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Miercuri, 22 aprilie, a avut loc, în sala de şedinţe a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare
Regională Vest (CDR Vest) şi şedinţa de evaluare strategică a
Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Vest
(CRESC Vest). Ambele şedinţe au fost conduse de preşedintele
CJCS, Sorin Frunzăverde, în calitate de preşedinte al CDR Vest
şi al CRESC Vest.

În cadrul şedinţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Vest printre punctele de pe ordinea de zi au fost supuse
dezbaterii următoarele: informare asupra stadiului implementării
Programului Operaţional Regional în Regiunea Vest, aprobarea
rapoartelor de activitate pentru anul 2008 atât pentru ADR Vest,
cât şi pentru CDR Vest, aprobarea planului de personal al ADR
Vest pentru anul 2009, a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2009 şi avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli multianual
2009-2011, aprobarea cuantumului contribuţiilor consiliilor jude
ţene la Fondul pentru Dezvoltare Regională şi la funcţionarea
birourilor regionale de cooperare transfrontalieră din Timişoara

şi Oradea şi aprobarea situaţiilor financiare ale ADR Vest pentru
anul 2008. Au mai fost realizate informări privind studiile secto
riale regionale automotive şi tehnologia informaţiei precum şi
despre implementarea programului de vecinătate România -
Serbia 2004 - 2006 şi IPA 2007 - 2013, şi a fost avizat protocolul
de parteneriat semnat între ADR Vest şi Instituţia Prefectului
Judeţul Caraş-Severin, privind implementarea campaniei
„EuroInfoFonduri”.

În cea de-a doua parte a şedinţei, cea a CRESC Vest, a fost
prezentată noua componenţă a acestuia şi a fost aprobat
raportul de activitate pe anul 2008. Un alt punct de pe ordinea de
zi s-a referit la noile atribuţii ale CRESC Vest stabilite prin
Hotărârea de Guvern nr. 1383 din 4 noiembrie 2008 privind
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea
constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi
corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a acestora.

-

-

Lavinia Predescu

În 25 şi 26 aprilie, la sediul Primăriei
comunei Dalboşeţ a avut loc seminarul
intitulat „Implementarea politicilor de mediu
în contextul integrării în Uniunea
Europeană”. Acesta a fost primul seminar
de instruire organizat în cadrul proiectului
„Centru de sprijin pentru dezvoltarea
afacerilor şi agriculturii la Birz, comuna
Dalboşeţ”, proiect implementat de către
Consiliul Local Dalboşeţ în parteneriat cu
Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi
Municipalitatea Vârşeţ, Republica Serbia.

Finanţat prin Programul de Vecinătate
România - Serbia 2004-2006, proiectul
„Centru de sprijin pentru dezvoltarea
afacerilor şi agriculturii la Birz, comuna
Dalboşeţ” are o valoare totală de 294.190 €
din care 264.690 € finanţare de la Uniunea
Europeană, 29.500 € fiind contribuţia
proprie a Consiliului Local Dalboşeţ.

Scopul proiectului este acela de a oferi
suport instituţional pentru firmele locale din
sectorul agricol din zona Dalboşeţ, având
ca şi obiectiv specific cooperarea insti-
tuţională între firmele din domeniul agricol
din zona Dalboşeţ şi zona Vârşeţ,
Republica Serbia.

În perioada 2-9 aprilie 2009, tineri din
opt ţări europene s-au reunit şi-n acest an
la Institutul Saint-Joseph din Ciney,
Belgia: elevi din Belgia, România, Polonia,
Ungaria, Slovacia, Italia, Spania şi Grecia
au derulat activităţi având ca temă
gastronomia europeană. Sub titlul „Gustul
Europei” au demonstrat că Europa
cetăţeanului există, că nu tebuie să ne fie
teamă de diferenţe şi că proiectele
francofone reprezintă unul dintre cele mai

bune mijloace de relaţionare între tineri.
Fiecare ţară a prezentat cântece şi
scenete în limba franceză, iar trupa de
teatru „BODRI” a Liceului „Traian Lalescu”
a făcut senzaţie cu un clic-clac teatral.
Delegaţiile participante au pregătit pentru
seara festivă mâncăruri tradiţionale ale
căror reţete se regăsesc în revista care
poartă numele proiectului.

Organizatorii au oferit participanţilor
vizite de studiu la Namur şi la Bruxelles,

precum şi la Fundaţia
Folon. Cei 12 elevi de la
Liceul „Traian Lalescu”,
împreună cu prof. Elena
Ivan, Rodica Pirtia şi co-
ordonatorul de proiect
C a m e l i a M a r i a
R a d o v a n a u
reprezentat culorile
României la marşul
european de pe străzile
Ciney-ului.
Coordonator de proiec-
te şi programe educat-

ive, Prof. Camelia

Şedinţa CDR Vest şi a CRESC Vest

Seminar de instruire
la Dalbo}e]

EURODYSSE-a îşi continuă drumul

Lavinia Predescu

Ieri la sediul Direcţiei pentru Cultură, Culte
şi Patrimoniu Naţional Caraş-Severin a avut
loc lansarea cărţii domnului

, .
Volumul cuprinde, aşa cum menţionează

autorul, transcrierea textelor în forma lor
iniţială, cu minime completări şi corecturi de
circumstanţă, din coloanele periodicelor în
care au apărut: Prisma, Banatul Montan,
Semenicul şi Câlnicul.

Profesorul Daniel Lazăr, care semnează
prefaţa volumului, subliniază că: „Noua carte
a lui Anton Gerogescu se înscrie în
prelungirea primei, descoperindu-l preocupat
de studiul comportamentelor, al mentalului
colectiv, de norme etice în genere. Aceeaşi
tematică face obiectul numeroaselor articole,
eseuri, studii fundamentale, numai că
finalitatea acestora încă este subsumată
expresiei de mai sus („Cui (quid) prodest?” -
„Cui - la ce - foloseşte?”). Dar cu toată
lâncezeala devenirii unui civism de
substanţă, o voce în plus e semn că
reformarea se va vesti şi nu prea târziu.”

Anton
Georgescu „Alte gânduri”

Alte g nduriâ
- pro-teste la vremuri -

http://www.prisma-online.ro/
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În perioada 24-26 aprilie 2009, poliţiştii din cadrul Birou-
lui de Siguranţă a Circulaţiei în Mediul Urban au aplicat 83
de dintre care 45 pentru
nerespectarea limitei legale de viteză, 10 pentru nepurtarea
centurii de siguranţă şi 28 pentru alte abateri. Valoarea
sancţiunilor contravenţionale aplicate a fost de 15.110 lei.

sancţiuni contravenţionale,

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Seve-
rin, prin Serviciul Afaceri Europene derulează,
până la sfârşitul anului, prima parte a Campa-
niei de diseminare a informaţiilor privind
planurile operaţionale,

- "EuroInfo Fonduri" 2009.
fondurile structurale si

alte finanţări
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Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea,
a participat luni, 27 aprilie, la videoconferinţa susţinută
de vicepremierul Dan Nica şi ministrul Sănătăţii, Ion
Bazac, ce a avut ca temă care
trebuie luate pentru prevenirea gripei umane, cu virus
comun al gripei porcine şi gripei aviare.

măsurile profilactice

Fără panou de construcţie
ţ

ţie
Locaţie: la intersec ia dintre str. Sportului şi b-dul
A.I. Cuza, vis-a-vis de Inspectoratul de Poli

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în
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:

BOC A:
CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :

TOTAL JUDE : 371

Asistent manager: 1; Agent de dezvoltare: 50; Agent turism: 1; Agent
vanzari: 1; Ambalator manual: 2; Analist: 1; Asistent medical generalist: 5; Barman:
1; Bucatar: 3; Calcatoreasa lenjerie: 4; Camerista hotel: 2; Confectioner articole
piele: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 8; Dulgher: 1;
Electrician auto: 1; Faiantar: 3; Fierar betonist: 1; Functionar informatii : 50;
Gestionar depozit: 1; Gipsar: 1; Inginer chimist: 1; Inginer mecanic: 1; Ingrijitor
cladiri: 2; Lacatus mecanic: 11; Lucrator comercial: 4; Manipulant marfuri: 3;
Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 3; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 32; Ospatar: 3; Pizzar: 1; Psiholog: 1; Sudor: 10;
Sudor manual cu arc electric: 1; Tamplar: 1; Vanzator: 5; Vanzator ambulant de
produse: 30; Zidar rosar tencuitor: 1; Zugrav, vopsitor: 3;

Asistent medical: 1; Vanzator: 2;
Confectioner cablaje auto: 102; Asistent medical: 1; Contabil:

1; Muncitor necalificat: 2;
Electrician: 1; Asistent medical generalist: 1; Farmacist: 1;

Bucatar: 2; Ingrijitor cladiri: 2; Zidar: 2; Dulgher: 2;
Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 29.04.2009
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Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a
hotărârilor Consiliului Judeţean în anul 2008.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2009.

Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr. 18 la Hotărârea Consiliului
Judeţean nr. 33/31.03.2009 privind adoptarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, pe
anul 2009, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean
sau finanţate de către acesta.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
34/31.03.2009 privind defalcarea sumei de 500.000 lei prevăzută în bugetul propriu
al Consiliului Judeţean la Cap. 67 ”Cultura, recreare şi religie”, pe domenii de
intervenţie (finanţare), pe anul 2009.

Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcţii din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-
Severin nr. 167/2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a
Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Judeţean Caraş-
Severin a iniţiativei de concesionare a unei părţi din imobilul Cazarma 1219, (teren
şi construcţii) aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de
traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, în judeţul Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Caraş-
Severin cu Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Judeţean Arad în vederea realizării
proiectului „ Reabilitare drum judeţean DJ 572”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
126/11.11.2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia
Copilului, cu modificările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea azilului de bătrâni
Reşiţa” realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 3.2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare Centru pentru persoane cu dizabi-
lităţi Oraviţa” realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 3.2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajare Muzeu de Locomotive Reşiţa”
realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 5.1.

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin
la finanţarea şi implementarea proiectului „Eficientizarea şi reducerea duratei de
livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş-Severin” realizat cu contribuţia
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru a fi finanţat prin
fondul Social European, Programul Sectorial Operaţional Dezvoltarea capacităţii
Administrative, precum şi aprobarea cotei de cofinanţare.

Proiect de hotărâre privind rezolvarea plângerilor prealabile formulate de că-
tre un grup de consilieri judeţeni şi de către unele Consilii Locale împotriva Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 20/18.03.2009 privind repartizarea pe unităţi-administrativ
teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009.

Raport anual asupra eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Caraş-Severin, pe anul 2008.

Întrebări. Interpelări.

(Aprobat)
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(Aprobat)
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(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 28 aprilie 2009

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a
organizat azi, 30 aprilie a.c., cu începere de la ora
10, în sala de şedinţe de la etajul I a Palatului Ad-
ministrativ Reşiţa, şedinţa Colegiului Prefectural
Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

Raport privind activitatea desfăşurată de
către Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
Frontieră Caraş-Severin în anul 2008.

Raport privind activităţile desfăşurate în
cadrul Planului de măsuri pentru eficientizarea
activităţilor desfăşurate pentru reducerea
delincvenţei juvenile în anul 2008.

Diverse.

1.

2.

3.

Pensionarii cu vârsta sub 70 ani şi cu o pensie care nu depăşeşte 800 de lei
precum şi pensionarii peste 70 de ani se pot prezenta numai în perioada 01
iunie 2009 - 26 iunie 2009 la primăria municipiului Reşiţa, corpul I, parter, pentru
ridicarea tichetelor de călătorie gratuite aferente lunilor iunie, iulie şi august
2009. Pensionarii se vor prezenta personal şi vor avea asupra lor buletinul sau
cartea de identitate precum şi o copie de pe aceasta şi ultimul cupon de pensie
în original sau copie.

Ridicarea tichetelor se face în ordine alfabetică după cum urmează:
01 - 05.06.2009 A, B, C, D, E, F
08 - 12.06.2009 G, H, I, J, K, L,M, N
15 - 19.06.2009 O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z
22 - 26.06.2009 toate literele

Următoarea perioadă în care se vor mai elibera tichete de călătorie gratuite
va fi 01 - 25 septembrie 2009.

Începând cu data de
13.05.2009 se face plata
ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne ,cărbuni şi
combustibili petrolieri, pentru
cei care au depus cerere în
luna februarie 2009. Titularul
se va prezenta personal la
casieria primăriei din corpul
1 parter camera 1, cu
B.I./C.I. şi cu numărul de
înregistrare al cererii.

Vineri, 24 aprilie, a avut loc adunarea
generală a judecătorilor de la Tribunalul
Caraş-Severin, convocată de către
Consiliul Superior al Magistraturii, având
ca obiectiv adoptarea textului Rezoluţiei
privind starea financiară şi situaţia
administrativă a instanţelor judecătoreşti
şi parchetelor de pe lângă acestea.

Rezoluţia este structurată pe trei
capitole: finanţarea puterii judecătoreşti,
statutul magistratului şi autoadministra-
rea si descentralizarea administrativă,
pentru asigurarea funcţionării eficiente a
instanţelor judecătoreşti.

Conform purtătorului de cuvânt al
Tribunalului Caraş-Severin, jud. Daniela
Deteşan, proiectul rezoluţiei, redactat la
data de 23 aprilie 2009 la lucrările şedin-
ţei extraordinare a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, a fost adoptat
cu votul tuturor celor 20 de judecători de
la Tribunalul Caraş-Severin prezenţi la
adunare, din totalul de 21 de judecători.
A fost absent un judecător aflat în
concediu de maternitate.

Adunarea generală a judecătorilor
şi-a însuşit fără observaţii principiile
rezoluţiei:

asigurarea independenţei efective a
sistemului judiciar prin administrarea
bugetului instanţelor judecătoreşti de
către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

înlăturarea discrepanţelor şi discrimi-
nărilor privind salarizarea magistraţilor şi
a personalului auxiliar;

readucerea la bugetele instanţelor
judecătoreşti şi parchetelor a sumelor
provenite din taxele judiciare de timbru şi
timbru judiciar;

respectarea principiului universal al
independenţei judecătorilor şi procuro-
rilor prin garantarea unui statut stabil şi
predictibil din punct de vedere material,
cu respectarea standardelor internaţio-
nale în materie;

stabilirea unui prag minim de cel
puţin 1% din produsul intern brut pentru
bugetul instanţelor judecătoreşti şi
parchetelor.

�

�

�

�
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Lavinia Predescu

Rezolu]ia privind starea financiar@
}i situa]ia administrativ@ a instan]elor

Tichete de călătorie gratuite

M@surile profilactice pentru prevenirea apari]iei gripei porcine
Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian Tunea, a participat luni, 27 aprilie, la

videoconferinţa susţinută de vicepremierul Dan Nica si ministrul Sănătăţii, Ion
Bazac, ce a avut ca temă măsurile profilactice care trebuie luate pentru prevenirea
gripei umane, cu virus comun al gripei porcine şi gripei aviare.

Prefectul de Caraş-Severin atrage atenţia că, în caz de apariţie a unei boli
respiratorii acute febrile, pacienţilor le este recomandată izolarea la domiciliu,
purtarea de mască peste faţă şi anunţarea imediată a medicului de familie.
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Particular vând urgent ără
intermediar garsonieră în Re

ără
intermediar garsonieră utilată

ă. Tel. 0255-230333

ă în Moroasa lângă Comisa-
riat, complet mobilată ă,
gresie, faian ă, u ă schimbată,
termopane, centrală proprie,
etc. Tel. 0729-821303.

Vând casă în Rusca Monta-
nă, toate utilită

ă de
vie situat pe Calea Caranse-
be

ă/Zadei, mobilat,
200 € neg. Tel. 0732-850888.

Vând urgent teren de casă
1.100 mp, în Re

ă
gaz, et. 3/4 ăla ăsu ă
curent pe Calea Caransebe

ă service auto. Tel. 0722-
871952 sau 0356-452501.

Persoană fizică, vând teren
în Boc ă,
4.200 mp, apă, gaz, curent. Tel.
0746-546792.

Persoană fizică, vând două
parcele de teren în Urseni, 7 km
de Timi

ăi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexă subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.

Închiriez hală în Boc

ă, acces tir,
2 €/mp neg. Tel. 0723-689971.

Persoană fizică, cumpăr
apartament cu 2 camere de-
comandate la etaj intermediar
cu plata pe loc! Tel. 0355-
806332, 0724-023373.

Vând teren zonă bună
ă, Oravi

ă în special
imobiliare, auto până în 5.000 €.
Tel. 0770-495732.

Vând apartament la casă,
zona Muncitoresc, curte comu-
nă, o cameră, bucătărie, baie,
centrală ătă

ă lic. 4, mobilat, cu 125 €.
Tel.0723-130321, 0355-412311

Vând / schimb casă 3 came
re ătărie, curte 300 mp, în
Dr. Tr. Severin, cu casă/aparta
ment în Re

şi f
şi-

0747-
617306

De vânzare urgent şi f
şi

bine situat
şi 0740-203333.

Ofer spre închiriere garso-
nier

şi utilat
ş

şi vi

şului. Tel. 0751-132460.
Ofer spre închiriere aparta-

ment 3 camere decomandate,
parter, lunc

şi
şului, km 1, case

construite în jur, la 20 m de
şosea. 30 €/mp neg. Tel. 0727-
218727.

Vând sau schimb cu Timi-
şoara ap. 2 camere cu central

şi s ş + c
şu-

lui lâng

şa la strada principal

şoara: 6.200 mp şi
18.200 mp. Tel. 0746-546792.

Vând teren în Reşi
şului, la

şosea. Tel. 0734-076869.
V â n d a p . 2 c a m e r e ,

modernizat complet, mobilat,
25.000 €. Tel. 0748-118080.

Vând apartament 3 camere,
2 b

şa pt.
depozitare sau produc

şi
dreapt

şi

şi alte îmbun

şi buc

şi

ţa pe Al. Tineretului 5. 18.000 €
neg. Tel. 0355-801355,

.

ţ

ţile, preţ 35.000 €
neg. Tel. 0722-805148.

Vând teren cu pomi ţ

ţa, Calea
Caransebe

ţ

ţa, pe
Ca lea Caransebe

ţie, 220
mp, termopane, gaz, curent tri-
fazat, curte betonat

ţa, 6 €/mp neg.
sau schimb cu apartament
Re ţa sau garsonier

ţiri,
18.000 neg. Tel. 0723-664783.

Închiriez apartament cu 2
camere în str. Retezat nr. 17,
lâng

-

-
ţa. Tel. 0745-

032640, 0771-387548, 0732-
975314.
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Vând urgent apartament 3
camere, confort 1, semideco
mandat sau schimb cu garso
nier

şi
deschidere zon

şi mobilat.
Avantajos

şi pozi

şi utilat aproa
pe de centru. Tel.

şi
mobilat

şi aragaz.
Plata chirie pe 1 an. Tel. 0761-
358378.

şi
Vând urgent cas

şi

-
-

n -

-

-
,

-

-

-

-

-

ă + diferen ă, sau cu 2
camere. Tel. 0749-486188.

nd pământ 15 ha deal, în
zonă izvoare apă plată

ă turistică. Tel.
0355-806062.

ămin cu
baie, în

ă .

.

ă în Mociur, , mp.
Avan tajos.

ăile Herculane
,

complet renovat si mobilat,
.

ăile Herculane

ă

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

camere la parter,
complet mobilat

ă
ă

ă.

ă, balcon
închis, nemobilat, doar boiler
electric, convector

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

4 . Tel. 0770-751533.
ă în Gătaia,

zonă centrală lângă liceu, 1600
mp. Posibil schimb cu apart. în
Re

ă fizică vând urgent
apartament confort 1, 3 camere,
2 băi, 2 balcoane, neîmbună-
tă

ără intermediar schimb
apartament cu o cameră cu
apartament 3 camere sau casă
+ diferen ă. Tel. 0745-975859.

Cumpăr casă sau teren în
zona Câlnic sau pe lângă fostul
hotel Bistra, la pre

ăi,
conf. 1, decomandat, parter/4,
anexă subsol, zona Trezorerie,
pretabil privatizare. Tel. 0770-
506785.

Vând urgent apartament 3
camere confort 1, îmbunătă

ă, termopane, mobilă.
Tel. 0723-894929.

ţ

Vâ

Vând camere de c
blocul funcţionarilor, în

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

Vând apartame t în Moroa
sa cu 2 camere decomandat, la
parter, complet renovat. Avan
tajos. Tel. 0765-295228.

Vând în Herculane aparta
ment cu 2 camere zona pieţei,
complet renovat

Tel. 0765-295228
Vând apartament cu 1 ca

mer etaj 1 40
- Tel. 0765-295228.

Închiriez în B
apartament cu 2 camere

zona Pieţei Tel. 0765-295228.
Vând în B mai

multe suprafeţe de teren diferite
în m rimi ţii. Avantajos.
Tel. 0765-295228.

ţ
ţ . Avantajos. Tel.

0765-295228.
Închiriez în Moroasa aparta

ment cu 2

0765-295228.
Închiriez garsonier în Mo

roasa la Fluturelu, renovat
Tel. 0765-295228.

Proprietar, vând apartament
2 camere, 64 mp, situat în
Lunca Pomostului, în spatele
fostului Hotel Bistra. Tel. 0740-
085778, 0770-515949.

Ofer spre închiriere aparta
ment cu 1 camer

Vând apartament c

c ţ
, în Re ţa

ţa. Tel. 0745-904251.
Persoan

ţit. Preţ fix 35.000 €. Tel. 0769-
372888.

F

ţ

ţuri rezona-
bile! Tel. 0355-719889.

Vând apart. 3 camere, 2 b

ţit,
central

Imobiliare

A N U N Ţ
Privind licitaţia publică pentru concesionarea bunului imobil teren în suprafaţa

de 70 mp Anul 2009, luna mai, ziua 01.06.2009, orele 10.00

Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, organizează licitaţie
publică deschisă conf. Legii nr. 54/2006, pentru concesionarea terenului înscris în CF. Nr. 6067
UAT BOCSA sub nr. top. 690/a/1/11…/a/1/a/2/a/1/b/1/2/a/2/1/b/c/2/a în suprafaţă de 70 mp, pe o
durată de 25 de ani. Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.

Concesionarea terenului se face în scopul construirii staţiei de autobuz din faţa Parcului
Pescarul cuplată cu un spaţiu de deservire, conform proiectului nr. 250/2009.

Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii de concesionare se achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public şi Privat al oraşului, la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea acestora fiind
condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.

Data limita pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de depunere a ofertelor. Ofertele
vor fi transmise până la data de 22.05.2009 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie
1918, nr. 22, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele
prevăzute în instrucţiuni şi dovada depunerii garanţiei de participare reprezentând 29 lei.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 01.06.2009, ora 10.00 la sediul
Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.

Primul-ministru Emil Boc a anunţat adoptarea
de către Guvern a unei decizii privind vânzarea
imobilelor construite deANL către tinerii aflaţi la în-
ceputul carierei profesionale, ale căror venituri nu
le permit achiziţia unei locuinţe de pe piaţa liberă.

Preţul mediu de vânzare a locuinţelor este
40.000 de euro pe locuinţă, iar „valoarea de
vânzare se stabileşte de primării în baza evaluării
făcute de o persoană fizică sau juridică, dar nu
mai mică decât valoarea de inventar actualizată”
a mai precizat premierul.

La rândul său, Vasile Blaga, ministrul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor a declarat că
„14.745 de locuinţe îndeplinesc condiţiile pentru

a putea fi vândute”, precizând că MDRL
estimează că va încasa 590 milioane de euro din
vânzarea acestor locuinţe, bani care vor fi folosiţi
pentru construirea de alte locuinţe, care vor avea
aceeaşi destinaţie cu acelea vândute tinerilor.

Ministrul Blaga a mai anunţat că Secretariatul
General al Guvernului va face demersurile
necesare trecerii a 12.843 de locuinţe, finalizate
între 1 ianuarie 2004 şi 30 aprilie 2008, din
domeniul public al consiliilor locale în domeniul
privat al statului, pentru a putea fi vândute
tinerilor care au locuit cu chirie în aceste locuinţe
mai mult de trei ani.

Guvernul Romaniei, 28.04.2009

PRISMA | 30 Aprilie - 13 Mai 2009 |

În perioada 8-13 aprilie, GEC Nera a realizat
raportul comun de monitorizare alternativă a
mediului, pe luna aprilie, în zona Parcului Natural
Porţile de Fier România şi în zona umedă
Ramsar Labudovo Okno din cadrul Rezervaţiei
Naturale Speciale Deliblatska Pesčara
(Nisipurile Deliblata) Serbia.

Monitorizarea alternativă, prin activităţi de
voluntariat, a factorilor de mediu şi a
biodiversităţii din zona parcurilor naturale din
sudul Banatului istoric, plasate pe teritoriul
României şi Serbiei în zona de frontieră,
reprezintă una din activităţile principale ale
Grupului Ecologic de Colaborare Nera.
Informaţiile colectate sunt înscrise în formulare
de monitorizare alternativă a mediului iar pe baza
lor GEC Nera întocmeşte rapoarte lunare,
incluzând concluzii privind starea mediului şi
recomandări privind direcţiile de acţiune.

În luna aprilie 2009, voluntari ai GEC Nera,
reprezentanţi ai autorităţilor publice şi reprezen-
tanţi ai presei au realizat următoarele misiuni de
monitorizare: monitorizarea alternativă a mediu-
lui în interiorul şi în zonele limitrofe ale Parcului
Natural Porţile de Fier, monitorizarea alternativă
a mediului în interiorul Parcului Natural Porţile de
Fier şi în interiorul Rezervaţiei Naturale Speciale
Deliblatska Pesčara (Nisipurile Deliblata).

Pe toate traseele monitorizate de pe Dunăre

apa are un miros puternic de apă de canalizare iar
pe suprafaţa apei, izolat, sunt transportate pelicule
sau dâre de carburanţi, grăsimi şi ambalaje de
plastic. În perioada de 11-13 aprilie, în zona iazului
de decantare a apelor de mină Tăuşan - Boşneag
aparţinând SC Molodomin Moldova Nouă, datorită
unui vânt puternic s-a produs antrenarea
particolelor de steril minier de pe o suprafaţă
uscată de cca. 50 ha care au fost transportate în
zona oraşului Moldova Nouă şi a comunei
Pojejena din România precum şi a loca-lităţilor
Vinci şi Požeženo din Serbia. Poluarea a afectat
parametrii hidrologici de scurgere ai fluviului
Dunărea şi surse de apă potabilă în localităţi.

De asemenea, poluarea a afectat incintele
gospodăriilor populaţiei, străzile şi terenurile
agricole din localitatea Moldova Nouă şi comuna
Pojejena precum şi a localităţilor Vinci şi
Požeženo din Serbia, a degradat solul, vegetaţia
şi locurile de cuibărit ale păsărilor din zona
umedă Ostrovul Calinovăţ, aparţinând PN Porţile
de Fier. Pe perioada vântului poluarea aerului a
provocat cetăţenilor din localităţile Moldova
Nouă, Vinci şi Požeženo afecţiuni ale căilor
respiratorii şi ale ochilor.

Acest raport a fost realizat în cadrul unui
proiect finanţat de guvernele Islandei, Pricipa-
tului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul
Financiar al Spaţiului Economic European.

Vânzarea locuin]elor ANL c@tre tinerii
afla]i la începutul carierei profesionale

Raportul comun de monitorizare alternativ@ a mediului

Teatrul “G.A. Petculescu” Reşiţa
prezintă următoarele spectacole:
Joi, 30 aprilie, ora 12.00,

“Muzicanţii din Bremen”
la sala Teatrului din Sighişoara,

spectacolul de Fraţii Grimm.

Un spectacol realizat de Dan Mirea.
Din distribuţie fac parte actorii: Cristi Brătoiu, Florin Ruicu,

Constantin Bery, Dan Mirea, Ana-Maria Cizler, Adina Panait, Marius
Tudor.

Deplasarea la Sighişoara se face în urma invitaţiei făcută de către
Fundaţia Veritas-Sighişoara în cadrul unui proiect de atitudine civică.
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Parlamentarii au aprobat, marţi, rectificarea bugetară şi unele măsuri financiar-fiscale pe 2009 România va solicita CE
creşterea subvenţiei la hectar din bugetul naţional O nouă centrală nucleară va fi construită în România în următorii 7-8 ani.
Locaţia pentru următoarea centrală nucleară va fi definitivată până în septembrie Contribuabilii pot urmari stadiul solutionarii
Deconturilor de TVA, pe site-ul ANAF Uniunea Europeanã acordã 10.419.132 EUR pentru sustinerea proiectelor de cooperare
transfrontalierã din regiunea de granitã România-Serbia
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Legea nr. 35 pentru respingerea O.u.G. nr. 75/2007
privind exceptarea de la plata a taxelor si a altor sume
prevazute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, de art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 -
Codul silvic si de art. 24 alin. (2) din O.G. nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic si administrarea
fondului forestier national, precum si adoptarea unor
masuri pentru intocmirea, avizarea si aprobarea
documentatiilor necesare pentru scoaterea terenurilor
destinate constructiei de drumuri de interes national
din circuitul agricol si, respectiv, din fondul national
silvic. (M.O. nr. 167/17.03.2009)

Ordinul nr. 51 al presedintelui Autoritatii Nationale
pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice privind accelerarea procedurilor de licitatie
restransa si de negociere cu publicare prealabila a unui
anunt de participare. (M.O. nr. 167/17.03.2009)

Ordinul nr. 783/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane. (M.O. nr. 168/18.03.2009)

Ordinul nr. 3317 al ministrului educatiei, cercetarii si
inovarii pentru modificarea Calendarului miscarii
personalului didactic din invatamantul preuniversitar
pentru anul scolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul
ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr.
5.742/2008. (M.O. nr. 169/18.03.2009)

Ordinul nr. 908/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane. (M.O. nr. 170/18.03.2009)

H.G. nr. 280 pentru modificarea H.G nr. 1.000/2006
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale
a Functionarilor Public. (M.O. nr. 175/20.03.2009)

H.G. nr. 270 privind modificarea anexei nr. 3 la Nor-
mele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar in vederea

stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin
H.G. nr. 1.294/2004. (M.O. nr. 176/20.03.2009)

Hotararea nr. 4 a Autorităţii Electorale Permanente
privind procedura de eliberare a adeverintelor prin care
se atesta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 25
alin. (3) si (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea
si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, cu modificarile si completarile ulterioare, si
procedura de acreditare a observatorilor externi si a
reprezentantilor externi ai mass-mediei la alegerile
pentru membrii din Romania in Parlamentul European
din anul 2009. (M.O. nr. 178/23.03.2009)

Legea nr. 37 pentru modificarea si completarea
O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de
expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si a O.G. nr.
75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care
pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea
expertizelor criminalistice. (M.O. nr. 182/24.03.2009)

Ordinul nr. 180 al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale privind modificarea anexei H la
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice privind modul de acordare a sprijinului
financiar pentru activitatile din sectorul vegetal,
zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si
sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de
eligibilitate. (M.O. nr. 182/24.03.2009)

Ordinul nr. 741/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane. (M.O. nr. 184/25.03.2009)

H.G. nr. 315 pentru modificarea H.G. nr. 1.228/2008
privind stabilirea modului de acordare a sprijinului
financiar comunitar producatorilor din sectorul
vitivinicol. (M.O. nr. 185/25.03.2009)

Ordinul nr. 250 al ministrului transporturilor si

infrastructurii privind inlocuirea anexei la Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.
1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor
romanesti care adopta standardele europene armoni-
zate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de
agrement. (M.O. nr. 187/25.03.2009)

Ordinul nr. 865/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane. (M.O. nr. 192/27.03.2009)

Ordinul nr. 907/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane. (M.O. nr. 192/27.03.2009)

Ordinul nr. 119 al ministrului dezvoltarii regionale si
locuintei pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aproba-
te prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 1.430/2005. (M.O. nr. 193/27.03.2009)

Ordinul nr. 557 al ministrului finantelor publice
pentru prorogarea termenului de 1 aprilie 2009, stabilit
pentru administrarea contribuabililor mijlocii si a marilor
contribuabili. (M.O. nr. 193/27.03.2009)

O.u.G. nr. 29 pentru modificarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal. (M.O. nr. 194/27.03.2009)

Ordinul nr. 985/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind aprobarea renuntarii la cetatenia
romana unor persoane. (M.O. nr. 200/30.03.2009)

Ordinul nr. 541 al ministrului finantelor publice
privind completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor O.u.G. nr. 146/2002 privind
formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 1.235/2003. (M.O. nr.
201/30.03.2009)

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

Funcţiile publice de conducere din cadrul serviciilor
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-
teritoriale se vor desfiinţa şi vor fi înlocuite cu funcţii de director
coordonator, pe baza de contract de management, potrivit
Ordonanţei de urgenţă nr. 37/2009.

Persoanele fizice şi asociaţiile familiale
autorizate şi înregistrate în registrul
comerţului, în baza unor acte normative
anterioare O.u.G. nr. 44/2008, îşi pot exercita
dreptul de opţiune pentru continuarea
activităţii, până în 2010.

Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat Codul de etică şi
deontologie al poliţistului. Textul noului Cod va fi supus dezbaterii publice, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, acesta aflându-se pe site-ul MAI.

Acest Cod a fost întocmit pentru a răspunde nevoii de reglementare a
standardelor de conduită pentru o categorie socio-profesională importantă în
peisajul instituţional.

În conţinutul proiectului de lege sunt reglementate o serie de prevederi,
printre acestea regăsindu-se:

Serviciul poliţienesc se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii,
precum şi în sprijinul instituţiilor statului. Atitudinea adoptată în raport cu
cetăţenii, trebuie să fie politicoasă, dar fermă.

De asemenea, poliţistului îi este interzis să aplice, să încurajeze şi să
tolereze acte de tortură, tratamente şi pedepse inumane sau degradante,
constrângeri fizice ori psihice. În cazul în care ia cunoştinţă despre săvârşirea
de către un alt poliţist a unor astfel de fapte, are obligaţia să ia măsuri pentru a
determina încetarea acestui comportament şi să-şi informeze superiorul.

Poliţistului i se interzice abuzul sau orice altă faptă săvârşită în
îndeplinirea îndatoririlor prin care aduce atingere drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei sau statului de drept.

Utilizarea forţei este o măsură excepţională, iar acţiunile de forţă se vor
subordona unor principii stipulate în actul normativ.

Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în folos personal, iar poliţiştii se
supun normelor în vigoare referitoare la conflictul de interese.

În relaţiile de parteneriat cu comunitatea, poliţistul are datoria de a pune la
dispoziţia membrilor acesteia informaţii cu privire la legislaţie, la activitatea sa
profesională, în limitele competenţelor.

În ceea ce priveşte relaţiile cu mijloacele de informare în masă, acestea
vor fi asigurate de compartimente de profil şi de poliţişti desemnaţi.

Poliţistul nu are voie să desfăşoare activităţi de natură să aducă atingere
imaginii instituţiei, fiindu-i interzis să întreţină relaţii apropiate cu persoane
care încalcă în mod repetat normele de convieţuire socială.

Va fi interzisă utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare
sau în scopuri electorale.

Poliţistul nu va putea uza de calitatea sau funcţia sa pentru a-şi rezolva
interesele de ordin personal.

În situaţia încălcării normelor etice profesionale şi dacă faptele nu se
constituie în infracţiuni, poliţistul va răspunde disciplinar.

* * *
După perioada de dezbatere publică, noul Cod va fi promovat sub formă

de proiect de lege.
Postat la 28 apr 2009 - Serviciul Comunicare - DIRP - Ministerul

Administraţiei şi Internelor

Reglement@ri în domeniul
educa]iei

Pretransferarea la cerere şi transfera-
rea personalului didactic se realizează şi
din mediul rural în cel urban, dacă
persoana respectivă a obţinut media
minim şapte la concursul de titularizare
sau dacă avea media minim şapte la
repartiţia guvernamentală, stabileşte o
Ordonanţă de Urgenţă adoptată de
Guvern. Aceeaşi regulă se aplică şi
personalului didactic disponibilizat prin
restrângere de activitate sau prin
desfiinţarea unor unităţi şcolare

Pretransferarea la cerere şi transfera-
rea personalului didactic disponibilizat
prin restrângere de activitate sau prin
desfiinţarea unor unităţi şcolare se reali-
zează şi între nivelurile de învăţământ, cu
condiţia suplimentară a parcurgerii unui
program de perfecţionare/formare
continuă în ultimii cinci ani.

Aceste reglementări au scopul de a
fluidiza mişcarea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar. Ministrul
Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a
precizat, în cadrul şedinţei de Guvern din
22 aprilie, că aceste reglementări
vizează cadrele didactice care au obţinut
titularizarea prin participarea la
examenele naţionale.

Un alt element de noutate al actului îl
reprezintă compatibilizarea sistemului de
educaţie din România în ceea ce priveşte
condiţiile de ocupare a posturilor didac-
tice/catedrelor din învăţământul preuni-
versitar cu sistemele europene de
educaţie (procesul Bologna). Pentru
învăţământul preuniversitar şi, respectiv,
primar se introduc funcţiile de profesor
educator şi, respectiv, profesor învăţător
pentru absolvenţii primului ciclu Bologna.

Guvernul Romaniei, Biroul de presa

Persoanele care intenţionează să
călătorească în străinătate sau se află deja
în afara graniţelor statului pot consulta
„Ghidul Serviciilor Consulare” elaborat de
Ministerul Afacerilor Externe, pentru a
obţine mai multe informaţii privind:

actele necesare pentru călătoria în
străinătate;

modalităţile în care poate fi acordată
asistenţa consulară;

recomandări privind pregătirea
călătoriilor în alte ţări;

conduita de urmat în timpul deplasărilor;
alte informaţii utile.
Ghidul serviciilor consulare poate fi

accesat pe pagina de internet a Ministe-
rului Afacerilor Externe www.mae.ro, la
rubrica „Vize şi Servicii Consulare”.

�
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Executivul a aprobat setul de principii
care va sta la baza legii de salarizare a
personalului din sistemul bugetar, act
normativ care va reglementa în mod
unitar salarizarea tuturor categoriilor de
personal plătit din fonduri publice.

Potrivit principiilor adoptate de
Guvern, raportul între salariul de bază
minim pe economie şi salariul de bază
maxim al personalului plătit din fonduri
publice va fi de 1 la 15. Salariul de bază
va deveni principalul element al câştigului
salarial şi se va realiza prin includerea în
salariul de bază a unor sporuri care au
caracter general. Ponderea sporurilor în
câştigul total va fi de maximum 30%.

Acest nou sistem de salarizare se va
implementa într-un interval de 3 ani, până
în 2012 (2010-2011-2012).

Proiectul de lege va fi elaborat de
guvern până la data de 30 iunie 2009.

Adunarea Generală a Acţionarilor
a decis îngheţarea procesului de

distribuire a dividendelor până când statul va
rezolva problema neconcordanţei dintre
capitalul pe care l-a subscris şi cel pe care l-a
vărsat efectiv Fondului.

Fondului
Proprietatea

Poate fi consultat
„Ghidul Serviciilor Consulare”

Salarizarea
personalului bugetar

Noul cod de etic@ }i deontologie
al poli}istului, în dezbatere public@
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Delegaţii din peste 100 de state membre ale Organizaţia Naţiunilor Unite
(ONU) s-au întâlnit la Geneva, Elveţia, pentru a discuta strategii de eradicare a
rasismului. Conferinţa de revizuire Durban (Durban II) a fost o continuare la
Conferinţa Mondială împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi feno-
menelor asociate acestora, care a avut loc în anul 2001 în Durban,Africa de Sud.

După luni de negocieri dificile, comitetul de organizare al conferinţei a ajuns
la un acord final pentru o rezoluţie ONU, în care este subliniat modul în care
statele membre pot eradica rasismului. Rezoluţia adoptată reprezintă un larg
consens cu privire la modul de combatere a rasismului şi a formelor de
intoleranţă din lume.

Recomandările din rezoluţie includ:
anchetarea agresivă a crimelor motivate de ură;
afirmarea dreptului de a se organiza pentru băştinaşi şi lucrătorilor migranţi,

deopotrivă;
încurajarea guvernelor de a adopta programele şanselor egale;
apel pentru ratificarea altor tratate ONU privind justiţie socială;
instituirea organismelor naţionale independente pentru drepturile omului ca-

re vor lansa anchete, vor face propuneri de politică şi vor monitoriza respectarea
drepturilor omului în conformitate cu tratatele internaţionale şi dreptul intern.

SUA a boicotat conferinţa din acest, la fel cum a făcut-o în 2001, citând
obiecţii cu privire la lipsa prevederilor de interzicere a discursurilor ce
promovează ura şi referinţelor la politicile din Orientul Mijlociu. Canada, Israel,
Italia, Australia, Noua Zeelandă, Polonia, Olanda şi Germania au decis şi ele să
nu participe la Durban II, pe motiv că această conferinţă ar fi o platforma de
critică a Israelului. Germania a susţinut declaraţia declaraţia finală.

Reprezentanţi ai mai multor ţări şi avocaţi ai drepturilor omului au fost
dezamăgiţi de modul în care rezoluţia nu a reuşit să recomande o compensaţie
cu privire la efectele de durată ale comerţului transatlantic cu sclavi şi pentru vic-
timele colonialismului, deşi acest subiect a fost abordat în conferinţa din 2001.

Potrivit lui Juliette Rivero, director al biroului Human Rights Watch de la
Geneva: "Declaraţia nu este un document major. Dar este un text bun, care nu
reprezintă un pas înapoi în termenii drepturilor omului." "Antagonismul între vest
şi ţările musulmane, care a crescut din 2001 în detrimentul minorităţilor
musulmane, a fost depăşit. Acest document trimite un mesaj de unitate şi de
toleranţă," şi "Declaraţia pune libertatea de exprimare în centrul luptei împotriva
rasismului. Antisemitism este condamnat în mod clar. Statele sunt, în mod clar,
invitate să respecte drepturile omului în măsurile pe care le iau cu privire la
migranţi şi imigranţi ilegali - un subiect tabu în Durban în 2001”, a mai spus
Rivero pentru swissinfo.
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Alegerile anticipate din Islanda au adus la putere coaliţia de stânga, după 18 ani de guvernare a partidului conservator

-

Emiratele
Arabe Unite a devenit al treilea importator de armament după China şi India Albania şi-a depus la 28 aprilie candidatura pentru a
deveni membră EU Relaţiile dintre Israel şi Vatican sunt pe punctul de a înregistra o semnificativă ameliorare înaintea vizitei din mai a
papei Benedict XVI Dmitri Medvedev, a avut luni la Moscova o întâlnire cu ministrul chinez de externe, Yang Jiechi Senatorul ame
ricanArlen Specter a trecut în tabăra lui Obama, apropiindu-i pe democraţi de magicul număr 60 care le-ar oferi controlul Senatului

Delegaţii din partea şi ,
reuniţi luni la sediul cartierului general al
serviciilor de informaţii egiptene, nu au ajuns
la un acord pentru formarea unui guvern de
unitate naţională. Următoarea întâlnire va
avea loc tot la Cairo, în 16 mai.

Fatah Hamas Ucraina a comemorat duminică victimele catastrofei nucleare de la
, cel mai grav accident nuclear civil din istorie. În urmă cu 23

de ani, în ziua de 26 aprilie, la 1:30 noaptea, ora României, reactorul
numărul 4 al centralei de la Cernobîl a explodat. Contaminarea
radioactivă a atins o mare parte a Europei, dar cel mai grav afectate au
fost Ucraina, Rusia şi Belarus.

Cernobîl
La sediul din Paris a fost

lansată Biblioteca Digitală Mondială,
o pagină de Internet care asigură
accesul gratuit al utilizatorilor la
materiale culturale din întreaga lume
(www.worlddigitallibrary.org).

UNESCO

Pe fundul oceanelor se află bogate zăcăminte de minereuri de aur,
argint, cupru, zinc sau plumb. Cu ajutorul noilor tehnologii, aceste
minereuri vor fi exploatate.

Un prim astfel de proiect de exploatare a zăcămintelor aflate la
mare adâncime sub apa oceanului se derulează în Noua Guinee,
context în care autorităţile internaţionale au în vedere formularea unui
nou set de reguli care să guverneze acest tip de activităţi, menite, în
special, să limiteze afectarea ireversibilă a ecosistemului şi lanţului
trofic de la mare adâncime sub apa oceanelor. Aceasta pe fondul
creşterii nevoii de metale preţioase, în contextul existenţei unor
zăcăminte de suprafaţă aproape epuizate, ce a alimentat interesul
pentru prospectarea şi exploatarea depozitelor de minereu aflate pe
fundul oceanelor. Astfel de proiecte de prospectare şi exploatare pot
ajunge la costuri de ordinul sutelor de milioane de dolari doar pentru a
fi demarate. Explotarea minereurilor de pe fundul oceanelor ţine încă
de domeniul viitorului, însă o serie de investitori au început să
întrevadă avantajele pionieratului în acest domeniu.

Primul proiect de acest gen, Solwara 1, este demarat de compania
canadiană Nautilus Minerals Inc. ("Nautilus"), care va deschide prima
mină submarină de aur-cupru într-o zonă aflată la adâncimea de 1,600
de metri, în apropiere de Papua Noua Guinee. Operaţiunile propriu-
zise de exploatare a acestor zăcăminte ar urma să înceapă în anul
2011 sau 2012.

Conform acestui proiect depozitele de minereuri urmează să fie
exploatate cu ajutorul unor utilaje de 180 de tone acţionate prin teleco-
mandă, utilaje ce sunt folosite de companiile petroliere pentru a săpa
şanţuri în care sunt introduse conductele petroliere. Minereul extras
este amestecat cu apă de mare şi pompat spre suprafaţă, unde se află
o navă special echipată care reţine minereul extras şi pompează
înapoi la mare adâncime apa foarte acidă adusă la suprafaţă
împreună cu minereul, pentru a nu afecta ecosistemul de suprafaţă.

Convorbirile telefonice sunt pe punctul
de a se ieftini din nou pentru zecile de
milioane de oameni care se deplasează
zilnic pe teritoriul UE.

UE a votat în favoarea reducerii tarifelor
percepute de companiile de telefonie
mobilă pentru apelurile efectuate sau pri-
mite pe durata călătoriilor în străinătate (în
regim de roaming). Plafoane asemănătoare
vor fi introduse şi în cazul mesajeriei şi al
serviciilor de date, urmând ca acestea să
scadă în următorii trei ani.

Schimbările au loc la momentul potrivit,
înaintea vacanţei de vară, şi marchează o
nouă victorie a consumatorilor europeni.
Datorită plafoanelor pentru apelurile vocale
aflate în vigoare, aceştia plătesc deja cu
60% mai puţin pentru convorbirile efectuate
pe durata călătoriei în UE.

Începând din luna iulie, trimiterea unui
mesaj pe teritoriul UE nu va costa mai mult
de 11 cenţi. În prezent, costul perceput pen-
tru un astfel de serviciu este, în medie, de 29
de cenţi, cu mult mai mare decât cel plătit în
ţara de reşedinţă. Primirea unui mesaj în
altă ţară a Uniunii va fi în continuare gratuită

Preţul maxim pentru convorbirile telefo-
nice va scădea, de asemenea, de la 46 la 43
de cenţi pe minut. Plafonul va coborî la 39
de cenţi în iulie 2010 şi la 35 în 2011, ceea
ce va duce la o economie totală de 11 cenţi.
Posesorii de telefoane mobile vor beneficia
şi de tarife mai reduse la apelurile primite pe
durata şederii în străinătate. Plafonul va co-
borî de la 22 la 11 cenţi în următorii trei ani.

Aceste preţuri nu includ TVA.
În ceea ce priveşte alte servicii de

roaming - trimiterea de e-mailuri şi fotografii
sau navigarea pe internet - plafoanele se
vor aplica doar tarifelor pe care operatorii şi
le percep între ei.

Datorită noilor reglementări, consuma-
torii nu vor mai avea surprize neplăcute
când vor primi nota de plată pentru naviga-
rea pe internet prin folosirea unui telefon
mobil. Utilizatorii vor putea opta gratuit
pentru o sumă lunară maximă (suma fixată
în mod automat este de 50 de euro). Ope-
ratorii vor fi obligaţi să-şi avertizeze clienţii
când aceştia sunt pe punctul de a atinge
limita stabilită. UE a fixat primele plafoane
pentru convorbirile efectuate în regim de
roaming în anul 2007, când şi-a dat seama
că acestea sunt, în medie, de patru ori mai
ridicate decât cele existente la nivel naţional
şi că variază foarte mult de la o ţară la alta.

Congresul Naţional African (ANC),
aflat la guvernare, a câştigat alegerile
parlamentare din Africa de Sud cu un
important avans, potrivit datelor finale
prezentate de Comisia electorală dar a
ratat, pentru trei locuri, majoritatea de
două treimi.

Victoria ANC a fost aşteptată, între-
barea fiind dacă va reuşi să păstreze
avantajul psihologic dobândit prin câş-
tigarea a cel puţin două treimi din voturi.
Partidele de opoziţie au promovat o
campanie puternică pentru a împiedica
acest lucru.

Partidul, cu istoria sa de luptă împo-
triva apartheidului, a dominat scena
politică din 1994, atunci când acesta a
venit la putere sub conducerea lui
Nelson Mandela, în primei alegeri
democratice din ţară.

Alegătorii s-au îndreptat spre ANC
în ciuda neliniştii sociale şi a protestelor
repetate împotriva slabei guvernări
după alegerile din 2004. Dar declinul în
votul îndreptat spre ANC şi creşterea
sprijinului pentru principal partid de
opoziţie sugerează o shimbare politică
treptată. În următoarele alegeri care au
loc peste cinci ani, primii dintre cei
născuţi după sfârşitul apartheidului,
fără experienţă personală de luptă, vor
fi eligibili pentru a vota.

Până atunci, rezultatele actualelor
alegeri au fost caracterizate ca o victo-
rie pentru toată lumea. ANC a avut un
mare câştig şi principalele două partide
de opoziţie s-au comportat bine, de
asemenea.

ANC a câştigat 65.9% din cele 17.7
milioane de voturi exprimate, în scăde-
re cu 4 puncte procentuale faţă de a-
cum cinci ani. Rezultatul îi oferă 264 de
locuri în parlamentul cu 400 de membri.

Alianţa Democratică a câştigat
16,6%, o creştere de 4 puncte procen-
tuale, şi va avea 67 de locuri în Parla-
ment. Partidul, condus de o femeie
albă, Helen Zille, este perceput de mulţi
ca un partid al albilor, dar a încercat să
depăşească această imagine prin
selectarea unui număr important de
candidaţi birasiali şi negrii.

Congresul Poporului (COPE), lan-
sat cu patru luni în urmă, cu resurse
financiare limitate, a câştigat 7.42%,
revenindu-i 30 de locuri. COPE a fost
format din disidenţii care s-au desprins
dinANC.

Restul voturilor au fost distribuite în
rândul partidelor de opoziţie minore.

În Norvegia s-a
întâlnit Consiliul Arctic,
forum de cooperare
regională format din
Canada, Danemarca,
Finlanda, Islanda, Nor-
vegia, Rusia, Suedia şi
SUA. Reuniunea găz-
duită de Al Gore şi-a
propus să găsească
modalităţi paşnice de
exploatare a imenselor
zăcăminte de petrol şi
gaze din regiune. Cursa
începută pentru bogă-
ţiile din Arctica, încă
greu de exploatat din
punct de vedere tehnic,
a fost însoţită în ultimii
ani de creşterea milita-
rizării regiunii.

Exploat@ri pe fundul oceanelor

Conferin]a ONU pe tema rasismului Alegeri în
Africa de Sud

Mesaje text mai ieftine în roaming
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Vând Opel Corsa, an fabri-
caţie 2005, motor 1,0 l, 67 CP,
benzin 5%, 67.000 km, ABS,
închidere centralizat , jenţi aliaj
+ 4 roţi de rezerv

ţ fix 4.500
€. Tel. 0721-272498.

Vând motociclet
, consumabile

noi
Vând scuter Piaggio, nou

nouţ. Preţ 700 negociabil. Tel.
0734-561500.

ţ ţa,
firm

Vând stroboscop & tester
auto (dwellmetru, turometru,
voltmetru). Tel. 021-2118288
dimineaţa

Vând pompe electrice de
benzin orice tip,capuri distribu-
itoare, pompe electrice alimen-
tare diesel. Tel. 0744-852658.

ţionat, închidere centrali-
zat

ţ 4.500
€. Merit

ţ 2.000 €. Tel. 0741-509755,
0763-923256.

Vând Dacia Logan 1.4 MPI,
Laureate plus multe modific

ţinut
ţie 2007 martie,

an înscriere mai 2007, preţ
7.300 € neg. Tel. 0727-780709.

Vând Ford Mondeo, break,
din 2003, înscris

-
ţionat, airbag-uri, ceas, clim

ţ

ţie frân

ţ
7.000 €, neg. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.

ă

ă, 4 airbag-uri,
computer de bord. Pre

ă Honda
VFR 750 din 1994

. Tel. 0721-272498.

€

ă taxi în Re
ă ă Opel 1,7 diesel

la pachet sau separat. Tel.
0746-546792.

ă

Vând Renault Clio II, aer
condi

ă, geamuri electrice, srp,
abs, an 2005, diesel, pre

ă văzut. Tel. 0723-
769051.

Vând Peugeot 405, berlină,
an 1989, diesel, înmatriculat,
caroserie galvanizată, taxe la zi,
ITP 2011, volan reglabil, motor
impecabil, consum 5% sau
schimb cu variante mai noi. Tel.
0740-140009.

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

Vând motocicletă 350 cmc.
Tel. 0768-407463.

Vând o roată pt. BMW 520.
Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Vând Opel Vectra B, an 98,
motor 1,6 16v, benzină, ful
electric, jante Al, tuning, euro 2,
pre

ări
full option, între ă, 27.500
km, an fabrica

ă, motorină,
114 CP, 1998 cmc, 5 litri/100
km, gri metalizat, ABS, aer con
di ă,
euro III, faruri cea ă, închidere
centralizată, geamuri electrice,
servo-direc ă, comenzi
la volan, sau schimb cu alta mai
mică, de aceea

Vând licen şi
şi maşin

şi 0734-135429.

şi

şi valoare. Pre

�

�

�
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
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Imobiliare

Matrimoniale
Tânără senzuală, 22 de ani,

dacă e
ă-mă pe numărul meu de tel.

0720-947380.
ără discretă i ă ă-

toare a tept telefon ău la
07 - .

şti un domn generos
sun

ş
ş

Tân atr g
ul t

40 614584

Proprietar, vând apartament
3 camere, decomandat, Micro
4, lângă catedrală, îmbunătă

ă, termopane, 2 băi. Pre
Tel. 0748-023976 sau

0770-129734.
ă l , mobila

tă, grădină mare, ha ă ,
1 ha pădure Tel. 0355-806062.

Vând spa

ăr în Re

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

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

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.

Închiriez apartament cu 1
cameră pe strada Peleaga, 100

ţit,
central ţ
43.999 €.

Vând cas a Calina
15 p mânt

ţiu comercial cu
suprafaţa de 70 mp, intabulat în
zona Muncitoresc. Tel. 0722-
898152.

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

Vând cas

Vând în G taia cas

.

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

Vând în G

Vând apartament 2 camere,
confort 2

€ lunar. Tel. 0728-007943.

-

Cump -

A

.

.

şi

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

şi

şi apartament 2
camere, confort 1, în Micro 1.
Tel. 0771-442243.

Vând 2 u
ă. Pre ă

ă. Tel. 0766-
277309.

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

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

Vând tv color Grunding la
300 lei, tv Sharp 16x9 pre

ă Mountain Bike 130, lei,
vând monitor lcd de 19” la 200
lei. Tel. 0765-073502.

Cumpăr orice produse
electronice, bune

0765-073502.
Vând copiator multicolor

A X200, imprimantăA3 CPF-
136-R (Japan), procesor de text
Sharp PA W-1410, ma ă scris
Sharp PA 3140, măsurător
cabluri optice. el. 021-2118288
diminea

ă

ă mică, în stare nouă,
accesorii, geantă, la 200 €
bucata. Tel. 0744-232664.

ă metalică Lindab,
5,55 €/mp. Tel. 0726-201282.

Vând router wireless. Tel.
0728-905726.

Vând monitor Relisis 17
impecabil, pre

ărucioare
bebe Chicco

ă cu mâner
ălu ă pentru copil între

1-3 ani, pre

ă sufragerie stil,
stare f. bună. Pre

ă
fără datorii

ă de marcat. Pre

ă cusut Singer 500 lei,
patefon cu plăci 300 lei, ma ă
spălat DU defectă 100 lei, două
rulouri ferestre. Tel. 0745-
032640, 0771-387548, 0732-
975314.

şi noi, stejar, pentru
cas

şi un c

şi defecte şi
biciclete. Tel.

şin

şi 0734-135429.
Vând camere de luat

vederi micu

şi DHS, între 60-
100 lei, biciclet şi cap
de c

şi cu acte la zi. Tel.
0745-425904.

Vând cas

şin
şin

ţ 800 lei (2 buc ţi)
negociabil. Tel. 0355-415587.

Efectuez traduceri autoriza-
te, limba francez

Vând urgent mobil -

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

ţ 400
lei, Schneider, diagonala 51,
metalizat, preţ 250 lei, vând
biciclet

gfa

T
ţa

dou
ţe, sistem mini-dv,

cu caset

Vând ţigl

ţ 50 lei. Tel. 0741-
509755, 0763-923256.

Vând urgent c

ţ în faţ
ţ 80 lei. Tel. 0727-

744316, 0771-614624.
Vând calculator Intel 1000

MHz, hdd 20gb, video 64, 512
ram, cd, monitor 17, preţ 400 lei.
Tel.0741-509755, 0763-923256

Vând mobil
ţ 1.000 lei. Tel.

0770-446225.
Vând societate comercial

ţ
avantajos. Tel. 0745-425904.

Vând/schimb cu diverse: tv
color Arctic, de 3 ani, diagonala
de 66 cm 600 lei, tv color mic 50
lei, ma

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu
Angajez vânzatoare cu

experienţ
Firm

ţ

ţ -

ţie, taxi. Am
experienţ ţie marf
ţar

ţ -
ţii ţii în munc

Transport auto marf -
intern ţional.

Tel.0766-459153, 0745-655581
ţia de detectivi particu-

lari Eagle filiala Re ţa ofer
ţii

ţ

ţilor,
concurenţ

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

ţi cu auto spaţios,
înc

-

ţios! Tel.
0740-547070.

Transport marf -

-

-

Execut zid -
ţii, ziduri de piatr

Primim investitori str
ţ

ţii solare i eoliene.
Tel. 0355-806062.

ţionale,
vechime reţea 1

ţiune
disponibil

ţionale -
ţionale plus 500 de minute în
reţea ţea, totul
cu 5,95 € cu tva. E urgent

ă. Tel. 0722-898152.
ă serioasă de import-

export, angajăm
ă. Salariu atractiv. Tel.

0745-065924.

ări, experien ă în contabi
litate, gestiune, marketing. Cer
seriozitate. Tel. 0742-534835.

Caut de muncă în domeniul
curierat, distribu

ă în distribu ă în
ă

ă fizică abilitată ofer
consultan ă în domeniul securi
tă ănătă ă. Tel.
0766-448777.

ă

ă ser-
vicii de investiga
ă în domenii - bunuri asigurate,
în litigiu, supravegheri, infideli-
tate, anturajul unor persoane,
supravegherea angaja

ă neloială. Tel. 0745-
780962, 0744-282538.

ă

Asigur consiliere P.S.I.

ăpător, confortabil din Cara

ă!
Confortabil, sigur, spa

ă cu camio
netă 2 tone util, 1 leu/km. Tel.
0742-527232.

Transport marfă cu micro
buz Ford Tranzit de 3,5 t la 1
leu/km. Tel. 0740-524378,
0721-890044.

Transport marfă cu camio
netă acoperită, sarcină utilă 2
tone. Tel. 0740-294127.

ării, tecuieli, ter
moizola ă,
acoperi ări. Tel.
0740-558761.

ăini
pentru înfin ări ferme agricole,
zootehnice, piscicole, apicole

Cedez gratuit abonament
Orange cu 25 minute na

ă pt. abonament de 3
€. E urgent. Tel. 0762-645794.

Cedez gratuit abonament
Cosmote full option 60 cu 60 de
minute na

şofer cu
experien

Şomer, caut de lucru agent
vânz

şi în taxi. Tel. 0743-435445.
Persoan

şi s

şi per
soane, şi interna

şi
şi consultan-

şi

şi
P.M. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Transport 3-4 persoane în
fiecare mar

ş-
Severin în Austria! Tel. 0740-
547070.

Transport persoane aero
port Timişoara la orice or

şuri, mansard

şi
de construc ş

şi 7 luni, se
poate activa orice op

şi interna

şi 500 sms în re
şi rog

seriozitate. Tel. 0762-645794.

Agen

Execut zidării, tencuieli,
ă, gresie, faian ă,

acoperi ări, termo
izola

ă Rom-
telecom, trebuie obligatoriu linie
Romtelecom, nu se percepe nici
o taxă de schimbare titular. E
urgent

ări, ziduri de piatră, termoizo-
la ă. Pre

ă de toate genurile. Tel.
0723-277475, 0743-672399.

Aduc nisip, sort, piatră,
zgură, închiriez buldoexcavator.
Tel. 0768-811223.

Execut amenajări interioare,
glet, rigips, gresie, faian ă,
zugrăveli, laminate. Avantajos.
Tel. 0730-486677.

Caut să îngrijesc un copil,
indiferent de vârstă, chiar

ziduri de piatr ţ
-

ţii cu materialul nostru la 58
lei/mp. Tel. 0729-443506.

ţii, gresie, faianţ ţuri
negociabile. Tel. 0743-907757.

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri cu
muzic

ţ

şuri, mansard

Cedez gratuit abonament
Clicknet pt. linie telefonic

şi rog seriozitate. Tel.
0762-645794.

Execut acoperişuri, mansar-
d

şi
bebe. Tel. 0727-786920, 0771-
614624.

Vând VW Golf 4 motor 1.9
diesel, 90 CP, înmatriculat RO,
an 2001, ABS, ESP, închidere
centralizat

ţionat, 6
airbag-uri, radiocasetofon, euro
III, geamuri electrice etc. Preţ
6.000 € neg. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.

Vand Seat Ibiza an 2002
motor 1,9 tdi, consum 4,5%,
impecabil ţ 2.500 €. Tel.
0741-509755, 0763-923256.

Vând Fiat Tipo an 93, motor
1,9, înmatriculat, taxe la zi, stare
perfect ţionare, preţ
2.000 €. Tel. 0741-509755,
0763-923256.

Vând Golf 3, an 95, motor
1,9 tdi, înmatriculat, taxe la zi,
tuning, impecabil, preţ 3.000 €.
Tel.0741-509755, 0763-923256

Vând Audi A4 motor 1,9 tdi,
înmatriculat, taxe la zi, preţ
4.500 €. Tel. 0741-509755,
0763-923256.

Vând Ford Tranzit an 86,
motor 1,8 motorin

ţ 750 €. Tel.
0741-509755, 0763-923256.

Vând Dacia Logan an 2006,
motor 1,4, 54.000 km, înmatri-
culat

ţ 4.500 €. Tel. 0741-509755,
0763-923256.

Vând dou

â
ţionare, preţ

150 €. Tel. 0741-509755, 0763-
923256.

Vând 4 genţi de tabl

ţ 4.500 €. Tel.
0741-509755, 0763-923256.

Vând Dacia 1310, 1999,
piese schimb Dacia. Tel. 0741-
132826.

Vand Dacia 1410

ţ f.
convenabil. Tel. 0355-410317.

Vând Opel Astra an 93,
motor 1,4i benzin

ţ 1.500 €. Tel. 0741-509755,
0763-923256.

Vând Alfa Romeo 146 înma-
triculat ţionat, oglinzi
electrice, geamuri electrice,
scaun reglabil, volan reglabil,
închidere centralizat

Vând Passat impecabil, unic
proprietar, înmatriculat + piese
schimb, an 1984, 1,6 benzin

ţ
1.200 neg. Tel. 0770-495732.

ă, computer, volan
reglabil, aer condi

ă, pre

ă de func

ă, înmatri-
culat, taxe la zi, pre

ă, taxe la zi, impecabilă,
pre

ă jante cu cauciu-
curi BMW, 100 lei. Tel. 0741-
509755, 0763-923256.

V nd motor 1,8i BMW, stare
perfectă de func

ă de 13
cu tot cu cauciucuri, stare foarte
bună. Tel. 0723-894929.

Vând Audi A4, an 97, motor
1,9 tdi, înmatriculat, taxe la zi,
impecabilă, pre

ă, an 1984. Tel.
0355-809615.

Vând Skoda L120 la pre

ă, impecabilă,
pre

ă, aer condi

ă sau alte
variante. Tel. 0730-804629,
0355-802306.

Vând VW Golf 3, a.f. 1997,
benzină, 1.600 cmc. Tel. 0355-
082253.

Vând jante aliaj 4x100/16”
originale Opel, se potrivesc

ă, 200 €. Tel. 0742-
034488.

ă,
accept orice test, coupe cu
două u

şi pentru
piese schimb, nu mai are
verificare tehnic

şi la
alte maşini cu 4 prezoane, stare
foarte bun

şi, model deosebit, pre

Vând 4 genţi de 13 cu tot cu
cauciucuri Michelini de Golf 3, 4
prezoane. Tel. 0723-894929.

(continuare )în pagina 3
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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 Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite
de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu
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� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 07 ORAR 9-17
www.remiestate.ro

71 615 700
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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. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro www.magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

20 apr. 9 90,5016
21 apr. 9 93,5056
22 apr. 9 93,3038
23 apr. 9 93,3440
24 apr. 9 93,5394
27 apr. 9 94,1607
28 apr. 9 93,7585
29 apr. 9 91,2482

0
0
0
0
0
0
0
0

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

,

3,14
3,12
3,10

3,30
3,28
3,26
3 24
3,22
3,20
3,18
3,16

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

30 31 1 16 17 20 21 22 23 24 27 28 292 3 6 7 8 9 10 13 14 15

30 Martie - 29 Aprilie 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
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DE VĂZUT LA TV:
TENIS DE MASA: Campionatul Mondial, Yokohama, Japonia

Sambata Eurosport ora 10:00
RUGBY: Divizia Nationala

Sambata TVR 2 ora 11:00
TENIS: Turneul WTA de la Stuttgard, Semifinale

Sambata Eurosport ora 15:00
HANDBAL M.: Cupa Challenge semif retur: UCM Resita - Besiktas

Sambata Sport.ro ora 19:00
MOTORSPORT: WTCC Turisme, MP al Statului Maroc, Marrakech

Duminica Eurosport ora 13:00
TENIS: Turneul Master Series de la Roma, finala masc.

Duminica Sport.ro ora 09:55
FOTBAL: Liga Campionilor, semifinale retur: Arsenal - M. United

Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor, semifinale retur: Chelsea - Barcelona

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
24 apr - 10 mai: HOCHEI - CM de Hochei, Elvetia;
28 apr - 05 mai: TENIS DE MASA- Cp. Mondial, Yokohama, Jap ;
01 - 03 mai: MOTOGP - MP al Spaniei, Etapa III-a;
04 - 10 mai: TENIS - WTATour, Internationali Italia, Roma .

HANDBAL
UCM Resita a remizat in deplasare cu Besiktas, in

semifinalele Cupei Challenge.

CSU Suceava,victorie in turul semifinalelor Challenge Cup

Nationala de tineret a Romaniei in grupa cu Olanda, Suedia
si Danemarca, la CE de handbal feminin.

Detinatoarea trofeului Challenge
Cup la handbal masculin, UCM Resita, a remizat duminica, in
deplasare, cu formatia turnca Besiktas JK Istanbul, scor 26-26 (13-
14), intr-un meci contand pentru turul semifinalelor competitiei.
Echipa antrenata de Aihan Omer va avea astfel prima sansa la
calificarea in finala Challenge Cup, returul semifinalelor fiind
programat pe teren propriu, in 2 mai (ora 19.00).

Echipa de handbal masculin CSU Bucovina Suceava a invins,
sambata, pe teren propriu, formatia elvetiana BSV Bern Muri, cu
scorul de 35-31 (18-16), intr-un meci contand pentru mansa tur a
semifinalelor Challenge Cup. Partida retur este programata pe
terenul elvetienilor, in 3 mai, formatia din Tara Cantoanelor fiind
cea care a eliminat pe Stiinta Bacau, in sferturile Challenge Cup.

Echipa nationala de
handbal feminin a Romaniei va evolua in grupa C, la turneul final al
Campionatului European de tineret din Ungaria, impotriva
formatiilor Olandei, Suediei si Danemarcei, conform tragerii la sorti
efectuate marti, la sediul EHF din Viena. Componenta grupelor la
turneul final al CE under 19 este urmatoarea:

GrupaA: Spania, Slovenia, Norvegia,Austria;
Grupa B: Franta, Muntenegru, Ungaria, Slovacia;
Grupa C: Olanda, Danemarca, Suedia, Romania;
Grupa D: Rusia, Germania, Serbia, Polonia.

Turneul final al CE din Ungaria va avea loc in orasele Gyor,
Papa si Szombathely, intre 14-23 august 2009.

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 23-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 23 20 0 3 677 547 40p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 23 16 2 5 708 657 34p
4. Steaua MFA Bucuresti 23 15 2 6 724 653 32p

Stiinta Municipal Bacau 23 14 0 9 668 662 28
. Univ. Bucovina Suceava 23 11 2 10 691 630 24

7. HC Odorhei
Energia Pandurii Tg. Jiu 23 9 3 11 604 599 21

9. Universitatea Cluj 23 9 2 12 673 705 20p
. HC Minaur Baia Mare 23 9 1 13 590 642 19

11. CSM Medgidia 23 8 1 14 591 615 17
Univ HCM Poli Timisoara 23 6 4 13 584 628 16

13. CSM D & C Oradea 24 3 0 21 665 809 6
CS H & V Pitesti 23 2 2 19 567 711 6

2. UCM Resita 24 18 1 5 751 629 37p

5. p
6 p

23 11 2 10 626 632 24p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

Etapa urmatoare (24/26), 02.05 2009

UCM Resita - CSM D&C Oradea 43-28

. : Univ. Bucovina Suceava -
CSM Medgidia; Steaua MFA Bucuresti - HC Odorhei; Univ Poli. Izom.
Timisoara - Univ. Transilvania Cluj; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu -
HCM Constanta; Stiinta Mun. Dedeman Bacau - CS H&V Pitesti;
Dinamo Baumit Bucuresti - HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare; Intr-un
meci jucat in avans: .

FORMULA 1
Jenson Button a fost de

neoprit în cea de-a patra etapă a
Campionatului Mondial de For-
mula 1, Marele Premiu al Bah-
rain-ului. Britanicul a pornit din
linia a doua a grilei de start, însă
graţie unei strategii perfecte şi a
unui pilotaj fără cusur s-a impus
fără drept de apel în etapa găz-
duită de circuitul Sakhir, tre-
cându-şi astfel în cont cea de-a
treia victorie în sezonul curent.

Vedeta în devenire Sebas-
tian Vettel a avut din nou o evo-
luţie entuziasmantă, în ciuda
unor probleme de aderenţă
cauzate de uzura accentuată a
pneurilor, reuşind să ţină piept
atacurilor lansate de mult mai
experimentatul Jarno Trulli,
obligându-l pe italian să se
mulţumească cu trepta a treia a
podiumului.

Campionul mondial en-titre,
Lewis Hamilton, a terminat
cursa pe locul 4, în faţa celui de-
al doilea pilot Brawn GP,
Rubens Barrichello, brazilianul
fiind penalizat de o strategie
greu de înţeles, cu o oprire
pentru realimentare când mai
erau doar 10 tururi de parcurs.

Kimi Raikkonen a reusit să
spargă, în cele din urmă, ghea-
ţa, aducând primele puncte, 3 la
număr, pentru echipa Ferrari.
Coechipierul său, Felipe Massa
a fost penalizat de o oprire
neprogramată, chiar în debutul
cursei, după un contact în cel
de-al doilea viraj al cursei.
Revenind pe traseu în pluton
brazilianul nu a mai putut să
ducă la capăt cursa de recuper-
are, încheind pe un dezarmant
loc 14.

Podium Bahrein 2009:
J. Button (Brawn GP)
S. Vettel (Red Bull) 0:07.187
J. Trulli (Toyota) 0:09.170
Hamilton (McLaren)0:22.096

1
2
3
4

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 27-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 27 17 4 6 48 20 55p
Unirea Urziceni 27 16 5 6 40 17 53
FC Timisoara* 27 17 7 3 50 28 52
CFR Cluj 27 13 9 5 36 21 48
U. Craiova 27 12 10 5 36 20 46

. Steaua Bucuresti 27 11 12 4 33 21 45
7. Rapid Bucuresti

FC Brasov 27 10 12 5 27 20 42
9. FC Vaslui 27 12 5 10 36 32 41

. FC Arges 27 10 7 10 34 33 37
11. Otelul Galati 27 10 6 11 34 37 36

Pandurii Tg. Jiu 27 9 7 11 23 32 34
13. Gloria Bistrita 27 8 5 14 24 33 29

Politehnica Iasi 27 8 4 15 21 36 28
5. Gaz Metan Medias 27 7 6 14 29 42 27p

16. Farul Constanta 27 6 5 16 20 44 23p
17. CS Otopeni 27 2 7 18 19 44 13p
18. Gloria Buzau 27 2 3 22 14 54 9p

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

27 13 6 8 36 26 45p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (28/34) 01.05. - 03.05.2009: Vineri 01.05:

Sambata 02.05.:

Duminica 03.05

Unirea Urziceni - Gloria Bistrita (ora 18:00); Steaua - Otelul Galati (ora
20:45); Gaz Metan Medias - Rapid (ora 16:00); CS
Otopeni - Gloria Buzau (ora 17:00, netelevizat); FC Brasov - Poli Iasi
(ora 17:00, netelevizat); FC Timisoara - Farul Constanta (ora 18:30);
Dinamo - CFR Cluj (ora 21:00, Antena 1); : FC Arges
- FC Vaslui (ora 17:00) ; Pandurii Tg. Jiu - U Craiova(ora 20:30).
Meciurile sunt televizate pe GSPTV .

LIGA 1

CUPE EUROPENE
Marti si miercuri s-au desfa

surat meciurile tur din cadrul
semifinalelor Ligii Campionilor:

:
Joi, 30 aprilie 2009 se vor

desfasura meciurile tur din
semifinalele Cupei UEFA:

-

Marti 28.04.2009:

Miercuri 29.04.2009:

Cupa UEFA

Barcelona - Chelsea 0-0

Man. United-Arsenal -0

Dinamo Kiev - Shahtior
Bremen - Hamburg

1

RUGBY
Romania, a doua victorie la CM under 20 din Kenya.

Nationala de rugby under 20 a Romaniei a obtinut cea de-a doua
victorie in cadrul grupei B a Campionatului Mondial din Kenya,
dupa ce a dispus sambata, la Nairobi, de reprezentativa Coreei de
Sud, cu scorul de 65-14 (19-9).

Echipa tricolora, antrenata de Mircea Paraschiv, lupta pentru
calificarea in elita mondiala la categoria de varsta under 20, avand
de jucat derby-ul grupei, cu Chile, in 29 aprilie. Ambele formatii
sunt neinvinse, Romania trecand de Papua Noua Guinee in primul
meci, cu 50-17, in timp ce Chile a dispus de aceeasi formatie, cu
50-22, si de Coreea de Sud, cu 49-21. Echipa Romaniei are drept
obiectiv clasarea pe primul loc al CM din Kenya (Divizia B) si,
implicit, calificarea in grupa de elita. In functie de locul ocupat in
grupa B, de la Nairobi, echipa Romaniei va evolua apoi in finala
pentru locurile 1-2, 3-4, 5-6 sau 7-8, meciul fiind programat in 3
mai. In grupa A evolueaza echipele Insulele Cayman, Kenya,
Namibia si SUA. Castigatoarea CM Divizia B din Kenya se va
califica in grupa mondiala de elita.

ÎNOT
Camelia Potec, record european în proba de 1.500 metri.

Sportiva română Camelia Potec a stabilit un record european,
duminică, în proba de 1.500 metri, cu timpul de 15 minute, 52 de
secunde şi 37 de sutimi, în cadrul Campionatelor Naţionale ale
Franţei de la Montpellier.

Vechiul record îi aparţinea italienceiAlessia Filippi (15:52.84) şi
fusese stabilit în 16 iulie 2008, la Treviso.

Potec, în vârstă de 27 de ani, campioană olimpică în 2004 în
proba de 200 metri, a fost la un moment dat aproape de a doborî şi
recordul mondial, dar a pierdut mult timp în finalul cursei. Recordul
mondial este deţinut de americanca Kate Ziegler (15:42.54).
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