunnită, a anunţat că rupe relaţiile cu
Iranul şiit din cauza comentariilor
unor politicieni iranieni care au pus
la îndoială suveranitatea unui alt stat
sunnit, Bahrein.

Obama a lansat o politică revizuită a SUAfaţă deAfga-
nistan, la puţin timp după instalarea la Casa Albă. Barack
Obama a sugerat că SUA ar putea vorbi cu elementele
moderate ale talibanilor, ca parte a strategiei sale în
Afganistan. Consideraţiile preşedintelui american au fost
făcute înaint a vizitei de marţi, la Brussels, a vicepreşe-
dintelui Joe Biden în Europa pentru consultări cu aliaţii din
NATO privind situaţia din Afganistan şi stabilirea noului
plan ce va fi prezentat la summitul din aprilie al alianţei.

Într-un interviu pentru New York Times, publicat pe
site-ul de sâmbătă al ziarului, Obama a subliniat succesul
strategiei SUA de a introduce unii luptători sunniţi în Irak,
la masa negocierilor şi îndepărtarea lor de la Al-Qaeda.
Obama a afirmat că "este posibil să existe unele oportuni
tăţi comparabile înAfganistan şi în regiunile pakistaneze".

Ideea de cooperare cu unele grupuri de talibani a fost
vehiculată de mai multe luni de comandanţi militari
americani, inclusiv Generalul David Petraeus, şef al
Comandamentului Central.

"Dacă vorbeşti cu generalul Petraeus, cred că el ar
susţine că o parte din succesul în Irak a implicat ajungerea
la oameni pe care noi îi considerăm a fi fundamentalişti
islamici, dar care au fost dispuşi să lucreze cu noi", a spus
Obama. Dar, de asemenea, el a avertizat că situaţia din

Afganistan este mai complexă.
Forţele conduse de SUA au înlăturat talibanii de la

putere în Afganistan, la scurt timp după 11 septembrie
2001, dar luptători s-au regrupat în ultimii ani şi conduc o
insurgenţă în creştere.

Hamid Karzai, preşedinte Afganistanului, a salutat
comentariile lui Obama. "Ieri, (sâmbătă - n.n.) domnul
Obama a acceptat şi aprobat calea păcii şi a discuţiilor cu
acei talibani afgani pe care el i-a numit moderaţi," Karzai a
declarat la Kabul, unde se afla pentru a marca Ziua
Internaţională a Femeii.

Ahmed Shah Ahmedzai, un fost prim-ministru din
Afganistan, a spus pentru Al Jazeera că orice mişcare
pentru a negocia cu talibanii ar fi "foarte apreciată" de c
tre oamenii afgani. "Războiul nu este soluţia înAfganistan,
singura soluţie este începerea procedurilor de pace."

Obama a ordonat deja detaşarea a 17 000 de trupe
suplimentare în Afganistan, spunând că acestea sunt
necesare pentru a stabiliza deteriorarea securităţii.

Unii parteneri majori din NATO au precizat că nu se
află în poziţia de a trimite mai mulţi soldaţi înAfganistan.

Sprijin iranian. Iranul a indicat că este dispus să ia în
considerare participarea la o întâlnire cu SUA pentru a
examina găsirea unei soluţii pentru stabilitatea în

Afganistanul vecin. "Dacă America şi alte ţări europene
doresc să utilizeze Iranului, acestea ar trebui să ne dea
[invitaţia]", Gholam-Hossein Elham, un purtător de cuvânt
al guvernului iranian, a declarat într-o conferinţă de presă.

Hillary Clinton, secretarul de stat, a propus o conferinţă
internaţională la nivel înalt cu privire la Afganistan în timpul
unei reuniuni NATO în cursul săptămânii trecute. Iranul v-a
fi invitat ca vecin alAfganistanului, a spus Clinton.
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Brown: procesul de pace din Irlanda de Nord este "de
neclintit".

Un poliţist a fost împuşcat mortal în Irlanda de Nord,
două zile după uciderea a doi soldaţi britanici, într-o
aparentă escaladare a violenţei menită să deraieze
procesul de pace. Ofiţerul a fost împuşcat în cap după ce a
fost chemat pentru un presupus
incident într-o zonă republicană.

Recentul eveniment plus primul
atac împotriva soldaţilor britanici
după 12 ani, ce a avut loc sâmbătă,
cresc temerile că stabili tatea
politică din Irlanda de Nord, greu
câştigată, ar putea fi în pericol.

Nu este clar cine a fost în
spatele uciderii poliţistului, dar
răspunderea pentru moartea
militarilor, ucişi când primeau o
livrare de pizza, chiar înainte de
plecarea spre Afganistan, a fost
revendicată de către Real IRA.

Real IRA este un grup disident
republican care se opune proce
sului de pace, format în 1997 ca un
grup rupt din Armata Irlandeză Re
publicană (Irish Republican Army -
IRA). Grupul este responsabil
pentru cel mai sângeros atac din
Irlanda de Nord, atentatul cu
bombă din oraşul Omagh, 1998,
care a ucis 29 oameni.

Irlanda de Nord a suferit trei decenii de violenţă,
perioadă cunoscută sub numele de the Troubles, care a ucis
mai multe mii de oameni în confruntările dintre protestanţi şi
catolici şi, în mare măsură, s-a încheiat în 1998, cu acordul
de pace Good Friday. Recenta creştere a violenţei a deter
minat politicienii să insiste că puterea guvernului de coaliţie
a Irlandei de Nord, format după acord, nu va fi diminuată.

Primul-ministru britanic Gordon Brown a declarat luni,
într-o vizită în Irlanda de Nord, că procesul de pace este "de
neclintit".

Provincia britanică este în prezent condusă de o coaliţie

de guvernământ ce uneşte foştii duşmani, mişcarea
unionistă sindicatul Unionist Democrat şi republicanii Sinn
Fein dezvoltaţi dinspre Londra.

GerryAdams, liderul Sinn Fein, care este aripa politică a,
de-acum defuncta, IRA, a spus sâmbătă că cei din spatele
atacului împotriva soldaţilor nu au nici un sprijin popular. Dar

el l-a acuzat pe şeful poliţiei din
Irlanda de Nord că a făcut "o mare
greşeală" prin chemarea unor
specialişti militari britanici pentru
supravegherea şi urmărirea
disidenţilor republicanii - o mutare
pe care şeful poliţiei a admis-o
doar cu 36 de ore înainte de atac.
"Armata britanică, în Irlanda, nu
este dorită de republicani, de
patrioţi sau democraţi. Subliniez
din nou că acest lucru nu justifică
ceea ce a avut loc", a spus el.

Republicanii doresc ca Irlanda
de Nord să de rupă de Regatul Unit
al Marii Britanii pentru a se alătura
Republicii Irlanda, la sud, în timp
ce unioniştii doresc să păs treze
legăturile cu Marea Britanie.

O mişcare
catolică pentru drepturi civile
escaladează în demonstraţie
violentă în Londonderry şi Belfast.
Trupele britanice revin în Irlanda

de Nord.
Guvernul Irlandei de Nord este suspendat

şi este impusă conducerea directă de la Londra.
Irish Republican Army (IRA) lansează campania

de atacuri cu bombe în Irlanda de Nord şi înAnglia.
Acordul Good Friday este semnat,

încheindu-se douăzeci şi patru de ani de violenţă, în care
3000 de persoane au fost ucise.

Guvernul de coaliţie este de acord cu
marja de influenţă a Londrei.

Marea Britanie începe retragerea trupelor.
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Cronologie:
August, 1969:

Martie, 1972:

1974:

Aprilie, 1998:

Martie, 2007:

Iulie, 2007:

După mai multe amânări consecutive, din cauza unor
probleme tehnice, NASA a programat pe 12 martie lansarea către
Staţia Spaţială Internaţională (ISS) a navetei Discovery. Misiunea
navetei Discovery, prima dintre cele cinci programate pentru anul
2009, este să transporte ultimul set de panouri solare pentru Staţia
Spaţială, ultima mare componentă de construcţie americană, în
cadrul proiectului în valoare de 100 de miliarde de dolari, la care
participă 16 state, a cărui asamblare a început în urmă cu peste un
deceniu şi este prevăzută a se încheia anul viitor.

Discovery îl va transporta, de asemenea, pe astronautul
japonez Koichi Wakata, de 45 de ani, inginer în industria
aerospaţială, care va deveni primul din ţara sa care va servi la
bordul staţie. NASA speră să extindă echipajul staţiei de la trei la
şase în luna mai. Astronauţii de la bordul Discovery vor livra şi
piese de schimb pentru sistemul de reciclare a apei, care trebuie
să fie operaţional pentru ca mai mulţi oameni să poată trăi pe

staţie. Acest sistem, care purifică urină şi apele uzate, astfel încât
să poată fi utilizate ca apă potabilă şi în alte scopuri, a fost adus de
navetă în timpul ultimei vizite, în noiembrie, dar nu a lucrat în mod
corespunzător.

Conform programului conceput în timpul administraţiei Bush,
NASAmai are la dispoziţie opt misiuni pentru a finaliza asamblarea
ISS şi pentru o revizie tehnică finală a telescopului spaţial Hubble,
înainte de scoaterea din funcţiune a navetelor spaţiale americane,
în 2010.

Administraţia Obama a solicitat finanţare pentru un zbor
suplimentar ce vizează un experiment ştiinţific la bordul staţiei
legat de materia neagră, atâta timp cât misiunea poate fi finalizată
înainte de sfârşitul anului 2010.

NASA dezvoltă o nouă navă spaţială, Orion, care poate ajunge
la staţie dar şi pe Lună. Primul ei zbor este programat pentru anul
2015.

Manifestul Ventotene la
Parlamentul European

Joi, (5 martie) pre
şed in te le reg iun i i
Lazio (Italia) a pre
zentat la Parlamentul
European Manifestul
Ventotene, scris de
unul din fondatorii UE,
fost membru al Parla
mentului European,
A l t i e r o S p i n e l l i .
Manifestul a fost scris în 1941 în sprijinul unei Europe
unite. Ceremonia de săptămâna trecută a avut loc în
cadrul evenimentelor organizate cu ocazia împlinirii a
100 de ani de la naşterea fostului deputat european.

Manifestul a fost scris de către doi prizonieri
politici ai lui Mussolini, Altiero Spinelli şi Ernesto
Rossi, pe insula Ventotene. Textul a fost scris pe
hârtie de ţigară şi propune unirea strânsă a statelor
europene în scopul prevenirii altor războaie.

Preşedintele Parlamentului European,Hans-Gert
Pöttering, care ca tânăr deputat european a fost
impresionat de carisma deputatului Spinelli, a
menţionat faptul că acesta din urmă a fost „uimitor de
clarvăzător“.

Altiero Spinelli (1907-1986) este considerat unul
din fondatorii Uniunii Europene din cauza influenţei
pe care a avut-o în sensul integrării europene. El a
introdus numele „Uniunea Europeană“ şi a propus
crearea pieţei unice. „Pentru Altiero Spinelli, integra
rea europeană a fost cel mai bun răspuns la proble
mele Europei. […] Multe din ideile sale trăiesc încă“, a
spus în cadrul ceremoniei de joi domnul Pöttering.

Domnul Spinelli a fost membru al Comisiei
Europene timp de şase ani şi deputat european timp
de 10 ani. Una din principalele clădiri ale Parla
mentului European din Bruxelles îi poartă numele.
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Vând Passat an 2002, motor
1,9 tdi, cutie automat clim ful
electric, înmatriculat, acte la zi,
preţ 7.000 €. Tel. 0741-509755.

Vând Passat an 92, motor
1,8 benzin combi, clim nr.
ro ii, impecabil merit v zut
preţ 1.300 €. Tel. 0741-509755.

Vând Dacia 1310 an 96
motor 1,4 benzin înmatriculat
acte la zi în stare de funcţionare,
merit v zut preţ negociabil
800 €. Tel. 0741-509755.

Vând Dacia 1410. Tel. 0355-
809615.

Vând Dacia 1300. Tel. 0721-
798721.
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Vând teren agricol în comu-
na Târnova. Tel. 0727-869557.

ă în Mo-
roasa. Tel. 0765-295228.

ă ămin cu
baie, în

ă .

ă
ă ă

ăile Herculane

.

ă în Mociur,
f spa ă, 39 mp. Avan
tajos.

Închiriez garsonir

Vând camer de c
blocul funcţionarilor, în

Lunc , 26 mp Preţ avantajos.
Tel. 0765-295228.

Vând apartame t cu 2
camere în Moroasa, aproape de
centru, parter, posibilit ţi vad
comercial, renovat .
Avantajos. Tel. 0765-295228.

Vând apartament cu 2
camere în B
zona pieţei, complet renovat

Tel. 0765-
295228

Vând garsonier
oarte ţioas -

Tel. 0765-295228.

n

,

şi mobilat

şi
mobilat. Avantajos
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
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Imobiliare

Matrimoniale
Tânăr 30 ani, licen

ă,
caut parteneră prietenie sau
căsătorie. Tel. 0727-505315.

ţiat în
drept, apartament şi maşin

Închiriez apartament cu 2
camere în B

Tel. 0765-295228.
Vând în B mai

multe suprafeţe de teren pentru
o cas

ţile. Avantajos. Tel. 0765-
295228.

ţ
ţ . Avantajos. Tel.

0765-295228.
Închiriez apartament cu 2

-

0765-295228.
Închiriez garsonier în

Moroasa la Fluturelu, renovat
Tel. 0765-295228.

Particular, vând apartament
3 camere, confort 1, semideco
mandat, et. 4/4, 34.000 € neg.
Tel. 0727-168678.

Vând garsonier
ţiri. Tel.

0748-119443.
Vând apartament 2 camere.

Tel. 0748-119443.
Vând apartament c

c ţ
, în Re ţa

ţiri, cu garsonier
apart 2 camere ţ

Vând în G taia cas

.

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

Vând în G

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

Închiriez cas
ţile. Tel.

0745-571052 sau 0355-405268
Vând cas

, telefon,
cablu tv, complet mobilat sau
nemobilat ţ
25.000 €. Tel. 0355-411682,
0729-357909.

Vând cas

,
ţial.

Preţ neg Tel. 0769-235390.
Schimb buldoexcavator cu

teren intravilan în Re iţa. Tel.
0755-615558.

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

Închiriez hal în Boc a, 270
mp, înc lzire, termopane, ap ,
gaz, trifazic, acces tir, etc. 2
€/mp, u or negociabil. Tel.
0723-689971.

ăile Herculane,
complet renovat si mobilat,
avantajos.

ăile Herculane

ă sau pensiune, toate
utilită

Închiriez camere cu baie în
blocul func ionarilor în Luncă, la
Pia a mică

camere la parter, complet mo
bilat

ă
ă

ă.

ă ocupabilă
imediat cu îmbunătă

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

4 . Tel. 0770-751533.
Schimb apartament 3 came

re, confort 1, semidecomandat
cu îmbunătă ă

+ diferen ă.
Tel.0749-486188, 0355-802548

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.

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 mobilată în
zona Triaj, toate utilită

ă Dognecea, 2 ca
mere, bucătărie, curte, fântână
betonată ădină

ă
ă (centru). Pre

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

Ofer spre închiriere aparta-
ment cu o cameră termopane,
centrală, gaz, mobilat par

ă
ă ă

şi utilat aproape de centru.
Tel.

şi mobilat

şi

şi

şi

şi gr

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

ş

ş

ş

-

-

sau .

.

Cump

A

-

.

Schimb c priori

dvd

V nd gps, lau punk nou
gana ie 2 ani, hart europei de
est pre 100 neg. Tel 0770
495732

nd otorola 980, 2
camere, 3g, mp3 + cablu de
desc rcat n comp i cd de
instalare, stare perfect , pre 50

neg. Tel 0770 495732
nd porumb la pre de 7

lei/kg i gr u la 8 lei/kg
floarea soarelui la 1 2 lei/kg n

oc a i e i a a cantitate
peste 1 kg ofer transport.
Tel 0740 770047

nd arpagic la re de 6
lei/kg. a cantitate mare neg.
Tel 0740 770047 nd drujb
nou a ita 0755 615558

nd gr u porumb 0 9
lei/kg uruial 1 leu/kg, transport
la domiciliu n e i a. el 0724
971600

nd Play tation 2, cu cip
ncorporat i 2 joystikuri.
0729-133187

V nd uic de prune din
produc ie proprie n cantit i
mari. Tel. 0746 936971.

nd firm imobiliar cu
sediul n oc a f r datorii,
pl titor de tva, pre 450 lei. Tel
0255-552020 0748 051170

ă

ăl ăminte ă-
căminte second-hand copii i
damă, pături bebe, 3 perini mari,
frigider cu congelator toate
foarte ieftine. Tel. 0740-319236.

ă la 300 lei, metali-
zate, toate mărimile, un scuter
de copii la baterie, la 290 lei,
calorifer electric cu noi elemen

ă muzicală la 150 lei, o
pereche de boxe la 70 lei

ăr televizoare, calcu-
latoare, biciclete, -uri etc.
bune

ăr ma ă de scris
portabilă. Tel/fax. 0255-214699.

ă sugragerie,
living, 1.000 lei. Tel.

.
Vând col

Tel.

ă sufrage-
rie, televizor color ărucior
pt. bebe. Pre

ă
ă

ă
ă

ă

ă
ă

ă ă
ă ă

ă

din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.

Vând înc ţ

Vând televizoare color de la
80 lei pân

ţi,
combin

ţie de 160 W la 80 lei. Tel.
0742-377640.

Cump

Tel. 0742-
377640.

Vând dormitor TM ţar la
500 lei. Tel. 0355-805819.

Cump

Vând mobil
0770-

547305
ţar mare tip Boc

ţ 230 €. 0770-547305.
Vând porumb boabe, 60

bani/kg. Preţ neg. Tel. 0722-
366862

Vând urgent mobil

ţuri neg. Tel. 0749-
486188, 0355-802548.
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Oferte-Cereri

de Serviciu
Auto-Moto-Velo

6

Vând instala
ă. Pre

ă

ă
ă ă

ă

ă,

ă

ă
ă ă,

ă,

ă
ă,

ă,
ă

ă
ă,

ţie GPL Italia cu
carburator Dacia complet ţ
150 € neg. Tel. 0770-547305.

Vând Renault 25, înmatricu-
lat, avariat, preţ 500 €. Tel/fax.
0255-214699

Vând Passat preţ 1.200 €,
înmatriculat, stare foarte bun ,
unic proprietar, 1,6 benzinar.
Tel. 0770-495732.

Vând Golf 3 înmatriculat, 1,9
TD, stare impecabil , jenţi alu-
miniu, trap electric , scaune
reglabile pe în lţime, xenon,
3.300 €, variante. Tel. 0770-
495732.

Vând buldoexcavator cu 4
cupe nemţesc, 6.000 € neg. Tel.
0755-615558.

Vând Dacia 1300, stare
bun 2.000 lei fix. Tel. 0755-
615558.

Vând tractor 650U, 10.000
lei neg. Tel. 0755-615558.

Vând Peugeot Boxer dub
cu 3 locuri, 5.000 € neg. Tel.
0755-615558.

Vând rulot camping stare
excepţional , alb aragaz, pat,
ghiuvet dulap. Tel. 0755-
615558.

Vând piese Matiz. Tel. 0755-
615558.

Vând Matiz 1.000 €. Tel.
0755-615558.

Vând Matiz ro u, august
2002, 81.000 km, unic proprie-
tar, aer condiţionat, radiocase-
tofon, 2.800 € neg. Tel. 0770-
495824, 0742-773016.

Vând tractor, 8.500 lei. Tel.
0755-615558.

Vând buz Ford Tranzit motor
1,9 diesel, an 86, acte la zi, preţ
1.000 € înmatriculat. Tel. 0741-
509755.

Vând Mercedes C190 motor
1,8 benzin , an ‘96, combi, cau-
ciucuri noi, clim ful electric,
tempomat, sirocou telecoman-
d acte Germania valabile
pân în 04-04-2009, preţ 2.500
€. Tel. 0741-509755.

Vând Ford Sierra an 93,
motor 1,6 benzin , închidere
centralizat nr. ro ii, preţ 1.000
€. Tel. 0741-509755.

Vând autoturism Matiz, an
fabricaţie 2004, preţ 2.600 €
neg. Tel. 0745-571052.

ş

ş

‘

‘

Închiriez limuzin decapota-
bil de epoc - 1948, pt. nunţi,
ocazii, www.dekaraso.ro, tel.
0770-495824, 0742-773016.

Ofer pentru mont vier
marele alb în Boc a i Re iţa la
greutate de 180 kg. Preţul unei
monte 70 lei. Tel. 0740-770047.

Tract

ţ

Înfiinţ

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

Doamn

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

Efectuam transport persoa-
ne în Austria, Germania, de la
adres la adres Tel. 0728-
833170, 0355-417980.

Ing. chimist, caut loc de
munc . Tel. -

Execut tencueli, zugr veli
interioare i exterioare, gresie,
faianţ , laminate, recondiţionat
parchet, instalaţii electrice, ex-
perienţ în str in tate, calitate
i seriozitate. Tel. 0724-786152.

Gresie, faianţ , zugr veli,
tencuieli, zid rie, ziduri din
piatr la preţuri acceptabile. Tel.
0743-907757.

ă
ă ă

ă

ări, remorcări
ă sau persoane. Tel.

0766-459153, 0745-655581.
Acord asisten ă juridică,

recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. ăm firme.
Tel. 0727-505315.

ă

ă serioasă, 53 ani,
caut o bătrână sau un bătrân
pentru între

ă ă.

ă
ă

ă

ă ă ă

ă ă
ă

ă

ş ş ş

şi trans
port marf

şi

ş

ş

-

Vând urgent apartament 3
camere, conf 1, Tel. 0722-
545196

Vând cas Stavila, complet
renovat preţ 58.000 €. Tel.
0729-160043.

Schimb apartament 2
camere conf. 2 cu gasonier +
diferenţ . Tel. 0741-731203.

Cas de vacanţ în Brebu
Nou, Cara Severin, lâng
Muntele Semenic, 130 mp, 3
camere, living cu buc t rie,
baie, subol plus teren aferent de
2.570 mp. Tel. 0723-006378.

Vând apartament 2 camere,
76 mp, conf. 1 decomandat,
deasupra magazin 4-You, zona
Lunc , Re iţa, 35.000 € neg.
Tel.0723-006378, 0741-701335

Închiriez ultracentral Timi
oara, camer mic decoman

dat , chiuvet , pat suspendat,
birou, dulap, într-un apartament
amenajat stil hostel, 85 €. Tel.
0770-495824, 0742-773016.

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

Vând apartament 3 camere
confort 1, decomandat, îmbun
t ţit, 2 b i, termopane, central ,
merit v zut. Tel. 0723-894929.

Vând apartament cu 3
camere, complet decomandat,
cu central , termopane, izolaţie
interioar , 44.000 €. Tel. 0749-
499405.

Vând cas în Gherteni Tel.
0740-777177.

Pesoan fizic vinde o gar
sonier în Re iţa, îmbun t ţit ,
u metalic i termopan. Tel.
0255-230333 i 0740-230333.

Particular vând o garsonier
în Re iţa pe Tineretului 5. Preţ
informativ la tel. 0355-801355
sau 0747617306, sau cu poze
pe mess: ciapsat@yahoo.com

Vând urgent apartament 3
camere conf. 1, preţ negociabil.
Tel. 0722-545196.

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, foarte avantajos. Tel.
0722-275367. Vând garsonier
Al. Tineretului bl. 5, et. 7/9, f r
îmbun t ţiri. Preţ 22.000 € neg.
Te l . 0 7 2 6 - 8 8 4 4 3 5 s a u
florin_calugaru@yahoo.com

Vând apartament 2 camere,
ieftin. Tel. 0770-446225.

Vând apartament 2 camere
modernizat, 25.500 €. Tel.
0748-118080.

Închiriez garsonier mobi
lat , utilat . Tel. 0770-446225.

Închiriez apartament 3
camere modernizat, nemobilat.
Tel. 0770-446225.

Vând cas în Bistriţa la 11
km de Severin, 2.000 mp teren,
ap termopane, u metal.
garduri. Tel. 0755-615558.

ort
.

-
-

-

-

-

ă
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ă
ă
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ă

ă ă
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ă
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ă
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ă
ă

ă

ă ă
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ă ă
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ă
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ă ă

ă
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ă
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ş

ş
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ş
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V nd dormitor mobil stil n
stare f bun . Tel 0770 446225

V nd unitate PC 3 mbun -
t it 40 G, 512 MB, pre neg. i
congelator 5 sertare pre 250 lei
neg. 0732 915594

V nd 2 difu de 15 , 400
W 200 bucata. Tel 0722
619119

â î
. . - .

â î
ţ ţ

ţ
Tel. - .
â zoare ”

, lei . -
.

ă
ă

ă
ă ă ş
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere deco
mandat situat în Re ţa, zona Lunca Po
mostului, et. 1/4 parţial îmbun ţit. Preţ
36.500 € neg Tel. 221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere, deco
mandat, 80 mp, situat în Boc

ţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând 11.800 mp teren situat în
Re ţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principal ţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.

Vând cantin ţa
de 2800 mp situat în Re ţa. Preţ
700.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.

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
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.

-
-

.
-

-

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

şi

şa Român

şi

şi

şi

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

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă restaurant în suprafa

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

€

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

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

2 mar. 9 04,1459
3 mar. 9 101,1361
4 mar. 9 100,3469
5 mar. 9 99,8600
6 mar. 9 102,0752
9 mar. 9 102,3103
10 mar. 9 98,9705
11 mar. 9 97,3778

0 1
0
0
0
0
0
0
0

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

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

9 Februarie - 11 Martie 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

PRISMA | 12 - 18 Martie 2009 |
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DE VĂZUT LA TV:
CICLISM: Cursa Paris - Nisa, Ziua 5

Vineri Eurosport ora 15:30
MOTOCICLISM: Superbike, Campionatul Mondial, Qatar

Sambata Eurosport 2 ora 11:00
SCHI ALPIN: Campionatul Mondial, Suedia

Sambata Eurosport ora 13:45
FOTBAL: Premier League, Manchester United - Liverpool

Sambata Eurosport 2 ora 14:45
RUGBY: Turneul celor 6 natiuni: Scotia - Irlanda

Sambata TVR 2 ora 19:00
TENIS: Turneul de Master Series de la Indiana Wells

Sambata Sport.ro ora 20:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Oltchim - Buducnost

Duminica Sport.ro ora 19:00
PATINAJ VITEZA: Campionatul Mondial, Canada

Duminica Eurosport ora 21:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
09 - 22 mar: TENIS -ATP Master, Indian Wells;
13 - 15 mar: CNR - Raliul Brasovului, Etapa 1;
13 - 15 mar: MOTORSPORT - WRC - Raliul Ciprului, Etapa 3;
15 mar: ATLETISM - Maratonul de la Seul;

TENIS
Romania a pierdut intalnirea cu Rusia din primul tur al

Cupei Davis. Tenismenul Victor Hanescu a pierdut, duminica, in
fata lui Dmitri Tursunov, scor 6-4, 7-5, 3-6, 4-6, 2-6, si astfel echipa
Rusiei s-a impus in fata Romaniei in intalnirea din primul tur al
Cupei Davis, in care conduce cu scorul de 3-1. Victor Hanescu a
inceput foarte bine meciul cu Dmitri Tursunov, iar romanul a facut
un break destul de repede, avantaj ce avea sa devina decisiv in
primul set. Fiecare dintre cei doi tenismeni si-a facut serviciul, iar
Hanescu a castigat primul act cu 6-4.

In prima zi a meciului dintre Romania si Rusia, Marat Safin l-a
invins pe Victor Crivoi, scor 7-6 (5), 6-4, 6-4, in timp ce in partida a
doua Mihail Iujnai s-a impus in fata lui Victor Hanescu, scor 6-4, 6-
2, 6-4. Primul punct al Romaniei a fost adus in proba de dublu,
acolo unde Horia Tecau si Marius Copil au facut un meci foarte
bun, impunandu-se dupa ce au revenit de la 0-2 la seturi, scor 4-6,
6-7, 7-6, 7-6, 6-4. Romania si Rusia s-au intalnit de patru ori pana
acum in aceasta competitie (1969, 1972, 1973, 1997), iar scorul
general al intalnirilor este de 3-1 in favoarea tricolorilor.

ATLETISM - CAMPIONATE EUROPENE
Ioan Vieru, medalie de bronz la 400 de metri plat.

Anca Heltne, medalie de bronz la CE de sala.

Sportivul
român Ioan Vieru a câstigat medalia de bronz în proba de 400 m
plat, la Campionatele Europene de atletism indoor de la Torino.
Vieru a fost cronometrat cu timpul de 46 sec 54/100, cea mai buna
performanta a sa în acest sezon, fiind devansat de suedezul Johan
Wissman, medaliat cu aur, 45 sec 89/100, si de italianul Claudio
Licciardello, 46 sec 32/100. Vieru (30 ani) a cucerit astfel a doua sa
medalie de bronz la Europenele de sala, dupa cea reusita în 2002.

Atleta Anca
Heltne a obtinut, medalia de bronz în proba de aruncare a greutatii,
cu o performanta de 18,71 metri. În finala probei, Anca Heltne a
ocupat locul trei dupa prima aruncare (18 38 metri), pe care a
îmbunatatit-o la a doua încercare, când a reusit 18,70 metri, si la a
treia încercare, 18,71 metri. Din a patra încercare, Heltne nu a
reusit sa depaseasca performantele anterioare, 18,53 metri,
urmata de 18,64 metri în penultima încercare. Ultima aruncare a
fost ratata. Medalia obtinuta de Anca Heltne este prima pentru
atletismul românesc de la editia CE de sala din 2005.

La saritura în lungime toate cele trei atlete - Viorica Tigau, Alina
Militaru si Cornelia Deac - au ratat calificarea în finala, în timp ce
Mirela Lavric si Mihaela Neacsu s-au calificat în semifinale la 800
de metri. Delegatia României la CE în sala de la Torino a inclus 15
sportivi, obiectivul trasat de federatie fiind câstigarea unei medalii
si calificarea a 3-4 atleti în finalele probelor în care concureaza.

,

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 18-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 18 15 0 3 510 422 30p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 18 12 2 4 553 519 26p
4. Stiinta Municipal Bacau 18 12 0 6 519 497 24p

HC Odorhei 18 11 1 6 500 484 23
. Steaua MFA Bucuresti 18 10 2 6 560 509 22

7. Univ. Bucovina Suceava
Universitatea Cluj 18 7 2 9 518 545 16

9. CSM Medgidia 18 7 1 10 471 482 15p
. Energia Pandurii Tg. Jiu 18 6 3 9 466 480 15

11. HC Minaur Baia Mare 18 7 1 10 449 493 15
Univ HCM Poli Timisoara 18 5 3 10 464 485 13

13. CS H & V Pitesti 18 1 2 15 445 542 4
CSM D & C Oradea 18 2 0 16 496 597 4

2. UCM Resita 18 13 1 4 541 467 27p

5. p
6 p

18 8 2 8 521 491 18p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p
Etapa urmatoare (18/26), 14.03.2009

HC Odorhei -
UCM Resita

: CS H&V Pitesti - Univ. Bu-
covina Suceava; HCM Constanta - HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare;
Universitatea Transilvania Cluj - CSM D&C Oradea;

; CSM Medgidia - Dinamo Baumit Bucuresti; Steaua MFA
Bucuresti - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; Universitatea
Politehnica Izometal Timisoara - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu.

FORMULA 1
Brawn GP va concura in

2009 in locul Honda. Ross
Brawn a cump rat echipa Hon-
da Racing, aceasta urmand sa
concureze in sezonul 2009 cu
motoare Mercedes sub numele
de Brawn GP cu Jenson Button
si Rubens Barrichello.

Honda a pus capat tututor
speculatiilor din ultimele luni
referitoare la viitorul echipei
japoneze in Formula 1. Ross
Brawn, seful team-ului Honda
Racing, a anuntat oficial ca a
cumparat 100% din actiunile e
chipei, aceasta fiind redenumita
Brawn GP. In plus, oficial brita
nic a confirmat ca noua echipa
va concura in sezonul 2009 al
Formulei cu motoare Mer
cedes, in timp ce Jenson Button
si Rubens Barrichello vor forma
cuplul de piloti al team-ului.

Iata comunicatul de presa al
constructorului Honda: "Honda
a anuntat vanzarea echipei
Honda Racing F1 Team catre
Ross Brawn, fostul sef al
echipei Honda Racing. Toate
actiunile Honda Racing, detinu
te de Honda GP Holdings Ltd,
compania cu sediul in Marea
Britanie care a condus toate
operatiunile din Formula 1 ale
Honda, au fost vandute catre
Ross Brawn. Ca rezultat al
acestei vanzari, proprietatea
echipei s-a transferat catre
domnul Brawn, care planuieste
sa aiba o noua echipa care va
concura in acest sezon al de
Formula 1".

Comunicatul de presa nu a
mentionat pretul platit de Brawn
pentru achizitionarea echipei.
In plus, Honda a mentionat ca
fostul CEO al Honda Racing,
Nick Fry, va face parte din
conducerea manageriala a noii
echipe conduse de Ross
Brawn.

ă

-

-

-

-

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 19-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 19 12 3 4 29 14 39p
Unirea Urziceni 19 11 3 5 28 14 36
FC Timisoara* 19 12 5 2 35 21 35
CFR Cluj 19 10 5 4 26 13 35
Rapid Bucuresti 19 10 4 5 26 18 34

. Steaua Bucuresti 19 7 9 3 25 15 30
7. U. Craiova

Otelul Galati 19 8 5 6 26 21 29
9. FC Vaslui 19 8 5 6 22 17 29

. FC Arges 19 8 4 7 25 23 28
11. FC Brasov 19 6 9 4 15 13 27

Gloria Bistrita 19 6 4 9 18 20 22
13. Farul Constanta 19 6 4 9 16 25 22

Pandurii Tg. Jiu 19 5 6 8 17 26 21
5. Politehnica Iasi 19 5 4 10 14 27 19p

16. Gaz Metan Medias 19 4 4 11 20 35 16p
17. CS Otopeni 19 2 3 14 14 33 9p
18. Gloria Buzau 19 0 3 16 6 33 3p

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

19 7 8 4 23 17 29p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (20/34) 13.03.-15.03.2009: Vineri 13.03:

Sambata 14.03.

Duminica 15.03.:

Unirea Urziceni - Pandurii Tg. Jiu (ora 19:00); CFR Cluj - Rapid (ora
20:45, Antena 1); : Otelul Galati - Gloria Buzau (ora
15:00, netelevizat); Gloria Bistrita - FC Vaslui (ora 15:30); FC Timi-
soara - Gaz Metan Medias (ora 18:00); Steaua - Poli Iasi (ora 20:30);

FC Brasov - FC Arges (ora 15:30) ; Dinamo - CS
Otopeni (ora 18:00); Farul Constanta - U Craiova (ora 20:30).
Meciurile sunt televizate pe GSPTV .

LIGA 1

LIGA CAMPIONILOR
Marti si miercuri sau desfa

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

-

Marti, 10 martie 2009:
Liverpool - Real Madrid 4-0
Juventus - Chelsea 2-2
Panathinaikos - Villarreal 1-2
Bayern - Sporting 7-1

Porto -Atlético -0
Barcelona - Lyon 5-2
Roma -Arsenal -0
Man. United - Intern 2-0

Miercuri, 11 martie 2009:
0

(min. 90) 1

HANDBAL
România s-a calificat la Europenele de handbal feminin

rezervate junioarelor. Echipa nationala de handbal feminin a
României s-a calificat, duminica, la turneul final al Campionatului
European under-17, dupa ce s-a clasat pe locul secund în grupa a
doua, de la Madrid. Echipa României a învins formatiile
Azerbaidjanului, scor 28-20 (15-10), si Turciei, scor 17-16 (8-6),
dar a cedat duminica în fata reprezentativei tarii gazda a turneului,
Spania, cu scorul de 31-17 (14-9). Turneul final al Campionatului
European rezervat juniorilor sub 17 ani va avea loc în Macedonia,
în luna august.
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