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Vineri, 13.03., în sala Consiliului Jude
ă, “Schi

în Banat. Muntele Mic - Poiana Mărului. Energie regenerabilă”
sus ă de S.C. Teleferic Alpin S.R.L., S.C. Scorillo S.R.L.

ăvoi

ături de pre
ăverde, Dpl. Ing. Petre

Popa Jr. - specialist în domeniu schiabil; primarul Comunei
Zăvoi, Bunei Antonie; viceprimarul Comunei Turnu-Ruieni, Ciric
Mihai; administratorul S.C. Wind Energy S.R.L., Dinu Vasile
Buliga

ă consilii locale patronate de către Consiliul
Jude ă cu S.C. TelefericAlpin

ărului.
S.C. Teleferic Alpin S.R.L.

ă hoteluri, Hotelul Scorillo din Poiana
Mărului

ă sta ă
ă o nouă sta ă cuprindă

noi pârtii de schi. În prezent se dore
ă

Poiana Mărului astfel încât să apară un domeniu schiabil cu
peste 60 de km de pârtii interconectate aflate pe mun

ă societă ă în prezent în achizi

ă este de aproximativ
4 milioane de Euro. Obiectivul principal în acest an al celor de la
S.C. Teleferic Alpin S.R.L.

ă fază 10 km de pârtii
noi)

ă, bateriile de
role ă crească ă i se
mărească capacitatea. Cele două hoteluri vor fi total reabilitate la
nivel de 3 (Hotelul Sebe

ă totală de 24.000 mp ăzdui 750 de turi
ă doar la cele

două hoteluri
ă aducă investitori în

structurile de cazare. Primii 5 ani vor duce la cre

ă.
În a doua parte a conferin

ă de 14.4 MW.
Amplasamentul centralelor eoliene este situat în afara zonei
schiabile pe un teren denumit Platforma de netezire Borăscu.

Valoarea totală a proiectului este estimată la suma de
3.000.000 Euro, din care aproximativ 500.000 Euro vor fi utiliza

ărilor de minimizare a impactului asupra factorilor
de mediu. Proiectul este o investi

ă
ă în jurul sta

ă.
Referindu-se la programul de dezvoltare durabilă, “Schi în

Banat. Muntele Mic - Poiana Mărului. Energie regenerabilă”,
viceprimarul Comunei Turnu-Ruieni a declarat că acesta „este
un plan care ne duce spre viitor, un plan care sperăm să ne ducă
spre mai bine

ţean Cara

ţinut

ţean Cara

ţean Cara

ţiu Buna de la S.C. Teleferic Alpin S.R.L.

ţean Cara

ţionat anul trecut dou

ţiuni ţi hoteliere urmând a se crea pe
partea nordic ţiune, Muntele Mic II, care s

ţii care flancheaz

ţi diferiţi cu
grade diferite de dificultate.

Cele dou ţi au investit pân ţio-
narea obiectivelor ţii suma de
5.000.000 Euro iar în 2009 investiţia minim

ţial, anul
acesta urmând a fi schimbate tabloul de comand

ţ

ţiile de transport pe cablu estimându-se ca
dezvoltarea infrastructurii de schi s

ţiilor la 60 de milioane de Euro dar ţin
1000 de locuri de munc

ţei, a fost prezentat proiectul „Parc
eolian - Muntele Mic”. S.C. Wind Energy S.R.L. a creat acest
proiect cu scopul producerii energiei electrice din surse
regenerabile având amplasamentul pe platoul alpin Muntele Mic
la cota 1800 m, unde se vor amplasa 16 centrale eoliene tip
Power Wind 56 cu o capacitate cumulat

ţi
în direcţia lucr

ţie care va genera venit pentru
comunit ţile locale (chirii, impozite, taxe locale), va finaliza

ţeaua electric ţiunii Muntele Mic

ş-Severin, a
avut loc prezentarea Programului de dezvoltare durabil

şi
S.C. Wind Energz S.R.L. în parteneriat cu Consiliul Local al
Comunei Turnu-Ruieni, Consiliul Local al Comunei Z şi
Consiliul Jude ş-Severin.

La eveniment au participat al şedintele Consiliul
Jude ş-Severin, Sorin Frunz

şi Drd. Ing. Hora
şi S.C. Scorillo S.R.L.

Cele dou
ş-Severin împreun şi S.C.

Scorillo au format un parteneriat durabil pe 49 de ani care are
drept scop crearea domeniului schiabil Borlova - Muntele Mic -
Poiana M

şi S.C. Scorillo S.R.L. au
achizi

şi Hotelul Sebeş de pe Muntele Mic, precum şi cel mai
lung Telescaun fix din Europa având o lungime de 3492 m. În anii
’70 a existat un proiect a celor de la „Proiect Braşov” de unificare
a celor dou şi unit

şte reluarea proiectului şi
extinderea sa spre Borlova şi spre mun

şi în proiectarea viitoarelor loca

şi S.C. Scorillo S.R.L. este instalarea
unei telegondole (care va aduce într-o prim

şi reabilitarea structurii de cazare a Hotelului Sebeş de pe
Muntele Mic. Telescaunul existent a fost reabilitat par

şi grupul de antrenare astfel încât viteza s şi s

ş) şi 4 stele (Hotelul Scorillo), vor însuma
o suprafa şi vor putea g şti.

Acest proiect va crea 200 de locuri de munc
şi instala

şterea
investi şi la crearea a cel pu

şi
stabiliza re şi va duce
la formarea unor noi locuri de munc

şi un plan în care fiecare îşi are locul lui”.
Lavinia Predescu

Schi ă în Banatşi energie eolian

1. Proiect de hot

-

-

-
-

-
ărâre privind încetarea mandatului de

consilier jude
ărâre privind validarea mandatului de

consilier jude
ărâre de modificare a Hotărârii Consiliului

Jude
ările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului
Jude

ările ulterioare.
Proiect de hotărâre pentru modificarea unor hotărâri

adoptate în perioada 2006-2008, privind participarea Consiliului
Jude

ărâre privind repartizarea pe unită

ăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

ă
ă care necesită cofinan ă, pe anul 2009

Proiect de hotărâre referitor la modificarea
ărârii nr. 175/2005 privind aprobarea contractării unui împru

mut în cuantum de 62.100.000 RON pentru finalizarea unor
obiective de investi

ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre de modificare a anexelor nr. 2

ărârea Consiliului Jude

ă”, Reabilitare DJ 608A
Caransebe

ărilor la obiectivul - Sală de ă a Consiliului Jude

ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului

Jude
ă ă Cara

ărâre pentru modificarea Hotărârii Consi-
liului Jude

ă Cara

ţean al domnului Spânu Ion.
Proiect de hot

ţean al domnului Schinteie Petru.
Proiect de hot

ţean Cara
ţean Cara

ţean nr. 75/22.06.2008 privind constituirea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judeţean Cara

ţean Cara
ţ la finanţarea/cofinanţarea

ţi-adminis
trativ teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoare ad

ţine
rea programelor de dezvoltare local

ţare local

ţii ale Consiliului Judeţean Cara

ţean nr. 228/15.12.2006 privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, a indicatorilor
tehnico-economici ţare pentru „Proiectare

ţia unei
extinderi la imobilul Sala Polivalent

ţiunea Muntele Mic”
ţ ţean

ţean nr. 88/11.07.2008 privind validarea componenţei nomi-
nale a Autorit ţii Teritoriale de Ordine Public

ţean nr. 111/28.08.2008 privind numirea Consiliului de
Administraţie ţia de Dezvoltare
Economico - Social

(Aprobat)
2.

3.
(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

ş-Severin nr. 72/22.06.2008 privind constituirea
Consiliului Jude ş-Severin, cu modific

ş-Severin, cu modifi
c

ş-Severin, în parteneriat cu unele consilii locale
din jude şi implementarea unor
proiecte.

Proiect de hot

şi din cota
de 22% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru sus

şi a proiectelor de infra
structur

şi completarea
Hot

ş-Severin, cu
modific şi complet

şi 4 la
Hot

şi a surselor de finan şi
modernizare Palatul Cultural”, ”Proiectarea şi execu

ş (Dn6) - Sta şi „Finalizarea
lucr şedin şi
extindere, reabilitare şi modernizare parter şi subsol, corp A şi
corp B”, cu modific şi complet

ş-Severin.

Proiect de hot

şi a Comisiei de Cenzori la Agen
ş-Severin.

4.

5.

7.

8.

9.

6.

10.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 18 martie 2009
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Conform Direcţiei Judeţene de statistică a judeţului Caraş-Severin, numărul angajaţiilor din judeţul nostru a scăzut de la 65.323
la 64.655 într-o singură lună Cu ocazia aniversării a 40 de ani, Ansamblul „Semenicul” va organiza o serie de manifestări în
zilele de 3 şi 4 aprilie Vineri, 20 martie, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Reşiţa va organiza o manifestare prilejuită de Ziua
Internaţională a Francofoniei

Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa cu
sprijinul Primăriei Municipiului Reşiţa a aniversat

printr-un spectacol ce a avut loc
în 13 martie 2009, la Casa de Cultură a Sindicatelor
din Reşiţa. În cadrul manifestării intitulată “Spring
Time Concerts” au evoluat trupele Slide şi Phaser

venirea primăverii

.

Ziua Internaţională a Francofoniei Ziua Mondială a
Apei

şi
au fost marcate în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean

Caraş-Severin.A fost găzduită şi o acţiune organizată în comun
de Grupul Şcolar Industrial Alexandru Popp şi Liceul Teoretic
Mircea Eliade, ambele din Reşiţa, Casa Corpului Didactic şi
S.C.AquaCaraş S.A., sub patronajul Consiliului Judeţean.

Peste 400 de preşcolari din Bocşa l-au
sărbători marţi, 17 martie a.c. de la ora 12 în
centrul localităţii pe Sfântul Patrick. Elevii au
participat la o serie de manifestări pregătite
pentru ei pentru a marca

, patronul spiritual al Irlandei.
Ziua Sfântului

Patrick

Senatorii Partidului Democrat - Liberal sunt de p

-

-

d-
-

ărere
că România are nevoie de finan ă.
Împrumutul despre care se vorbe

ă rezerva valutară a României

ă, lucru care trage
un semnal clar, de încredere în economia românească,
pentru investitorii străini, dar ăderii
nivelului rezervei minime obligatorii în valută.

Actele adoptate în fiecare ă de guvern arată
interesul evident al Cabinetului Boc pentru dezvoltarea
economică a României. La informarea Ministerului de
Finan

ă asigure finan ă
ă a României, să analizeze ă propună solu

ărului de taxe

ă al Guvernului Boc.
Subiectul negocierilor pentru ob

ă n-ar fi ă se inten ă
începerea de negocieri pentru un acord cu Fondul Mone
tar Interna ă. Spunem acest lucru,
pentru că:d-l Mihai Tănăsescu, membru PSD, lucrează în
boardul FMI, au existat discu

ăsescu a vorbit public despre împru
mut, încă din prima jumătate a lunii ianuarie a acestui an.

Este posibil însă ca subiectul de interes general, cel al
finan ării externe, să fi ie ă
într-o dispută internă, legată de desemnarea candidatului
partidului, la Pre

ă ăstase fa ă
de acest subiect. În timp ceAdrian Năstase s-a exprimat

ătatea lunii ianuarie, când s-a pus pentru
prima dată problema unui împrumut extern, Mircea
Geoană se face brusc că nu ă n-a fost informat,
exprimându-se împotriva împrumutului, fără argumente
credibile.

ţare internaţional

ţarea deficitului bugetar sau alte proiecte. În
acest mod se va proteja rezerva valutar

ţ

ţe cu privire la necesitatea de finanţare a deficitului
bugetar, Guvernul a decis înfiinţarea unui Comitet
Interministerial, care s ţarea intern

ţii
concrete pentru reducerea num

ţinerea unui împrumut
extern a fost expus ţie ai Partidului De
mocrat - Liberal, sociali-democraţii. Declaraţiile liderilor
PSD privitoare la faptul c ţioneaz

ţional, este nejustificat

ţii exploratorii cu fiecare
ministru în parte, deci

ţ ţia PSD, care se afl

ţia României. Este notabil modul în
care s-au raportat Mircea Geoan ţ

şte, la Bucureşti, în
aceste zile, vizeaz şi în nici
un caz finan

şi de posibilitatea sc

şedin

şi
extern şi s

şi impozite
în România, a Fondului de Contragarantare a creditelor
pentru IMM-uri în valoare de 100 milioane de euro, în
conformitate cu planul anticriz

şi colegilor de coali

ştiut c

şi cu miniştrii PSD, d-l Dan Nica,
vicepreşedinte PSD, este vice-premier al României, iar l
preşedinte Traian B

şit din aten

şedin
şi Adrian N

şi
acum ca şi la jum

ştie, c

Cabinet Senatorial Iosif Sec@}an

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
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11.

14.

15.

16.

17.

Proiect de hot
şi a terenului

aferent din domeniul public al jude
ş-Severin şi administrarea Consi

liului Jude ş-Severin, în dome
niul privat al jude ş-Severin şi
administrarea Consiliului Jude

ş-Severin, în vederea aplic

şi a spa
şoar

şi a tere
nului aferent aflate în domeniul privat al
jude ş-Severin şi administrarea
Consiliului Jude ş-Severin,
care pot fi vândute conform O.U.G. nr.
68/2008 privind vânzarea spa

şi a spa
şoar

şi
cl şi
administrarea Ministerului Ap

ş-Severin şi administrarea Consi
liului Jude ş-Severin.

Proiect de hot
şi

cl şi
administrarea MinisteruluiAp

ş-Severin şi administrarea Consiliului
Jude ş-Severin.

Proiect de hot

şi cl şi
administrarea Ministerului Ap

ş-Severin şi administrarea Consi
liului Jude ş-Severin.

Proiect de hot

şi Protec ş-Severin, pe
anul 2009.

Proiect de hot

şi
func

ărâre privind trece
rea unor spa

ării
prevederilor O.u.G. nr. 68/2008 privind
vânzarea spa ă a
statului sau a unită

ă ă activită

ărâre pentru apro
barea listei spa

ă a statului sau a unită

ă ă activită

ărâre privind solici
tarea transferului unui imobil - teren

ădiri - din domeniul public al statului
ărării

Na

ărâre privind solici
tarea transferului unui imobil - teren

ădiri - din domeniul public al statului
ărării Na

ărâre privind
solicitarea transferului unui imobil - teren

ădiri - din domeniul public al statului
ărării

Na

ărâre privind stabi
lirea costului mediu lunar de între

ă Socială

ărâre pentru modifi
carea Hotărârii Consiliului Jude

ările ulterioare.

Întrebări. Interpelări

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

ţii medicale
ţului

Cara
ţean Cara

ţului Cara
ţean

Cara

ţiilor proprietate privat
ţilor administrativ-

teritoriale cu destinaţia de cabinete
medicale, precum ţiilor în care se
desf ţi conexe actului
medical.

Proiect de hot
ţiilor medicale

ţului Cara
ţean Cara

ţiilor pro
prietate privat ţilor
administrativ-teritoriale cu destinaţia de
cabinete medicale, precum ţiilor
în care se desf ţi conexe
actului medical.

Proiect de hot

ţionale în domeniul public al judeţului
Cara

ţean Cara

ţio
nale în domeniul public al judeţului Ca
ra

ţean Cara

ţionale în domeniul public al judeţului
Cara

ţean Cara

ţinere în
centrele rezidenţiale publice pentru
persoanele cu handicap din structura
Direcţiei Generale de Asistenţ

ţia Copilului Cara

ţean nr.
126/11.11.2004 privind organizarea

ţionarea Comisiei pentru Protecţia
Copilului, cu modific

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

12.

13.

18. .

Marcel Vela, a fost ales sâmbătă în
fruntea filialei PNL Caraş-Severin, după
ce a deţinut interimatul timp de 14 luni.
Marcel Vela a obţinut 477 de voturi, din
totalul de 582 de participanţi cu drept de
vot

Cu acelaşi prilej, au fost aleşi şi 14
vicepreşedinţi ai filialei PNL Caraş-
Severin, precum şi 14 membri ai Biroului
Permanent Judeţean. ˝Anul trecut, la
alegerile parlamentare, PNL Caraş-
Severin a obţinut cele mai bune rezultate
de până acum, respectiv, 23 la sută din
opţiunile electoratului. Cu toate acestea,
vrem mai mult, pentru că merităm mai
mult. În Caraş-Severin s-au făcut multe
lucruri bune sub guvernarea PNL, şi
sperăm ca acestea să continue. Dacă
acest lucru nu s-a putut, cu siguranţă vor
reuşi în acest an scoruri mult mai bune,
la europarlamentare şi prezidenţiale.
Totul este să ne mobilizăm şi să arătăm
oamenilor că suntem aproape de ei˝, a
ar tat Ioan Marcel Vela în raportul pre
zentat Conferinţei Judeţene a partidului.

Pe parcursul discursurilor susţinute
de participanţii la Conferinţa Judeţeană
deAlegeri a PNL Caraş-Severin, s-a pro
pus chiar ca Marcel Vela să candideze,
din partea acestei formaţiuni politice, la
preşedinţia Consiliului Judeţean, lucru
refuzat de liderul liberal. ˝Am fost ales
primar al municipiului Caransebeş şi
treaba mea este să îmi duc la îndeplinire
promisiunile făcute. Ca atare, nu voi ple
ca de aici, pentru nicio altă funcţie, fie ea
cât de tentantă˝, a subliniat Marcel Vela.

La rândul său, vicepreşedintele PNL,
Ludovic Orban, a declarat că, având în
vedere rezultatele obţinute de filiala
judeţeană a PNL Caraş-Severin, sub
interimatul lui Marcel Vela, îl va susţine
pe acesta pentru a fi ales în Biroul
Permanent Central al partidului.

.

-

-

-

ă

Recent întors de la Bucureşti spre teritoriu, ˝deputatul de
Reşiţa˝ Ionuţ Chisăliţă a ţinut să ne transmită frământările coaliţiei
de Guvernare cu privire la ˝a fi sau a nu fi˝ de acord cu FMI?

Spaima cea mai mare a PSD-ului este că măsurile austere vor
viza în principal domeniile sociale, lucru ce ar dăuna capitalului
electoral al social-democraţilor şi ar muta povara acestei crize pe
umerii oamenilor şi aşa defavorizaţi, din clasele inferioare ale
piramidei sociale. Nu că ar fi prima lovitură de maestru aplicată în
acest stil de preşedintele Băsescu, cu atât mai mult cu cât peste
câteva luni vom avea alegeri prezidenţiale...

Chisăliţă a mai vorbit şi de descentralizare şi responsabilizarea
administraţiei publice locale, de intenţia ca administratorii de şcoli
să fie numiţi de Primărie nu de reprezentanţii administraţiei
centrale, care este Inspectoratul Şcolar. Astfel, deciziile ar fi în
mâna comunităţii iar responsabilitatea de asemenea, fără ca un
director să mai poată fi subfinanţat pe motive politice. A fost prima
conferinţă de presă a deputatului Narcis Chisăliţă, una în care nu
s-a ferit şi a abordat problemele aşa cum sunt: acordul cu FMI,
corectarea deficitului bugetar, care să sară de 2%, punerea în
aplicare a descentralizării instituţiilor publice.

˝PSD nu este de principiu împotriva unui acord cu FMI, însă nu
vrem condiţii draconice impuse României şi cetăţenilor ei. Este
datoria Guvernului ca un astfel de acord să fie încheiat în favoarea
României˝ spunea Chisăliţă. Acesta arăta că PSD nu vrea să
renunţe la proiectele sale sociale: majorarea pensiilor şi salariilor
şi alte promisiuni electorale. ˝În condiţiile în care acest acord ar fi
încheiat pe matricea FMI, este o matrice falimentară iar un astfel
de acord duce la o reducere a salariilor, pensiilor, concedieri în
masă şi majorarea taxelor şi impozitelor, cu care nu putem fi de
acord noi, ca partid Social-Democrat˝. Asta ar duce la aruncarea
crizei în spatele pensionarilor şi a oamenilor cu bani puţini, spunea
deputatul, care mai spunea că termenul de 2 săptămâni este
extrem de scurt, având în vedere că e nevoie de acordul tuturor
partenerilor sociali şi consultarea specialiştilor din finanţe şi
economie. Chisăliţă spune că UE ar accepta un deficit mai mare de
2 procente şi Guvernul ar trebui să profite de această oportunitate.
Toate aceste decizii vor fi teste serioase pentru coa iţie, pentru că
democrat-liberalii şi social-democraţii au viziuni antagonice.

Chisăliţă a mai vorbit şi despre descentralizare, până pe 18
martie ministerele urmând să prezinte proiectele de legi pe
această temă, iar până pe 4 mai va fi elaborat şi cadrul normativ
pentru descentralizare. O a treia temă discutată a avut în vedere
administraţia locală, un proiect de reabilitare a infrastructurii de
energie termică, urmând ca Reşiţa să fie sprijinită de Ministerul
Mediului pentru această reabilitare.

l

În perioada 1922 martie, Consiliul
Judeţean Caraş-Severin prin Serviciul
Promovare Turism, Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Caraş-Severin,
Primăria oraşului Băile Herculane şi o
serie de tur operatori şi agenţi economici
din judeţ vor prezenta oferta turistică a
Caraş-Severinului la Târgul de Turism al
României organizat la Bucureşti.

Consiliul Judeţean Caraş-Severin,
care şi-a asumat şi rolul de susţinător
material al reprezentării judeţului la
acest eveniment, împreună cu Camera
de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin, a
organizat deplasarea la Bucureşti a unei
delegaţii de peste 50 de persoane. Mate

rialele promoţionale au fost realizate de
Serviciul de Promovare a Turismului din
cadrul Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Caraş-Severin şi de agenţii economici
care activează în domeniu. Primul Ghid
turistic al judeţului nostru, realizat de Ca
mera de Comerţ şi Industrie, va fi oferit
agenţiilor de turism prezente la Târg, iar
cunoscutul colecţionar Constantin
Gruescu va expune o parte din comoara
de mineralogie estetică pe care o deţine
la Ocna de Fier.

Orchestra şi ansamblul de muzică
populară „Semenicul” al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin va da zilnic
spectacole, în standul judeţului fiind
etalate şi alte comori ale etnografiei şi
culturii tradiţionale din Banatul Montan.
Nu va lipsi cunoscuta licoare de prună şi
reprezentanţii săi cei mai de seamă,
membri ai Asociaţiei Producătorilor de
Răchie din Banat, precum şi alte produ
se din bucătăria pensiunilor agroturistice
din Banatul Montan.

O ofertă specială va prezenta staţiu
nea balneoclimaterică Băile Herculane,
aflată la Târg sub egida primăriei
oraşului de pe Cerna, iar Direcţia Silvică
Reşiţa va aduce componenta turismului
de pescuit şi vânătoare.

Participarea Caraş-Severinului la
Târgul de Turism al României face parte
din programul Consiliului Judeţean Ca
raş-Severin de dezvoltare şi promovare
a turismului în Banatul Montan, ca o
componentă a dezvoltării durabile a
judeţului şi vine în completarea unor
acţiuni în vederea creşterii potenţialului
şi ofertei turistice a zonei.

-

-

-

-

-

Lavinia Predescu

Ioan Marcel Vela lider
la PNL Cara}-Severin

Coali]ie pe dou@ voci

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

aprobate, respinse, modificate ă

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

Târgul de Turism al României

Elena ţFran E.F.

( )continuare din pagina 1



Denumire obiectiv:

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

Lucrări de mansardare

B.I.A. Ioana Mihăiescu
S.C. Microroyal S.R.L. Lugoj

27.11.2008
27.02.2009

şi
reabilitare Corp C. Univ. “Eftimie Murgu”

Univ. “Eftimie Murgu” Reşiţa

3

Câte 15 elevi şi 5 profesori din Reşiţa şi din
Vârşeţ vor participa la un schimb de experienţă de
o săptămână în cadrul proiectului "

", proiect finanţat în cadrul
programului de vecinătate România-Serbia
2004-2006 din fonduri europene.

Vânătoarea
de comori culturale

“ ”. Aşa s-a intitulat
manifestarea găzduită de secţia franceză a Bibliotecii
Judeţene Paul Iorgovici. Oaspeţii slujitorilor cărţii au
fost de această dată dascăli şi elevi de la diverse şcoli
reşiţene, uniţi de pasiunea comună pentru limba şi
cultura franceză.

Sărbătoarea Francofoniei

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în

Duminică la Reşiţa s-a sărbătorit
. A avut loc o slujbă

religioasă, la biserica Reformată din Reşiţa,
urmată de un program artistic realizat de membrii
Asociaţiei Platanus, şi o depunere de coroane la
Monumentul Herglotz, din Dealul Mare.

Ziua
Internaţională a Maghiarilor

RE IŢA
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:

B ILE HERCULANE
CARANSEBE

Agent vanzari: 2; Ambalator manual: 2; Asistent medical
generalist: 6; Bucatar: 2; Calcatoreasa lenjerie: 4; Camerista: 2; Croitor-
confectioner imbracaminte dupa comanda: 8; Electrician auto: 1; Faiantar: 2;
Farmacist de specialitate: 10; Gestionar depozit: 1; Lacatus mecanic: 1;
Lucrator comercial: 2; Manipulant marfuri: 1; Muncitor necalificat la demolat
cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 4; Muncitor necalificat in industria confectiilor:
31; Ospatar: 3; Sofer de autoturisme si camionete: 2; Tamplar universal: 1;
Vanzator: 3; Zidar rosar tencuitor: 2; Zugrav: 2;

: Vanzator: 1; Sudor electric: 5; Lacatus: 2;

: Confectioner cablaje auto: 80; Vanz

Ă

MOLDOVA NOUĂ

TOTAL JUDE : 220

ător: 1;

: Agent paza: 26; Asistent medical generalist: 1; Agent
reclama publicitara: 10; Operator calculator: 1; Vanzător: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 18.03.2009

T

e

a

t

r

u

Teatrul “G.A. Petculescu” Re ţa
prezint

şi
ă următoarele spectacole:

Joi, 19.03.2009, ora 10.30 la Sala Teatrului din Reşiţa
pectacoluls Vrăjitorul din Oz

Duminică, 22.03.2009, ora 19.00 la Sala Teatrului din
Re

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.

şi
de Leonid Zorin, regia artistic

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

ţa pectacolul

ţie fac parte actorii: Eugen P

s Un bărbat şi mai multe femei

Ziua Mondială a Teatrului
În data de 27 martie 2009, ora 18 Teatrul “G.A. Petculescu” din Re ţa

organizeaz ţiat de
U.N.I.T.E.R. “Arti ”, simpozionul: “Teatrul între convenţie

” urmat de spectacolul “Un b ” de Leonid Zorin,
regia artistic

ţi critici de teatru, oameni de cultur
ţi ale judeţului Cara

şi
şi a programului ini

şti pentru artişti şi
adev şi mai multe femei

şti şi
oficialit ş-Severin.

ă în cadrul Zilei Mondiale a Teatrului

ăr ărbat
ă Vasile Toma, scenografia Florica Zamfira.

La eveniment vor fi prezen ă, speciali
ă

PRISMA | 19 - 25 Martie 2009 |

Marţi, 17 martie, echipa pirotehnică a
Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „SEMENIC“ al judeţului Caraş-
Severin a executat două misiuni de
asanarea teritoriului de muniţie rămasă
neexplodată.Astfel, prima acţiune a avut
loc la Oraviţa, unde, în jurul orei 10.00,
de la un centru de colectare a fierului
vechi, au fost ridicate două proiectile
explozive de calibrul de 120 mm, respec
tiv 76 mm. Cea de-a doua misiune a fost
la Reşiţa, pe strada Rozelor, în jurul
prânzului. Acolo, iniţial a fost găsit, lângă
o casă particulară, un proiectil exploziv
de 100 mm, după care au fost ridicate
încă două proiectile de 76, respectiv 122
mm de la un centru de colectare a fierului
vechi cu sediul pe aceeaşi strada.
Întreaga muniţie este depozitată în
vederea distrugerii ulterioare.

Autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, instituţiile publice şi
agenţii economici, precum şi cetăţenii
care găsesc sau au cunoştinţe despre
existenţa unor muniţii rămase neexplo
date au obligaţia să anunţe imediat la

apelul unic de urgenţă 112 sau la cel mai
apropiat post de poliţie. Pentru evitarea
unor catastrofe, este interzisă manevra

rea sau utilizarea muniţiilor rămase
neexplodate de către persoane neauto
rizate. Muniţiile rămase neexplodate au
focoasele armate, iar în momentul con
tactului cu ţinta au suferit şocuri foarte
mari. Cea mai mică mişcare este
suficientă pentru a produce declanşarea
funcţionării focosului, respectiv explozia
muniţiei, provocând astfel accidentarea
gravă şi chiar mortală al personalului
executant sau a populaţiei din zonă.
Efectele distructive ale muniţiilor rămase
neexplodate sunt date de: schije bucăţi
de metal cu marginile neregulate,
ascuţite, de mărimi diferite, provenite din
cartonul muniţiilor. Ele pot provoca muti
larea sau moartea; suflul undă de aer
comprimat rezultată din dilatarea rapidă
a gazelor rezultate din explozie. Suflul se
propagă ca o sferă crescândă, al cărei
centru corespunde cu centrul exploziei,
provocând leziunea ţesuturilor moi.

-

-

-

-

-

-

Regia Autonomă a Distribuţiei şi
Exploatării Filmelor şi Primăria Reşiţa s-
au înţelesc cu privire la clădirea fostului
c inematograf ˝Dacia˝ . Conform
prevederilor Legii nr. 303/03.12.2008,
preda rea imoblilului se face pe baza
unui protocol încheiat între primar şi
reprezentantul mandatat de către
conducerea Regiei Autonome de
Distribuţie şi Exploatarea Filmelor
„România Film, în acest scop, în termen
de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legi.
Acest calendar de predare a sălilor şi
grădinilor de spectacol cinematoafic are
în vedere predarea în primele 3 luni a

sălilor ce nu aduc venituri regiei,
respectiv a sălilor închise sau aflate în
conservare. Pentru ca regia să poată
îndeplini în condiţii optime predarea, s-a
stabilit c sălile şi grădinile de spectacol
cinematografic ce aduc venituri regiei
(fie din exploatarea directă pentru
proiecţia de filme, fie din închirieri la
diverşi agenţi economici), susţinând
astfel costurile de predare, să fie predate
în lunile 4-5 respectiv aprilie-iunie 2009.
Conform calendarului de predare,
operaţiunea se va putea desfăşura în
luna iunie pentru predarea efectivă a
sălii.

-
ă

180 de hectare de teren vor fi plan
tate cu peste 800 de mii de puieţi. Pe alte
peste 400 de hectare vor răsări, în acest
an, arbori prin regenerarea natu rală a
pădurilor. Asta pentru că Direcţia Silvică
şi cele 17 Ocoale Silvice din judeţul Ca
raş-Severin au început plantarea puie
ţilor de diverse sortimente, în zonele în
care s-au produs defrişări. Primii arbori
au fost plantaţi marţi, în judeţul Caraş-
Severin, pe raza Ocolului Silvic din Boc
şa, cu ocazia Lunii Pădurii, care are loc
în toată ţara între 15 martie şi 15 aprilie

Aproape jumătate din suprafaţa jude
ţului Caraş-Severin este acoperită cu
păduri, având un fond total de masă
lemnoasă de peste 78 de milioane de
metri cub, pe o suprafaţă totală de
pădure de peste 320 de hectare. Judeţul
Caraş-Severin se află, în prezent, pe
primul loc în ţară în ceea ce priveşte
suprafaţa împădurită şi se fac eforturi

pentru a se menţine acest statut. Zonele
afectate de recentele inundaţii vor fi
curăţate, materia lemnoasă fiind valori
ficată cât mai curând, pentru a nu se
pierde niciun metru cub de lemn.

Pentru programul de regenerare din
acest an,Direcţia Silvică din Caraş-Se
verin a alocat aproximativ 2,7 mil lei. Din
aceşti bani, o parte va fi folosită pentru a
împăduri 42 de hectare de teren degra
dat.Astfel, pe aceste suprafeţe vor răsări
adevărate păduri,acolo unde până acum
erau zone aride. Printre locurile vizate se
află zona Caraşova, Oraviţa şiAnin

În vederea valorificării masei
lemnoase din Caraş-Severin, Direcţia
Silvică va organiza, în data de 26 martie,
o licitaţie cu diverse sortimente, cum ar fi
frasin, fag, stejar, tei şi chiar cireş. La
licitaţie sunt aşteptaţi să participe atât
firme din ţară, cât şi din străinătate, care
se ocupă cu fabricarea lemnului.

-

-

-
-

-

.
-

-

-
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Un nou seminar în cadrul proiectului
multilateral Comenius ,,Limba prieteniei”
se va desfăşura de miercuri şi până
vineri 20 martie, la Şcoala Numărul 12,
din Reşiţa. La reuniune participă cadre
didactice şi elevi din Letonia, Lituania,
Polonia, Turcia, Italia şi România.

În cadrul programului sunt cuprinse:
dezbateri cu elevii şi profesorii unităţii de
învăţământ reşiţene, momente artistice
şi vizite de documentare la Muzeul
Banatului Montan şi la Muzeul de loco
motive din Reşiţa. Vor mai fi vizitate
Primăria municipiului, liceele teoretice
din oraş, staţiunile montane Gărâna şi
muntele Semenic, centrul şcolar pentru
educaţie incluzivă Primăvara şi locali
tăţile Eftimie Murgu şi Băile Herculane.

Proiectul este coordonat de institutul
Statal ,,Luigi Pirandelo” din Italia.
Elevilor străini le va fi prezentat Muzeul
Locomotivelor cu Abur în aer liber de
către elevii şcolii gazdă

-

-

.

Ziua pădurii

„Marţi , …cinci proiectile rele“

Proiect Comenius

Reşiţa va avea cinematograf
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Rata inflaţiei a fost, în luna februarie, de 0,88 comparativ cu luna anterioară, în timp ce inflaţia anuală (februarie 2008-februarie
2009) a urcat la 6,89 , conform INS Asociaţiile şi fundaţiile nu mai sunt obligate să îşi schimbe denumirea, conform Legii nr.
305/2008 În anul 2009 se vor elibera 8.000 de autorizaţii de muncă pentru străini Prin noul Cod penal se propune reprimarea
fenomenului prostituţiei prin politici penale moderne, şi nu legalizarea acestei practici Taxa auto actuală va rămâne valabilă pe
tot parcursul anului 2009, însă ea va fi fundamental modificată, ca filosofie, în 2010 CSAT a decis recent, menţinerea prezenţei
militare româneşti în Kosovo şi înAfganistan, la nivelul actual
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Ordinul nr. 102 al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale pentru aprobarea tipurilor de investitii
si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in
anul 2009, in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimu-
larea investitiilor in agricultura, industrie alimentara,
silvicultura, piscicultura, precum si in activitati
nonagricole. (M.O. nr. 133/03.03.2009)

Ordinul nr. 75 al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale privind modificarea Metodologiei de
decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole si celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu
modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 454/2006. (M.O. nr. 135/04.03.2009)

Ordinul nr. 648/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane. (M.O. nr. 136/05.03.2009)

Hot rarea din 3 iunie 2008 Cur Europen a
Drepturilor Omului n Cauza Societatea Comercial
"Pilot Service" - S.A. Constan a mpotriva Rom niei
(M.O. nr. 137/05.03.2009)

Hot r re 5 Camer Consultan ilor Fiscali
pentru modificarea Normelor privind preg tirea

profesional continu a consultan ilor fiscali, aprobate
prin Hot r rea Camerei Consultan ilor Fiscali nr.
7/2007 (M.O. nr. 140/06.03.2009)

Ordin 2 al viceprim-ministrului, ministrul admi-
nistra iei i internelor, privind alocarea sumelor n
vederea compens rii cre terilor neprevizionate ale
pre urilor combustibililor utiliza i pentru producerea
energiei termice furnizate popula iei n sistem
centralizat, conform O G nr. 36/2006 privind instituirea
pre urilor locale de referin pentru energia termic
furnizat popula iei prin sisteme centralizate. (M.O. nr.
141/06.03.2009)

Ordin 118 al ministrului agriculturii, p durilor i
dezvolt rii rurale pentru modificarea i completarea
Ordinului ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr.
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a
condi iilor specifice i a criteriilor de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de pl i directe i pl i na ionale
directe complementare n sectorul vegetal, pentru
acordarea sprijinului aferent m surilor de agromediu i
zone defavorizate. (M.O. nr. 141/06.03.2009)

Decizia nr. 15 februarie 2009 a Cur ii Constitu
tional a Romaniei referitoare la exceptia de necons
titutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din O u G nr.
214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezis

tenta anticomunista persoanelor condamnate pentru
infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor
impotriva carora au fost dispuse, din motive politice,
masuri administrative abuzive, precum si persoanelor
care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de
rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in
Romania. (M.O. nr. 143/09.03.2009)

O u 16 privind abrogarea art. II din Legea nr.
305/2008 pentru modificarea O G nr. 26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii. (M.O. nr. 143/09.03.2009)

H 192 pentru modificarea si completarea Nor-
melor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin H G nr. 44/2004.
(M.O. nr. 143/09.03.2009)

Lege 29 pentru aprobarea O u G nr. 103/2008
privind nfiin area organiza iilor interprofesionale
pentru produsele agroalimentare. (M.O. nr.
145/09.03.2009)

Ordin 1 al viceprim-ministrului, ministrul admi-
nistratiei si internelor, privind abrogarea Ordinului mi-
nistrului administratiei i internelor nr. 820/2005 pentru
stabilirea documentelor i a cuantumului sumei minime
n valut pe care cet enii rom ni trebuie s le de in la
ie irea din ar , c nd c l toresc n statele membre ale
Uniunii Europene sau in alte state pentru care nu este
necesara viza de intrare. (M.O. nr. 146/09.03.2009)
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Ministerul Sănătăţii pregăteşte un sistem de
, iar legislaţia care va reglementa acest domeniu va fi

gata până în luna august. Şi contribuţia la CNAS ar putea creşte de
la 5,5% la 6,5%. Legislaţia ce va fi gata în august va stabili şi com-
ponenţa pachetului de servicii medicale finanţat din bani publici, în
timp ce pentru o parte din serviciile medicale va fi introdusă coplata.

asigurări private
de sănătate

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

Guvernul a adoptat un memorandum cu privire
la reducerea numărului de şi , urmând
ca până în data de 15 aprilie ministerele să prezinte
propunerile de anulare, reducere sau comasare a
acestora. În acest moment există 558 de impozite
şi taxe instituite prin 185 de acte normative.

taxe tarife
Din aprilie, acţiunea de colectare a

va
avea loc în prima sâmbătă din fiecare lună.
Potrivit normelor europene, ţinta colectării
este de 4 kg/locuitor. Anul trecut au fost
strânse în România doar 0,5 kg/locuitor.

deşeurilor electrice şi electronice

REZERVARE ON LINE
CFR Călători anunţă că începând cu data

de 16 martie 2009 se activează Serviciul de
Rezervare a Locurilor „on line” pentru
trenurile care circulă în trafic intern, disponibil
persoanelor fizice.

Rezervarea se poate realiza în baza unei
„comenzi de rezervare on line” de către orice
persoană fizică care accesează site-ul
www.cfr.ro/calatori/ şi se înregistrează ca
utilizator al acestui serviciu.

Pentru securitatea sistemului informatic,
după înregistrare, fiecare utilizator va trebui
să se prezinte la o casă de bilete CFR
Călători, care emite electronic legitimaţii de
călăt rie, pentru activarea contului. Această
acţ une trebuie intreprinsă în maxim 30 de zile
de la înregistrare. Înregistrarea şi activarea se
fac o singură dată pentru fiecare utilizator.

o
i

Proiectul de lege privind Codul Civil, adoptat de
Guvern, este un cod modern, care răspunde nevoilor so
cietăţii româneşti şi vizează modernizarea statului român.

inistrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a afirmat că
„modernizarea justiţiei, administraţiei şi a statului în
general nu vor fi posibile fără schimbarea mentalităţilor din
societatea noastră. Adoptarea codurilor din justiţie vor
constitui pasul decisiv în schimbarea în profunzime a
matricei relaţiilor sociale şi, implicit, a mentalităţilor”.

Proiectul noului Cod civil încorporează totalitatea
reglementărilor referitoare la persoane, relaţiile de familie
şi relaţiile comerciale. În plus, consecvenţa a obligat ca
opera de codificare să aibă în vedere şi dispoziţiile de
drept internaţional privat.

Proiectul Noului Cod civil este structurat pe şapte cărţi,
precedate de un titlu preliminar:

Despre persoane, va avea ca obiect de
reglementare capacitatea civilă a persoanei fizice şi
juridice şi va reintroduce în Codul civil dispoziţiile
principalelor legi speciale în această materie.

Despre familie, propune, în primul rând,
o regândire a modalităţii de reglementare a materiei
familiei, renunţându-se la ideea unui cod distinct care să
guverneze acest domeniu, aşa cum există în prezent.

Despre bunuri, unifica dispoziţiile în
materia bunurilor, a dreptului de proprietate şi a celorlalte
drepturi reale, unele existente în reglementări disparate,
ţinând cont de soluţiile din doctrină şi jurisprudenţă în
acest domeniu.

Despre moştenire şi liberalităţi,
reglementează materia succesiunilor şi liberalităţilor, în
redactarea acesteia pornindu-se de la necesitatea
revizuirii unor instituţii precum testamentul, rezerva
succesorală sau raportul succesoral.

Despre obligaţii, urmăreşte o abordare
unitară a raporturilor obligaţionale, în sensul renunţării la
diviziunea tradiţională în raporturi civile şi raporturi
comerciale, şi asigurarea unei protecţii corespunzătoare
a consumatorilor, perspectivă ce se va reflecta în
dispoziţiile referitoare la formarea contractului, integrarea
clauzelor-standard în contract, reducerea clauzei penale,
repararea prejudiciului nepatrimonial ş.a.

Despre prescripţia extinctivă,
decăderea şi calculul termenelor, preia, cu îmbunătăţiri
substanţiale, prevederile Decretului nr. 167/1958,
sistematizate pe probleme specifice (dispoziţii generale,
termenul prescripţiei extinctive, cursul prescripţiei
extinctive, împlinirea prescripţiei extinctive), la care se va
adăuga o reglementare generală a termenelor de
decădere, aceasta din urmă constituind o noutate
absolută în dreptul civil român.

Dispoziţii de drept internaţional privat
consacră autonomia de voinţă a soţilor, în sensul

posibilităţii de a alege, în anumite limite, legea aplicabilă
regimului matrimonial, reflectându-se, astfel, principiul
instituit prin Convenţia de la Haga din 1978 cu privire la
legea aplicabilă regimurilor matrimoniale şi reafirmat în
Cartea verde a Comisiei Europene privind elaborarea
unui Regulament european referitor la conflictele de legi
în materia regimurilor matrimoniale, competenţa şi
recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti.

Elaborarea unui nou Cod civil a fost impusă de
necesitatea unificării normelor care guvernează
raporturile de drept privat, în contextul în care la momentul
actual, anumite materii sunt reglementate prin norme
separate, ce au suferit modificări numeroase, operate, în
special, în perioada comunistă.

O importantă modificare, de fapt fundamentală, pe
care o aduce codul este unificarea caracterului dreptului
nostru privat. Până acum, noi avem un sistem aşa-zis
dualist, împărţit în drept civil şi drept comercial, pe baza
celor două coduri principale din raporturile juridice private:
Codul civil şi Codul comercial. Dacă acest cod va fi
adoptat în forma în care a fost propus parlamentului, vom
trece la ceea ce se numeşte sistemul monist, adică un
sistem în care ramurile drept civil şi drept comercial sunt
împletite şi au ca izvor unic Codul civil.

Alte modificări punctuale intervin în materia familiei,
spre exemplu posibilitatea părţilor de a opta în regimul
matrimonial al comunităţii legale de bunuri, regimul
comunităţii convenţionale sau a separaţiei de bunuri.

Intervin modificări fundamentale în materia obligaţiilor,
în care am inclus o serie de contracte importante, utilizate
în viaţa civilă dar nereglementate de unde şi o serie de
confuzii în jurisprudenţă. Intervin, de asemenea, obligaţii
în materia bunurilor, unde am reglementat principiul
publicităţii absolute în materie imobiliară sau, spre
exemplu, s-a introdus cu titlul de inovaţie în legislaţia
noastră instituţia fiduciei sau a trust-ului, o instituţie de
inspiraţie anglo-saxonă, dar care a fost receptată dreptul
continental prin intermediul Codului francez.

Referitor la afirmaţia potrivit căreia sunt introduse o
serie de dispoziţii de protejare şi reparare a prejudiciului
patrimonial şi nepatrimonial ca urmare a unor informaţii
greşite apărute în presă, ministrul a spus: ori de câte ori un
individ se consideră prejudiciat se poate adresa instanţei.
Principiile sunt recunoscute şi în legislaţia actuală şi în
jurisprudenţă, dar ele sunt clarificate. Şi sunt de natură nu
numai de a proteja drepturile personale /…/ şi
patrimoniale, dar sunt de natură de a face o relaţie mai
transparentă între presă şi subiectele de presă. În nici un
caz prevederile codului nu vor aduce atingere dreptului la
liberă exprimare, dreptului la informare, dimpotrivă, vor
contribui la o relaţie mult mai matură între presă şi
subiectul de presă.

-
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Cartea I,

Cartea a II-a,

Cartea a III-a,

Cartea a IV-a,

Cartea a V-a,

Cartea a VI-a,

Cartea a VII-a,
(Guvernul României 11.03.2009),

Proiectul de lege privind Codul civil
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Vârsta standard de pensionare
Ca urmare a unor informa

ărute în mass-media în perioada 15 – 16
martie 2009, conform cărora începând cu data
de 1 ianuarie 2014 vârsta standard de
pensionare pentru femei va fi de 63 de ani, vă
comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 pri-
vind sistemul public de pensii

ări sociale, cu modificările ări-
le ulterioare, vârsta standard de pensionare
atât pentru femei, cât ărba

ărba

ă în termen de 13 ani
de la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000
(1 aprilie 2001), printr-o cre ă,
pornindu-se de la 57 de ani pentru femei

ărba
ă cre ă,

vârsta standard de pensionare va ajunge la 1
ianuarie 2014 la 60 de ani pentru femei

ărba
ăm că în martie 2009 vârsta stan-

dard de pensionare a ajuns la 58 de ani

ărba ă, precizăm că această
prevedere referitoare la vârsta de pensionare
nu este un element de noutate, ea existând în
cuprinsul Legii nr. 19/2000, încă de la data
intrării acesteia în vigoare.

ţii eronate
ap

ţi se stabi-
le

ţi.
Atingerea acestei vârste standard de

pensionare se realizeaz

ţi.
Astfel, prin aceast

ţi.
Menţion

ţi. Totodat

şi alte drepturi de
asigur şi complet

şi pentru b
şte în raport de data naşterii şi este de 60 de

ani pentru femei şi 65 de ani pentru b

ştere progresiv
şi de

la 62 de ani pentru b
ştere progresiv

şi la 65
de ani pentru b

şi 6 luni
pentru femei şi la 63 de ani şi 6 luni pentru
b

Direcţia Politici Publice şi Comunicare
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Germania şi Franţa au convenit asupra unui mecanism de sancţiuni eficace împotriva paradisurilor fiscale

Administraţia Obama a renunţat la calificativul "inamic combatant" referitor la
deţinuţii de la centrul de detenţie de la Guantanamo iar reţinerea suspecţilor de terorism se va baza pe legile internaţionale ţi,
17 martie, Parlamentul European a lansat campania de comunicare pentru alegerile europene ce vor avea loc între 4

Mar
şi 7 iunie 2009

Kuweitul va coopera
cu Franţa pentru construcţia de centrale nucleare pe teritoriul său Pe 11 martie, Obama prelungit a sancţiunile împotriva Iranului
impuse în perioada Clinton, 15 martie 1995 şi care urmau să expire în 15 martie 2009 Miniştrii de finanţe din statele membre ale
Grupului celor 20 au convenit asupra creşterii semnificative a resurselor de care dispune Fondul Monetar Internaţional OPEC îşi
va menţine nivelul actual de producţie până în mai

Preşedintele rus, , consideră necesar
ca summitul G-20, programat să se desfăşoare la 2 aprilie la
Londra, să ia în discuţie problemele macroeconomice,
inclusiv crearea unor mecanisme de sancţionare a acelor
state care adoptă în acest domeniu decizii iresponsabile,
relatează agenţiile de presă din Rusia.

Dmitri Medvedev Purtătorul de cuvânt al ministerului francez
de externe a subliniat că poziţia Franţei în
privinţa independenţei rămâne
neschimbată. "susţinem integritatea teritorială
a şi refuzăm să acceptăm separatismul
şi independenţa Tibetului" a spus oficialul.

Tibetului

Chinei

Fostul preşedinte al Iranului, consi-
derat reformist în Occident, Mohammad
Khatami, a anunţat retragerea sa de la
apropiatele din
iunie, potrivit canalului iranian de limb

alegeri prezidenţiale
ă

engleză Press TV.

Acordarea de asisten]@ financiar@
pe termen mediu României

Declaraţie comună a Preşedinţiei Consiliului
ECOFIN şi a Comisiei privind acordarea de
asistenţă financiară pe termen mediu României

Având în vedere efectele negative ale crizei
financiare globale asupra situaţie economice şi
financiare din România, Preşedinţia Consiliului şi
Comisia anunţă disponibilitatea Uniunii Europene
de a sprijini România pentru evitarea riscurilor
legate de creşterea presiunilor asupra pieţei şi
pentru corectarea sistematică a dezechilibrelor.

Comisia desfăşoară consultări strânse cu au
torităţile române şi cu FMI pentru elaborarea unui
răspuns comun în vederea ameliorării situaţiei
macroeconomice a României şi a sprijinirii suste
nabilităţii balanţei de plăţi, sub forma unui pachet
proactiv de finanţare multilaterală de siguranţă.

Asistenţa financiară este condiţionată de
angajamentul ferm al autorităţilor române de a
implementa un program de măsuri de sprijin. Este
nevoie în mod clar de mobilizarea tuturor părţilor
interesate şi a instrumentelor de politică în scopul
continuării asigurării stabilităţii macroeconomice
şi financiare, precum şi a consolidării şi
sustenabilităţii fiscale. Implementarea condiţiilor
de politică asupra cărora se va cădea de acord în
contextul mecanismului de asistenţă financiară al
UE va fi monitorizată de Comisie în colaborare cu
Comitetul economic şi financiar.

Mecanismul de asistenţă financiară introdus
prin în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al
Consiliului implementează mecanismul prevăzut
în articolul 119 din tratat prin care UE poate acorda
asistenţă reciprocă statelor membre din afara
zonei euro „în caz de dificultăţi sau în cazul riscului
apariţiei unor dificultăţi grave pentru balanţa de
plăţi a unui stat membru, provenind fie dintr-un
dezechilibru global al balanţei, fie din natura
devizelor de care acesta dispune”.

-

-

Context

Bruxelles, 10 martie 2009

Discuţiile pentru unitatea palestinienilor găzduite de
Egipt, între rivalii Fatah şi Hamas, care au ca scop
formarea unui guvern comun pentru a grăbi ajutorul
internaţional alocat reconstrucţiei în Gaza, sunt blocate
în jurul a câteva puncte cheie:

Israel: Fatah insistă asupra faptului că noul guvern
trebuie să accepte acordurile parţiale de pace
negociate cu Israelul. Aceasta ar echivala cu
recunoaşterea statului Israel, un pas pe care Hamas nu
doreşte să îl facă, deşi s-ar putea să accepte sintagma
"cu respectarea" acordurilor precedente.

Tipul guvernului: Fatah doreşte un cabinet de experţi
şi tehnocraţi, în timp ce Hamas este determinat pentru
un guvern de politicieni, cu o majoritate Hamas, care ar
reflecta victoria sa asupra Fatah în alegerile din 2006.

Alegeri: După negocieri dure, cele două părţi au
convenit asupra organizării alegerilor pentru preşedinte
şi parlament în ianuarie viitor. Problema reflectă un
dezacord de bază între cele două: Hamas insistă asupra
faptului că termenul preşedintelui Mahmoud Abbas,
aparţinând Fatah, a expirat în luna ianuarie, în timp ce
Fatah susţine că termenul expiră anul viitor.

Organizaţia de Eliberare a Palestinei (PLO): Hamas

vrea să restructureze PLO şi să-şi asume un mai mare
rol în tradiţionalul grup umbrelă palestinian, tăind în
puterea principală de la baza Fatah. Hamas nu este un
membru al PLO. Fatah respinge acest lucru, preferând
să se concentreze pe formarea unui nou guvern.

Forţele de securitate: Fatah vrea să ţină Garda pre
zidenţială sub controlul Abbas, împreună cu unele dintre
celelalte forţe de securitate. Hamas vrea să-şi păstreze
controlul asupra unităţilor pe care le comandă acum -
toate unităţile în Gaza preluate atunci când s-a produs
schisma între cele două grupuri, iunie 2007, şi a expulzat
loialiştii Fatah. Un posibil compromis la care se lucrează
ar fi declararea tuturor forţelor sub control comun.

Popularitatea Hamas printre palestinieni a crescut
brusc după cele trei săptămâni de război din ianuarie,
război care a devastat Fâşia Gaza, arată un sondaj de
opinie publicat în presa din Israel. În cazul în care alege
rile ar avea loc astăzi, liderul Hamas, Ismail Haniyeh l-ar
devansa pe Mahmoud Abbas, preşedintele palestinian
şi lider al Fatah, sprijinit de Vest. Sondajul faţă-în-faţă pe
un eşantion de 1270 de oameni a fost efectuat de
Centrul Palestinian pentru Politici şi Sondaje în perioada
5-7 martie, în Cisiordania şi Fâşia Gaza, în timp ce
fracţiunile încercau să ajungă la un acord mediat de
guvernului egiptean.

Hamas, considerat de puterile occidentale ca o
organizaţie teroristă, a câştigat alegerile parlamentare
palestiniene din 2006 şi a preluat controlul în Fâşia Gaza
în următorul an, după lupte cu Fatah. Israelul a răspuns
prin înăsprirea blocadei, crescând dificultăţile pe plan
umanitar pentru cei 1.5 milioane de rezidenţi.

"În ciuda vizibilei creşteri în popularitate a Hamas şi
Haniyeh," se spune în raport, marea majoritate, 71 la
sută, consideră că palestinienii sunt într-o situaţie mai
rea decât au fost înainte de război. Sondajul spune că
Haniyeh ar acumula 47 la sută din sprijin, Abbas 45 la
sută. În urmă cu trei luni, Abbas a primit 48 la sută şi
Haniyeh 38 la sută. Dar, în cazul în care ar alege între
Haniyeh şi Marwan Barghouthi, lider popular Fatah
închis în prezent de Israel, Barghouthi ar câştiga cu 61 la
sută la 34 la sută, a arătat sondajul.

Fatah rămâne cel mai popular grup cu 40 la sută din
sprijin, comparativ cu 42 la sută în luna decembrie.
Popularitatea Hamas, în aceeaşi perioadă, a crescut de
la 28 la sută la 33 la sută. Cea mai importantă prioritate
pentru palestinieni, în ochii a 46 de procente din eşan
tion, trebuie să fie unificarea West Bank şi Fâşia Gaza.

-

-

-

Principalele probleme în discuţiile Fatah-Hamas

O echipă internaţională de oameni de
ştiinţă, formată la iniţiativa Regatului Unit,
este pregătită să exploreze una din ultimele
mari frontiere ale planetei - un vechi lac
ascuns adânc sub stratul de gheaţă din
Antarctica, Lake Ellsworth. Îngropat sub trei
kilometri de gheaţă, lacul se poate să fi fost
izolat timp de sute de mii de ani şi ar putea
conţine forme unice de viaţă.

Echipa speră că explorarea va releva
indicii vitale despre viaţa de pe Pământ,
schimbările climatice şi nivelul de creştere al
mărilor în viitor. În următorii cinci ani cercetă
tori din nouă universităţi din Marea Britanie,
British Antarctic Survey şi Centrul Naţional
de Oceanografie plănuiesc să construiască,
un "cryobot" şi un "hydrobot", care vor fi
trimise în lac şi vor investiga viaţa în acest
mediu extrem.

Expediţia este şi o provocare majoră în
inginerie. Lacul este un mediu curat şi cerce

tătorii trebuie să se asigure că nu vor con
tamina apa. Într-un astfel de mediu extrem,
simpla prezenţă a unor forme de viaţă ar fi o
mare descoperire ştiinţifică. Dar există
motive puternice să se aştepte că aceste
microorganisme ar poseda forme speciale
de adaptare la acest neobişnuit şi potenţial
ostil habitat.

Mai mult de 150 de lacuri au fost desco
perite sub gheaţa Antarcticii. Se crede că
energia geotermală fereşte lacurile de
congelare. În cazul în care baza mantalei de
gheaţă se topeşte, apa sub presiunea şi forţa
de gravitaţie a gheţii de deasupra curge în
jgheaburi şi văi unde formează lacuri - unele
mici, altele mari.

Un grup de cercetători ruşi au început să
foreze în Lacul Vostok dar s-au oprit până
când oameni i de şt i inţă stabi lesc
modalitatea de a evita contaminarea.

-

-

-
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Un purtător de cuvânt al Pentagonului a
anunţat că secretarul american al apărării,
Robert Gates, nu va participa la summitul ce
marchează împlinirea a 60 de ani de la
formarea al NATO. "Asperat că-l va însoţi pe
Preşedintele (Barack) Obama la Strasbourg
şi Kehl pentru a celebra a 60-a aniversare a
alianţei, dar munca la bugetul pe 2010 nu-i
permite să plece din Washington atunci”.

Rusia şi-a anunţat intenţia de a reduce expor
turile de petrol în timp ce va creşte consumul
intern şi va extinde capacitatea de rafinare, a
declarat premierul adjunct rus Igor Sechin, adău
gând că ţara sa, de asemenea, va întârzia dez
voltarea a două câmpuri petroliere în nord-vest.

Rusia este al doilea producător mondial de
petrol crud, după Arabia Saudită iar exporturile
reprezintă 10% din exporturile mondiale de ţiţei.

-
,

-
-

Secretarul Trezoreriei americane a salutat relaxarea de
către Elveţia a prevederilor referitoare la secretul bancar.
Ea va răspunde numai cererilor "concrete şi justificate".
Guvernul a adăugat că va proteja în continuare clienţii
băncilor în faţa "supravegherii nejustificate din străinătate".

Elveţia a fost supusă unor presiuni din partea mai multor
ţări, între care şi Statele Unite, Germania şi Franţa, care
doreau informaţii referitoare la conturile unor persoane
presupuse a fi vinovate de evaziune fiscală sau alte delicte.
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Viaţa sub gheaţa Antarcticii
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ţiri, liber. Preţ 12.500 €. Tel.
0355-804741, 0741-166573.

Vând garsonier
ţ

15.000 €. Tel. 0770-746033,
0728-213320.

ţit
ţa,

ţa sau Boc
ţ

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

ţa sau Boc

Vând apartament c

c ţ
, în Re ţa

Vând foarte avantajo apar
tament cu 2 camere, parţial
amenajat, zona magazinului
Spar. Tel. 0771-442243.

Vând apartament cu 2
camere, confort 1, decomandat,
în bloc de c

ţ 100 €. Tel.
0770 , 0748-119444.

Închiriez birou, 15 mp, mo-
bilat, central. Tel. 0355-405135,
0722-756822.

Vând / schimb cas

ţa. Tel. 0745-
032640, 0771-387548, e-mail
marcustgheorghe@yahoo.com

Vând 3.000 mp teren intra-
vilan în Boc 12 €/mp. Tel.
0745-618214.

Persoan fizic vând garso-
nier Re iţa, zona Lunc , 28
mp, bloc c r mid , box , gaze,
cablu tv, interfon scar , preţ
8.000 € neg. urgent, rog
seriozitate. Tel. 0752-284408.

Vând 3.000 mp teren în Re
iţa, C. Timi oarei, parcelabil,

preţ 17 €/mp. Tel. 0766-528495
Vând teren C. Caransebe-

ului, 2.500 mp, km6, 12 €/mp.
Tel.0256-331001, 0721-053334

Vând urgent garsonier
Tineretului nr. 5, îmbun t ţit
Tel. 0751-193220.

Vând / schimb cu diverse:
TV color Arctic, de 3 ani, diago-
nala de 66 cm - 600 lei, ma

. . -
, - , e

din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696

Vând dormitor în stare foarte
bun

Vând urgent mobil -

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

Vând 2 sufragerii compuse
din 10 corpuri la 1.000 lei neg.
Tel. 0355-803955.

Vând masc

,

ţ,
. Tel. - .

Tel. - .
efon S E s

er , ,
, lei . - .

ţ î
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N
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ţ

ri , ţ Tel. -
- .

şin
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şi un c

şi uş

ş

ş

şu

ş

ă
cusut Singer - 500 lei, patefon
cu plăci - 300 lei, ma ă spălat
DU defectă - 100 lei Tel 0745
032640 0771 387548 -mail
marcustgheorghe@yahoo.com

ă

ă. Tel. 0255-224894.
ă sufrage

rie, televizor color ărucior
pt. bebe. Pre

ă cu lavoar
pentru baie ă cameră cu
oglinzi. Tel. 0756-377763,
0355-418049.

Vând pulturi i rafturi pentru
magazin, expozoare sticlă
geam diferite grosimi 4-5-6 mm
diferite dimensiuni la sfert de
pre ideală pentru sere i
solarii 0724 219454

Vând Yamaha YZF 750 cu
kit de R6. 0740 075527

Vând tel ony ric son
cam ă 2 mp card 512 mb
mp3 150 . Tel 0741 509755

Vând uică de prune n
cantită i mari din produc ie
proprie 10 /l. Tel 0746
936971

Vând okia 3110c camera
1,3 mp mp3 infrar , nou 200

Tel 0741 509755
Vând monitor 17 impecabil

50 . Tel 0741 509755
Vând cd mp3 ony ma ină

impecabil 250 . Tel 0741
509755

Vând ieftin nud din 1938.
Pictor Ioan Ra iu. Tel 0722
619119

Vând unitate P3 mbunătă
ită, 40 G, 512 MB, floopy+dvd-
w ter pre neg. 0732
915594 sau 0255 226034

Schimb c priori

Oferte-Cereri

de Serviciu

Auto-Moto-Velo

6

Vând Ford Mondeo, break,
înscrisă în RO în 2003,
motorină, 114 CP, 1998 CM3, 5
litri/100 km, gri metalizat, ABS,
aer condi ionat, airbaguri, radio-
casetofon, ceas, climă, E III,
faruri cea ă, nchidere centrali-
zată, geamuri electrice, servo-
direc ie, servo-fr nă, volan re-
glabil, comenzi la volan, scaun
ofer reglabil pe înăl ime, ban-

cheta frac ionară, etc. Accept
orice test. Pre 8 300 neg Tel
0745 032640, 0771 387548

-mail marcustgheorghe@
yahoo.com

Vând VW Golf 4 motor 1.9
iesel, 90 CP, nmatriculat RO,

an 2001, ABS, ESP, nchidere
centralizată, computer, volan
reglabil, aer condi ionat, airba-
guri, radio-casetofon, E III,
faruri cea ă, geamuri electrice,
servo-direc ie, servo-fr nă etc.
Tel 0745 032640, 0771 387548

-mail marcustgheorghe@
yahoo.com

Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel 0744 852658

nd Skoda ctavia 2.0
TDI, 140 CP, unic proprietar
cumpărată nouă sept. 2005,
12 000 el. 0745 618214.

Vând enault lio II, diesel,
85 cp, an 2005, full, merită
văzută. el 0723 769051

Vând bus ord ranzit an 86
otor 1,8 motorină, nmatricu-

lat pre 850 . Tel 0741 509755
Vând ord ierra an 93

motor 1,6 benzină, nr ro ii pre
900 . Tel 0741 509755

Vând assat an 92
motor 1,8 benzină, nr ro ii pre
1 300 . Tel 0741 509755

Vând iat ipo an 93 motor
1,9 diesel nmatriculat taxe la
zi pre 2 200 . Tel 0741
509755

Vând assat an 2000
motor 2,5 tdi automat, tip-tronic
full option n ro ii taxa 1 150 .

re 7 000 . Tel 0741 509755
Vând acia 1310 an 97

motor 1,4 taxe la zi pre 800
Tel 0741 509755

Vând acia ogan an 2006
motor 1,4 mpi 53 000 km
nchidere centralizată taxe la zi
pre 4 500 . Tel 0741 509755

Vând Peugeot 107 consum
mediu 4% an fabrica ie 2006
stare impecabilă. Pre negocia-
bil 25.000 . Tel 0749 655259

Vând enault lio II, diesel,
aer condi ionat, geamuri elec-
trice, două airbaguri, an 2005,
stare impecabilă, pre 4 800

el 0723 769051
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Asigur consiliere P.S.I.
. - -

.
-

ţ
ţ

î
- .

C T .
- .

Angaj ţie
pliante. Program 8-16, comision
40 lei/zi. Tel. 0745-691138.

Transport auto marf
ţional ţional.

Tel.0766-459153, 0745-655581
Caut femei pentru lucru în

Italia cu contract, urgent. Tel.
0756-377763, 0355-418049

, ţ -
ţ

ţ ţ î
.

- .

ţ
, P ţ

T . - .

şi
P.M. Tel 0745 032640, 0771
387548

Cuplu, 50 ani, inginer me
canic + economist , proasp t
şomeri, serioşi, cultiva i, edu
ca i, dorim s administr m o
pensiune turistic sau aştept m
oferte, eventual n str in tate.
Tel. 0729 838596

aut femeie pt. menaj. el
0771 677844

şi per-
soane, na şi interna

Execut tencuieli, zugr veli,
interioare gresie, faian , lami
nate, recondi ionare parchet,
instala ii, experien n str in
tate, calitate şi seriozitate. Tel
0724 786152

Execut zid rii, tencuieli, gre-
sie, faian , zugr veli, acope-
rişuri ziduri de piatr . re uri
negociabile. el 0743 907757

ă ă

ă ă
ă ă

ă ă

ăm fete pt distribu

ă

ă
ă

ă ă ă-

ă
ă ă

ă

-

.

Închiriez apartament mobi-
lat, 3 camere decomandate,
parter, Lunc - Zadei, 200 €. Tel.
0732-850888.

Vând cas în Boc a Mon-
tan , cu 3 camere, îmbun t ţit
modern, cu gaz, satelit, cu gr
din i vie. Tel. 0724-700792.

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

Vând apartament la cas
zon bun cu baie, central ,
termopan i u i interioare noi,
preţ neg. Tel. 0723-664783.

Vând 5.000 mp teren pe
Calea Caransebe ului, la so-
sea, sau schimb pt. apartament
în Re iţa. Tel. 0771-649448.

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

Ofer spre închiriere aparta-
ment cu o camer , dotat cu
termopane, central termic ,
semimobilat, cabin
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Vând apartament 3 camere
confort 1 decomandat, 2 b i,
termopane, central i îmbu-
n t ţit. Tel. 0723-894929.

t
îm ţ

îm ţ
- , - .

Închiriez garsonir

ă

ă
ă ă ă ă

ă
ă

ă
ă

ă,
ă ă, ă

ă
ă ă

ă du , u ă
metalică, scară cu interfon, etaj
bun. Pre neg. Tel 0769 235390

nch riez apartament 2 ca
mere mobilat cu centrală ter
mică, termopan, recent renovat,
parcare la geam, pre nego
ciabil. Tel 0751 193267

Schimb ând urgent aparta-
ment 2 cam mobilat etaj
3/4 Moroasa cu garsonieră,
diferen ă 14 000 cash el.
0723 726565

Închiriez apartament 2 ca-
m conf 1, de lux, complet
utilat i mobilat modern, 250

/lună. Tel 0770 359314, 0748
119444

Vând sau schimb ap
2 cam modernizate cu

garsonieră + diferen ă, 25 500
neg. Tel 0748 118080 0770
446225

Particular ând garsonieră
n Re i a, renovată, utilată, pre
neg. 0747 617306 sau pe
ciapsat@yahoo.com cu poze

De vanza e urg nt i ără
inte mediari o garsonieră pe
Tineretului 5, bine situată .T
0355 801355 sau 0255 230333
i 0740 303333

Persoană fizică cumpăr
casă n e i a ori n satele
nvecinate spre aransebe ,

ofer p nă la 30.000 . Tel 0724
349258

ă
ă

ă ă
Schimb garsonieră confor 1

bunătă it cu apartament 2
camere ne bunătă it. Tel.
0740 688564 0742 518163

ă în Mo-
roasa. Tel. 0765-295228.
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Vând / schimb cu diverse
. . -

, - , e

ţ
foarte bun, stare foarte bun

O

, ţ €
. - .

o
roată ptr. BMW 520 Tel 0745
032640 0771 387548 -mail
marcustgheorghe@yahoo.com

Vând Renault Espace, an
1995, adus în noiembrie, pre

ă.
tel. 0744-231771.

V â n d j a n t e a l u m i n i u
4x100/16 originale pel, se
potrivesc i pentru alte mărci,
stare foarte bună pre 200 .
Tel 0742 034488

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
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Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 l ng Po t i profita i de gama
de servicii oferite de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ â ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă ă
ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
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Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

9 mar. 9 102,3103
10 mar. 9 98,9705
11 mar. 9 97,3778
12 mar. 9 98,5703
13 mar. 9 98,1678
16 mar. 9 97,6383
17 mar. 9 97,5603
18 mar. 9 96,3381

0
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

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

16 Februarie - 18 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 | 19 - 25 Martie 2009 |
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http://www.remiestate.ro/


DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragere la sorti Liga Campionilor si Cupa UEFA

Vineri Eurosport ora 13:00 si 14:00
RUGBY: Cupa Europeana a Natiunilor: Romania - Portugalia

Sambata TVR 2 ora 15:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Gyor - Oltchim Rm. Valcea

Sambata Sport.ro ora 16:15
CICLISM: Cursa Milano - San Remo

Sambata Eurosport ora 16:50
HANDBAL MASC.: HCM Constanat - UCM Resita

Duminica Sport.ro ora 11:00
MOTORSPORT: Camp. Mondial de Turisme - WTCC - Puebla

Duminica Eurosport ora 19:45
TENIS: Turneul Master Series de la Indian Wells, Finala

Duminica Sport.ro ora 23:00
PATINAJ ARTISTIC: Camp. Mondial, Proba de dans, program imp

Marti TVR 2 ora 23:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
19 - 21 mar: SARITURI CU SCHIURILE - Planica (SLO);
20 - 22 mar: MOTORSPORT - CM Turisme, WTCC, Puebla;
23 mar - 05 apr: TENIS -ATP & WTATour, Miami, SUA;
24 - 29 mar: PATINAJARTISTIC - CM, LosAngeles, SUA.

HANDBAL FEMININ
Oltchim, in semifinalele Ligii Campionilor.

Rulmentul merge mai departe.

Nationala feminina de handbal

Handbalistele lui
Radu Voinea au intrat in careul de asi al Europei, acolo unde vor
infrunta Viborg sau Hypo Niederosterreich. Oltchim Ramnicu-
Valcea a devenit prima echipa romaneasca de club care accede in
semifinalele Ligii Campionilor la handbal, dupa victoria de senzatie
obtinuta pe teren propriu, scor 31-22 (15-8), in fata formatiei
muntenegrene Buducnost. Fetele lui Radu Voinea le-au surclasat
pe ex-iugoslave intr-o partida in care au condus in permanenta si,
cu o etapa inaintea finalului fazei a doua a grupelor, sarbatoresc
deja calificarea in semifinale. In celalalt meci al grupei, Gyor sa
impus in fata echipei Krim Ljubljana, scor 34-33, unguroaicele
mergand astfel mai departe la brat cu valcencele. In semifinale,
Oltchim are doua potentiale adversare: fie danezele de la Viborg,
pe care valcencele le-au batut in prima faza a grupelor, fie
austricele de la Hypo Niederosterreich. "Nu ne intereseaza cu cine
vom juca mai departe. Vrem in finala!, a anuntat Luminita Hutupan.

In prima mansa din "sferturile”
Cupei EHF, fetele de la Rulmentul Brasov au castigat sambata, la
Trondheim, in fata formatiei norvegiene Byasen HE, scor 31-27
(17-13). "Fetele au fost extraordinare. Nu pot sa spun decat ca au
demonstrat ca sunt profesioniste si ca au caracter, a declarat
antrenorul gruparii brasovene. Echipa de sub Tampa va juca
meciul-retur cu Byasen pe 21 martie.

a Romaniei este in prima urna
valorica la tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru
Campionatul European din 2010 care va avea loc in Danemarca si
Norvegia. Programul meciurilor din grupele preliminare: Et. 1 si 2 -
14-19 octombrie 2009; Et. 3 si 4 - 31 martie-4 aprilie 2010; Etapele
5 si 6 - 26-30 mai 2010. Tragerea la sorti a grupelor va avea loc pe
24 martie la Viena. In preliminarii vor fi 7 grupe a cate 4 echipe, iar
primele doua clasate din fiecare se va califica la CE 2010.

B O X
Bute şi-a snopit în bătaie partenerul de antrenament.

Vrea să reunească toate centurile.

Gălă ăcut KO pe columbianul Zuniga, păstrându-
ăstrat centura

de campion mondial al versiunii IBF, categoria supermijlocie, după
ce l-a învins la Montreal (Canada), prin KO în runda a patra, pe
columbianul Fulgencio Zuniga. Gălă ă-

ău sparring-partner, însă, ă n-
are cum să rateze victoria, a preferat să intre în ring.

Zuniga s-a dovedit a fi un pugilist de mâna a doua, care a
speriat înainte de meci doar prin figura sa încruntată. În rest, n-a
reu ăcut un antrenament de
încălzire cu sud-americanul, care i-a fost partener la antrenamente
sub oblăduirea clubului Interbox,

ă scurtă. Practic, Bute a ie ă fără nicio zgârietură
sau umflătură. „Din nefericire, am primit un pumn în stomac

ă tot oxigenul iese din mine. Nu mai puteam să respir!”, s-a
plâns Zuniga la final.

Bute î ăra din nou
centura în luna iunie. „Sunt convins că foarte mul

ături de mine. Upercutul de stânga este arma
mea favorită. M-am uitat foarte atent la meciurile lui Zuniga. Ăsta a
fost planul nostru. Am fost concentrat din prima repriză. Este
posibil să boxez pe 19 iunie, la Quebec. Am avut o discu

ă cu primarul din Quebec. Vreau să mă bat din nou cu
Andrade, la toamnă”, a spus Lucian Bute, care ar dori să boxeze
cât mai repede

ţeanul l-a f

ţeanul n-a fost obligat s

ţit c

ţi români s-au
trezit pentru a fi al

ţie
preliminar

şi
centura de campion mondial IBF. Lucian Bute şi-a p

şi
apere titlul contra fostului s ştiind c

şit nimic contra lui Bute. Lucian şi-a f

şi l-a pus la podea printr-o
lovitur şit din aren

şi am
sim

şi va ap

şi pentru reunificarea titlurilor IBF şi WBC.

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 19-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 19 16 0 3 540 443 32p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 19 13 2 4 579 543 28p
4. Steaua MFA Bucuresti 19 11 2 6 600 542 24p

Stiinta Municipal Bacau 19 12 0 7 552 537 24
. HC Odorhei 19 11 1 7 530 516 23

7. Univ. Bucovina Suceava
Universitatea Cluj 19 8 2 9 553 574 18

9. Energia Pandurii Tg. Jiu 19 7 3 9 491 497 17p
. CSM Medgidia 19 7 1 11 495 508 15

11. HC Minaur Baia Mare 19 7 1 11 470 523 15
Univ HCM Poli Timisoara 19 5 3 11 481 510 13

13. CSM D & C Oradea 19 2 0 17 525 632 4
CS H & V Pitesti 19 1 2 16 471 579 4

2. UCM Resita 19 14 1 4 573 497 29p

5. p
6 p

19 9 2 8 558 517 20p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

Etapa urmatoare: (21/26), 21.03.2009

HCM Constanta - UCM Resita;

: HC Minaur Stiinta CSM
Baia Mare - Univ. Bucovina Suceava; CS H&V Pitesti - CSM D&C
Oradea; Univ. Transilvania Cluj -
Dinamo Baumit Bucuresti; HC Odorhei - Stiinta Mun. Dedeman
Bacau; CSM Medgidia - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Steaua MFA
Bucuresti - Universitatea Politehnica Izometal Timisoara.

W R C
Raliul Ciprului - Loeb la a

50-a victorie. Inca o bariera
spulberata de Sebastien Loeb,
francezul ajungand la a 50-a
victorie in Campionatul Mondi-
al. Seb a reusit sa-l tina in spate
pe Mikko Hirvonen pana la
finalul intrecerii, dupa ce s-a
desprins decisiv in prima zi a
Raliului Ciprului. Pozitia a treia
i-a revenit lui Petter Solberg, ca-
re reuseste un podium la a doua
participare cu Citroen Xsara in
postura de pilot team manager.

Chiar daca Loeb a spus ca
nu agreeaza ideea setup-ului de
macadam pe asfalt, francezul
si-a respectat in detaliu planul,
luand un avans insurmontabil in
prima zi si fiind primul pe drum in
celelalte doua, dezavantaj care
nu l-a impiedicat in a-si trece in
palmares o noua victorie.
Francezul a sarbatorit in stilu-i
caracteristic victoria pe plafonul
masinii, in timp ce Mikko
Hirvonen a scris cu degetul pe
spatele Citroenului murdar de
praf cifra 50. "Este incredibil" a
spus francezul. "Imi amintesc
cand am batut recordurile lui
Carlos (Sainz) si Colin (McRae).

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 20-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 20 12 4 4 29 14 40p
Unirea Urziceni 20 12 3 5 30 14 39
FC Timisoara* 20 12 6 2 35 21 36
CFR Cluj 20 10 6 4 26 13 36
Rapid Bucuresti 20 10 5 5 26 18 35

. Steaua Bucuresti 20 8 9 3 26 15 33
7. U. Craiova

FC Vaslui 20 9 5 6 25 17 32
9. FC Brasov 20 7 9 4 16 13 30

. Otelul Galati 20 8 5 7 27 23 29
11. FC Arges 20 8 4 8 25 24 28

Gloria Bistrita 20 6 4 10 18 23 22
13. Farul Constanta 20 6 4 10 16 28 22

Pandurii Tg. Jiu 20 5 6 9 17 28 21
5. Politehnica Iasi 20 5 4 11 14 28 19p

16. Gaz Metan Medias 20 4 5 11 20 35 17p
17. CS Otopeni 20 2 4 14 14 33 10p
18. Gloria Buzau 20 1 3 16 8 34 6p

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

20 8 8 4 26 17 32p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (21/34) 20.03. - 22.03.2009 Vineri 20.03:

Sambata 21.03.

Duminica 22.03.:

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

CS Otopeni - FC Timisoara (ora 15:00) ; Gloria
Buzau - Dinamo (ora 17:00); U Craiova - CFR Cluj (ora 20:45).
Meciurile sunt televizate pe GSPTV .

LIGA 1

RUGBY
„Stejari i” au pierdut

meciul cu Georgia. Na

-
-

-

ţionala
României a suferit a doua
înfrângere în Cupa European

ţiunilor (CEN), pierzând
sâmb

ţi de Georgia (11 puncte)

ţiunilor se vor
califica direct la Cupa Mondial

ţia de pe
locul trei va juca un baraj.
România nu a lipsit niciodat

ă
a Na

ătă, la Tbilisi, meciul
împotriva Georgiei, scor 28-23.

În minutul 4, rugbi

ă- ăstreze avantajul.
Potrivit site-ului www.rugby.ro,
pentru „stejari” au punctat
Bărbuliceanu (2 eseuri)

ă ă transformări). În
urma acestui rezultat, tricolorii
ocupă locul trei în clasamentul
CEN, cu opt puncte, fiind de
vansa

ătorul meci pe 21
martie, împotriva Portugaliei,
pe stadionul „Arcul de Triumf”,
din Bucure

ă locuri la Cupa
Europeană a Na

ă
din 2011, care va fi găzduită de
Noua Zeelandă. Forma

ă de
la Mondialul de rugby.

ştii români
conduceau cu 10-0, dar n-au
reuşit s şi p

şi Cala
feteanu (trei lovituri de pe
deaps şi dou

şi de Rusia (9 puncte), şi vor
disputa urm

şti. Echipele clasate
pe primele dou
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