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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând casa în Bocşa Mon
tan

şi
post auto. Tel. 0724-700792

Vând ap 3 camere,
decomandat, îmbun

şi interior noi, uşa
metalic

şi interior noi, uş

-

-
ţit

.
artament

ţit, 2 b

-

ţ

ţ

ţ 22.000 negociabil. Tel.
0749-420405.

artament
ţit, 2 b

ă 3 camere, bucătărie, baie,
gaz, termopan, centrală, îmbu
nătă ă modern, cu grădină

ătă ăi,
centrală, termopane. Tel. 0723-
894929.

Apartament 2 camere, con
fort 3, parter, Micro 2, încălzire
pe orizontală, gresie, faian ă,
termopane, u

ă, podele laminate,
renovat nou, gresie, faian ă,
catv, podele laminate, geam
termopan, u ă
exterioară metalică, zugrăvit
nou, pre

Vând ap 3 camere,
decomandat, îmbunătă ăi,
centrală, termopane. Tel. 0723-
894929.

De vânzare garsoniera pe
Tineretului 5 în Re ţa termopan

-

ţa, lâng

ţa, parcel

Vând apartament 2 camere,
zona Lunc

ţ
ţiri, preţ 40.000 € neg.

Tel. 0730-267222.

şi
şi uş şi
ocupabil

şi
0740-203333.

Persoan

şi

şi

şului 10 €/mp în rate,
rat

ă metalică disponibilă
ă imediat 16.500 €

negociabil. Tel. 0747-617306

ă fizică, vând apar
tament 2 cam. cf. 2 et. 3/4,Aleea
Gladiolelor nr. 7 Re ă
Kaufland, 25.000 € neg. Tel.
0770-354334.

Cumpăr teren intravilan în
Re ă mică, în rate.
Tel. 0762-976403.

Vând teren 500 mp pe Calea
Caransebe

ă fixă 200 € pe lună. Tel.
0355-808058.

Vând teren în Triaj, diferite
parcele, cu plata în rate 200
€/lună fără dobândă. Tel. 0744-
106080.

ă, bloc din cărămidă,
p/3, 74 mp, pivni ă, multiple
îmbunătă

Imobiliare

(continuare )în pag. 6

Scopul este în funcţie de răul pe care doriţi să-l tămăduiţi.
, Discursuri, 20 apr. 1914

(N.T., ed.Albatros, Buc. 1985, art.725).
Nicolae Titulescu

Reflecţii,

Articolul ă, apărut în numerele
l abordează un subiect vast cât fiinţa şi fiinţarea

umană, a cărui exegeză acoperă multe tomuri şi nu poate fi epuizat
în pagini de gazetă. Ne permitem câteva observaţii, completări
necesare, după noi lăsând pe seama cititorilor lărgirea şi
continuarea lor.

Ca act de perturbare a ordinii stabilite umană, naturală sau
divină greşeala atrage după sine necesitatea sau dezideratul de
a fi reparată. Iar repararea greşelii implică, în pofida diferitelor
eschive ale celor implicaţi şi prea puţin dispuşi s-o admită, trei
etape/ faze şi diverse variaţiuni, după caz, de înfăptuire a ei. 1.
Este necesară recunoaşterea greşelii ca atare, „da, a fost o
greşeală ce am făcut/ spus/ gândit”. În forul interior,
recunoaşterea, dar nu numai... 2. Se impune demersul propriu,
iniţiativa, cererea de a o repara, cel puţin ca reparaţie morală.
Cererea de scuze, de iertare, cu reverenţa aferentă, înclinarea
smerită, umilă chiar, dar nu laşă, „vă rog să mă iertaţi”, „te rog să
mă scuzi”, „iartă-mă, Doamne” etc. În timpul unei slujbe catolice,
credincioşii repetă invocaţia

, care s-a răspândit în expresia curentă „să faci ”.
Psalmii, Evangheliile şi celelalte texte biblice cuprind exemplare
referinţe la cele mai diverse forme ale greşelii şi la posibilităţile lor
de îndreptare. 3. Asumarea compensatorie a erorii făcute,
suportarea consecinţelor, plata lor materială şi/ sau morală/
spirituală. Adoptarea atitudinii „las' că merge şi-aşa” (semnalată
critic şi în articolul citat) nu este, de bună seamă, admisibilă, iar
viaţa oferă destule exemple. Multe asemenea compensări sunt
reglementate în diferite domenii, de la cel juridic la cel spiritual
religios, deontologic şi multe altele, mai restrânse.

Destui împricinaţi adică prea mulţi sunt dispuşi să-şi
însuşească doar o parte din această ordonare consecutivă
greşelii, într-o vinovată tentativă de eludare a întregii încărcături de
conştiinţă. Ei încearcă să aplice în interes propriu îndemnul
folcloric cuprins în zicala „greşeala recunoscută e pe jumătate
iertată” (aşadar, putem conchide, dacă o recunoaştem de două-
trei ori gata ?...). Ar fi o tentativă, cumva, de negociere cu bunul
Dumnezeu, pentru a cita un credincios cunoscut nouă. Este tot o
încercare ipocrită, căci doar parţial sinceră, precum cea cu apelul
la iertarea generală şi fără diferenţieri pentru vătămări colective a
ordinilor socială, morală sau spirituală, ori doar materială. S-a
făcut menţionarea lor în articolul citat. Suferinţele multora, inclusiv
ale unor mari grupuri de oameni, în istoria recentă sunt, la rândul
lor, vizate de cele de mai sus. Desigur, cum spuneam, subiectul
rămâne deschis. Se împlinesc, iată, 20 de ani de la marile
evenimente care ne-au schimbat viaţa şi sunt multe de analizat în
continuare, încă multă vreme de aici încolo. Se poate lua exemplul
evreilor, care încă cercetează consecinţele şi implicaţiile
Holocaustului, spre a se împăca cu propria istorie şi cu istoria
celorlalţi.

Şi o observaţie, nota bene. (Şi este o formă de semnalare
şi corectare a unei greşeli de text, nu numai de tipar). Este aşadar
necesară precizarea că autorul sentenţei privitoare la asasinarea
ducelui d'Enghien, care „este mai mult decât o crimă, este o
greşeală” nu a fost Napoleon, ci Talleyrand, ministrul lui Napoleon,
abil diplomat al mai multor regimuri politice ale Franţei.

Despre greşeal

„mea culpa, mea culpa, mea maxima
culpa” mea culpa

A. S. Nicolau
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Dakar 2010
Tenis porturi de iarnă

Vând cas -
-

ţiu comercial închi-
riat, posibilitate de a mai face
înc ţii comerciale. Casa e
compus

ţ 50.000 €. Tel. 0255-
552020.

Oraviţa-spaţiu comercial
100 mp, la parter bloc, Zona
G

ţa teren 11.600 mp, la
drum naţional, la intrarea dins-
pre Re ţa, 10 €/mp negociabil.
Tel. 0761-118059.

Vând urgent cas

-
-

ţa, u -
ţ 72.000

lei neg. Tel. 0740-203333,
0747-617306

-

ţul zonei
ţei, cu apartament, garsonie-

r

ă în Boc
ă, strada Principală, 12 came

re, cu un spa

ă 3 spa
ă din 12 camere, 100

mp. Pre

ării, central, 100.000 €. Tel.
0758-725406.

Oravi

ă în sat
Deze

ă pe
Tineretului 5 în Re ă me
talică

ă închiriez garsonieră
în Rezita, zona Govândari, fără
intermediari. Rog

ă - 9
Mai, cu centrală, decomandate,
termopane, la pre

ă, casă în Herculane. Tel.
0763-535574, 0762-611572.

şa Monta
n

şi

şti com. Fârliug. Tel. 0722-
879262.

Închiriez apartament 2 ca
mere Moroasa 2, 130 € nego
ciabil. Tel. 0255-213937.

De vânzare garsonier
şi ş

şi termopane, pre

şi 0355-801355.
Caut s

şi ofer
seriozitate. Tel. 0749-078939.

Schimb sau vând aparta
ment cu 4 camere în Municipiul
Motru-Gorj decomandate, et. 2
şi apartament cu 2 camere
situat în Tg. Jiu zona Gar

şi
pie

Cumpăr grădină în orice zo
nă a Re

Vând hală 500 mp, spa
ă

ă în Gătaia 1600
mp, zonă centrală, pre

ătă ă în
Re

ă, centrală, M-3, dispo
nibil din 01.02.2010. Tel. 0769-
352861.

Vând garsonieră cu îmbună
tă ă metalică,
u ă, bu
cătărie mobilată, baie modifi
cată, peAleea Constructorilor 5.
Pre

ământ Oravi

ă sau schimb cu
apartament în Re

ă. Tel.
0770-497421.

Cumpăr apartament în Re

ă. Tel. 0727-460680.
Vând sau schimb aparta

ment confort 2 îmbunătă

ă. Tel. 0771-482592.

-
ţei. Tel. 0762-976403

ţiu
comercial 80 mp + utilit ţi,
Caransebe

ţ bun.
Posibil schimb cu apartament în
Re ţa. Tel. 0745-904251.

Schimb apartament cu 3
camere îmbun ţit cu o cas

ţa. Tel. 0355-416833.
Ofer spre închiriere ap. cu 1

camer -

-
ţiri, termopan, u

-
-

ţ neg. Tel. 0757-183065,
0730-695690.

Vând p ţa, zona
Bro

ţa, casa e în
com. Ezeri

ort aj

-
ţa direct de la proprietar, indife-
rent de zon

-
ţit, etaj

4, cu apartament confort 1 etaj 1
+ diferenţ

şi

ş. Tel. 0763-403299.
Vând cas

şi

şi

ş
şi interioare noi, central

şteni, 6 €/mp. Tel. 0727-
145623, 0355-411484.

Vând cas
şi

ş. Tel. 0729-113724.
Vând apartament 3 camere,

conf 3, et 2, Lunc

şi

REPARAREA GREŞELII



ANUNŢ PUBLICITAR
Oraşul Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,

organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile:

- teren- curţi construcţii, înscris în CF nr. 30781 provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr 3656 BR, nr. top. 299/8/b, în
suprafaţă de 100 mp şi teren înscris în CF nr. 30756 Bocşa, nr. cad.
526 sub nr. top.299/8/a/1/a/2/3, în suprafaţă de 298 mp,

- teren-curţi construcţii, înscris în CF nr 30751 Bocşa, nr.
cad. 30751, în suprafaţă de 450 mp,

- teren-curţi construcţii, înscris în CF nr 30430 Bocşa, sub nr.
top. 432/2/d, în suprafaţă de 719 mp,

- teren - înscris în CF nr 30677 Bocşa sub nr. top. 60/1/1/1, în
suprafaţă de 799 mp.

Pentru punctele 1 şi 2. licitaţia va avea loc în data de 15.02.2010
ora 10 00, iar pentru punctele 3 şi 4 licitaţia va avea loc în data de
16.02.2010 ora 10 00, la sediul oraşului Bocşa în sala de
şedinţe.

Licitaţia se va desfăşura conform H.C.L. nr. 187/17.12.2009,
H.C.L. nr. 189/17.12.2009, H.C.L. nr 175/23. 11. 2009, H.C.L. nr.
186/17. 12. 2009.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Bocşa, tel.
0355 556605 int. 109.

PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel

1.

2.

3.

4.

.
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CARANSEBE :
TOTAL JUDE : 65

Agent vanzari: 1; Muncitor necalificat in industria confectiilor

din piele: 40; Muncitor necalificat la asamblarea produselor: 5; Referent

comert exterior: 1; Secretar institut, facultate: 2; Sudor in mediu protector: 1;

Sudor manual cu flacara de gaze: 10;

Inginer mecanic: 1; Bucatar: 2; Lucrator in comert: 2;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.01.2010
Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
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În Caraş-Severin va avea loc în perioada 10-11 februarie a.c un simpozion şcolar ce se va intitula: Parteneriatul Şcoală - Familie - Comunitate Taberele din
Caraş-Severin au fost lăsate de izbelişte, doar una din cele zece tabere existente în judeţul nostru se află în stare de funcţionare În Caraş-Severin a crescut
numărul celor care au decis să se vaccineze împotriva virusului A(H1N1) Primul centru de imunizare s-a deschis în incinta Staţionarului III al Spitalului
Judeţean din Reşiţa În urma activităţilor executate de Serviciul Public Poliţia Comunitară din Reşiţa, în perioada 23.12.2009 - 07.01.2010, au fost constatate
şi aplicate 12 sancţiuni contraventionale şi 2 avertismente.

Denumirea:
Locaţie:

Bloc ANL
Calea Caransebe uluiş

Fără panou

Pentru a limita efectele negative ale
pandemiei de grip nou , secretarul de stat n
Ministerul S n t ii, Adrian Streinu-Cercel a
sus inut o videoconferin , la care au luat parte,
al turi de prefectul de Cara -Severin, Octavian

unea, i directorii Direc iei de S n tate Public ,
Drago Luca i RaduAlbota.

Cu acest prilej, secretarul de stat Ministerul
S n t ii a facut apel la continuarea campaniei
de vaccinare, la nivelul ntregii ri.

P n n prezent, n Romania au fost
confirmate 5.941 cazuri de mboln vire i 73 de
decese De asemenea, tot personalul medico-
sanitar va fi vaccinat. Cei care vor refuza vaccinul
mpotriva virusului gripei pandemice vor

specifica acest lucru n scris i nu vor mai avea
voie s se ocupe de ngrijirea bolnavilor. De

vaccinarea mpotriva virusului gripei pandemice
vor beneficia cu prioritate elevii peste 16 ani i
studen ii. Persoanele care nu sunt asigurate vor fi
i ele vaccinate.

Secretarul de stat Adrian Streinu-Cercel a
spus: "Vaccinul mpotriva gripei pandemice nu
are contraindica ii, ns nu vor fi vaccinate
persoanele alergice la oul de g in i femeile
gravide care sunt n primul i al doilea trimestru
de sarcin . Personalul medico-sanitar va purta
obligatoriu, pe ntreaga perioad de serviciu,
echipamentele de protec ie mpotriva mboln -
virii cu grip nou ".

Totodat , s-a mai solicitat s fie informat
popula ia, iar acolo unde absenteismul colar
este de peste 10 la sut , s se suspende
cursurile pentru 48 de ore, pentru dezinfec ie.
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În atenţia cetăţenilor!
Vă facem cunoscut faptul că pe sectoarele administrate de

S.D.N. Caransebeş în municipiul Reşiţa s-au luat măsuri de
plombare a gropilor din carosabil. Astfel, gropile au fost plombate
în perioada precedentă folosindu-se 4 tone de mixtură stocabilă.

Referitor la cauzele apariţiei gropilor, acestea nu sunt din
cauza activităţii de deszăpezire şi se datorează scurgerilor
necorespunzătoare şi a bălţilor pe partea carosabilă a apelor
provenite din ploi şi topirea zăpezilor.

Un sector sensibil în acest caz este pasajul i podul din zona
Intim (DN58 Km. 38+850) pe sensul de mers spre Caransebeş
unde avem scurgere subdimensionată doar pe partea dreaptă,
cele de pe partea stângă sunt inexistente.

S.D.N. Caransebeş, prin Punctul de sprijin Reşiţa şi Serviciul
de Gospodărie Urbană şi Mediu, monitorizează zilnic starea
carosabilului în municipiul Reşiţa şi are capacitatea ca în orice
moment prielnic din punct de vedere al condiţiilor meteo să
intervină pentru plombarea gropilor.

ş

Marius Bălean,
purtător de cuvânt al primăriei municipiului Reşiţa

ROMÂNIA JUD. CARAŞ SEVERIN
ORAŞULBOCŞA
PRIMAR

Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, organizeaz licitaţie
public deschis conf. H.C.L. 142/30.10.2009 i a O. .G. nr. 54/2006, pentru concesionarea
terenului înscris în CF. Nr. 30796 Boc a sub nr. cad. 30796 în suprafaţa de 6340 mp, pe o
durat de 25 de ani.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul de prest ri servicii.
Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind organizarea i desf urarea

procedurii de concesionare se achiziţioneaz de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public i Privat al ora ului, la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea acestora
fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de depunere a ofertelor.
Ofertele vor fi transmise pân la data de 05.02.2010 la sediul Prim riei Ora ului Boc a str.

1 Decembrie 1918, nr. 22, în dou plicuri sigilate, unul exterior i unul interior, care vor
cuprinde toate actele prev zute în instrucţiuni i dovada depunerii garanţiei de participare
reprezentând 30,6 € la cursul zilei în lei.

edinţa public de deschidere a ofertelor va fi în data de 15.02.2010, ora 10.00 la sediul
Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.

PRIMAR
JR. MIRELPATRICIU PASCU

-

u

ANUNŢ
Privind licitaţia public pentru concesionarea
bunului imobil teren în suprafaţa de 6340 mp
Anul 2010, luna februarie, ziua 15, orele 10.00
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M@suri pentru limitarea efectelor negative ale
pandemiei de grip@ nou@

Num@rul }omerilor }i rata }omajului în Cara}-Severin
La sfârşitul lunii octombrie 2009 în judeţul Caraş-Severin s-au înregistrat un

număr de 13188 şomeri (reprezentând 2% din numărul total pe ţară al şomerilor), în
creştere cu 4,4% faţă de luna septembrie 2009 şi cu 83,6% mai mare faţă de luna
octombrie 2008. Din numărul total de şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii octombrie
2009, femeile reprezintă 44,8%.

Rata şomajului înregistrată în judeţul Caraş-Severin la sfârşitul lunii octombrie
2009 a fost de 10,2%, faţă de 5,5% la sfârşitul lunii octombrie 2008.

La nivel naţional,rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii octombrie 2009 a
fost de 7,1%, iar la sfârşitul lunii octombrie 2008 de 4,0%.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Caraş-
Severin a reuşit, pe parcursul anului trecut, să
elibereze dovezile înlocuitoare a permiselor de
conducere şi certificatelor de înmatriculare, în
maximum două ore de la depunere.

Pe parcursul anului 2009, au fost examinaţi
peste 22.000 de candidaţi, în vederea obţinerii
permiselor de conducere, din care, mai bine de
10.300 au fost declaraţi respinşi la proba

teoretică şi 830 la proba practică.
În aceeaşi perioadă de timp, au fost eliberate

aproape 13.500 de permise de conducere, din
care, circa 8.800 au fost preschimbate, iar mai
bine de 4.500, au fost la prima eliberare.

De asemenea, au fost emise circa 9.900 de
certificate de înmatriculare, au fost operate
aproape 5.700 de radieri din circulaţie şi au fost
emise aproximativ 8.800 de autorizaţii provizorii.

Activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere }i Înmatriculare a Vehiculelor Cara}-Severin, pe 2009

Achitarea impozitelor }i taxelor
Serviciului Public Direcţia Impozite i Taxe, aduce la

cuno tiinţa cet ţenilor, persoane fizice i persoane juridice, că
achitarea impozitelor i taxelor a început din data de
12.01.2010.

Încasarea impozitelor i taxelor locale se va desfăşura atât
în Corpul II al Primăriei, situat în P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 9
cât şi în Corpul IV din Govândari, B-dul Republicii, nr. 18,
suplimentându-se de asemenea şi numărul de ghişee, după
următorul program :

LUNI - MARŢI 8 - 16
MIERCURI - JOI 8 - 18
VINERI 8 - 13
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Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă

Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie
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Autorul unui furt de autoturism a fost prins într-un
filtru al poliţiei rutiere în data de 25.12.2009

În data de 27.12.2009 pe raza localităţii Măureni, s-
a produs un accident de circulaţie soldat cu decesul
unui pieton ce se angajase în traversarea străzii prin
loc nepermis.

O femeie de 68 de ani a fost agresat
în data de 01.01.2010.

În noaptea de 02/03.01.2010 a avut loc un conflict
spontan între tineri din localitate Oţelu Roşu şi
bodyguarzii care asigurau paza la un disco-bar din
centrul oraşului.

Două persoanem soţ şi soţie, şi-au pierdut viaţa
într-un accident de circulaţie în afara comunei Obreja
în data de 03.01.2010. nu a adaptat viteza de
deplasare la condiţiile de drum (carosabil umed şi
ninsoare abundentă) şi, probabil, pe fondul oboselii, a
pierdut controlul asupra autoturismului, a părăsit caro-
sabilul pe partea stângă a direcţiei de mers şi s-a izbit
cu partea lateral-stânga a autoturismului de un copac.

În data de 06.01.2009, poliţiştii din cadrul Poliţiei
Oraşului Bocşa au desfăşurat o acţiune în vederea
prinderii, identificării şi reţinerii persoanelor care comit
furturi din locuinţe, societăţi comerciale şi auto. Astfel,
au fost prinşi în flagrant doi minorii ambii din localitate,
care au pătruns prin efracţie în curtea unei societăţi
comerciale.

În data de 08.01.2009, lucrătorii Poliţiei Oraviţa l-au
depistat pe raza oraşului pe B. ARON, din localitate,
care poseda mandat de executare a pedepsei
închisorii emis de Judecătoria Oraviţa, având de
executat 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de furt calificat. Acesta se sustrăgea
executării pedepsei.

În data de 09.01.2010, pe strada Furnalelor din
municipiul Reşiţa s-a produs un accident de circulaţie
soldat cu vătămarea corporală a unui minor care alerga
după utilitară împreună cu alţi copii.

5010 pachete de ţig
ţi n data

de 09.01.2010.
C ţi ţia

Municipiului Re ţa a fost sesizat

ţa, director de banc

ţia b ţa locului
s-au deplasat de urgenţ -
ţie, constatând c

În noaptea de 10/11.01.2010, persoane necunos-
cute au pătruns prin efracţie în interiorul Bisericii
Ortodoxe Glimboca unde au răvăşit mai multe obiecte
de cult şi au sustras două Evanghelii şi o orgă
electronică, fiind creat un prejudiciu de 6.500 lei.

În data de 11.01.2010, pe DN 6, în afara localităţii
Topleţ, s-a produs un accident de circulaţie soldat cu
vătămarea corporală gravă a unui pieton care circula
neregulamentar.

în
Reşiţa, strada Oţelului, la transformatorul unei staţii de

curent de 20.000V, proprietate a SC Prescom SA.
Pentru că staţia se afla sub tensiune a fost necesară şi
intervenţia unei echipe de la SC Enel Distribuţie SA
pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică.
Incendiul a pornit de la un transformator suprasolicitat.

Tot marţi, 12 ianuarie a.c., pompierii militari au
intervenit la stingerea un incendiu, izbucnit la o casă
din vecinătatea Detaşamentului de Pompieri Reşiţa.
Incendiul s-a manifestat violent cu flacără într-o
încăpere şi la acoperiş, cu risc de extindere la depozitul
de carburanţi al subunităţii de pompieri. Au ars mate-
riale textile şi unele piese de mobilier. Pentru ca pom-
pierilor să li se permită cercetarea cauzei de incendiu a
fot solicitată intervenţia unui echipaj de jandarmi.

În data de 30.12.2009, jandarmii cărăşeni,
împreună cu inspectori din cadrul Agenţiei Naţionale
de Pescuit şi Acvacultură Timiş, au organizat oacţiune
pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol
pe cursul râului Timiş, în zona localităţii Prisaca. Astfel,
au surprins în flagrant pe râul Timiş, patru persoane cu
vârste cuprinse între 18 şi 51 de ani din localitatea
Glimboca, judeţul Caraş-Severin, care pescuiau fără a
deţine autorizaţie în acest sens.

O patrulă de jandarmi au identificat la scurt timpde
la comiterea faptei, un bărbat de aproximativ 45 de ani
ce a furat o geant de voiaj cu obiecte personale, în
data de 30.12.2009.

Peste 3400 de lei este valoarea sancţiunilor
aplicate de jandarmi odată cu trecerea în noul an.

Tentativă de suicid împiedicată de un jandarm în
data de 09.01.2010, pe pasajul ce leagă cartierul
Govândari de Centru Civic al municipiului Reşiţa.
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apelantul nu mai răspunde la telefon. De asemenea,
din verificările efectuate în baza de date s-a constatat
că numele cu care s-a prezentat apelantul nu există.

ă

şi violat
ş dinAgadici

Şoferul

ştii de investigare a fraudelor î

şti pentru un apel fals la 112. Poli
şi

şi

Marţi, 12 ianuarie a.c.a izbuncnit un incendiu
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S ş-Severin
ş.a.

ăptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,“ ” “ ”
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Programul Prima Casă va continua, în forma
actuală, cu condiţia ca, în contractele de vânzare-
cumpărare pentru achiziţionarea locuinţelor încheiate,
să fie trecută o data certă, până la 15 februarie 2010,
inclusiv, potrivit noilor modificări ale normelor de imple-
mentare a Programului aduse de Executiv, informează
un comunicat de presă al Fondului Naţional de Garan-
tare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

”Pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost
încheiate sau vor fi încheiate antecontracte de vânzare-
cumpărare în forma autentică sau sub semnătură
privată cu data certă până la 15 februarie 2010, inclusiv,
pot fi emise garanţii în condiţiile normelor de
implementare a programului Prima casă în vigoare, cu
încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din
plafonul alocat pentru anul 2009. Darea de data certă se
face potrivit legii”, se arată în comunicatul de presă.

Astfel, FNGCIMM SA va continua primirea şi
analizarea dosarelor de garantare pe tot parcursul
anului, până la epuizarea plafonului realocat anului

2010, de aproximativ 500 milioane euro, condiţia
impusa de lege pentru eligibilitatea dosarului de
garantare fiind legata de data trecută în antecontracte.

FNGCIMM recomanda beneficiarilor programului sa
negocieze în antecontractele de vânzare cumpărare un
termen de minim 65-75 de zile până la finalizarea
tranzacţiei.

“Pentru rezolvarea rapida a solicitărilor de garantare,
prin eliminarea neconcordantelor, sugeram de
asemenea beneficiarilor să fie atenţi la: coincidenţa între
datele proprii de identificare (din BI/CI), datele de
identificare ale vânzătorului şi ale locuinţei în toate
documentele depuse, respectiv: antecontractul de
vânzare/cumpărare, declaraţia pe proprie răspundere;
extrasul de carte funciară, titlul de proprietate, raportul
de evaluare”, arată aceeaşi sursă.

Până în prezent, au fost aprobate peste 12000
garanţii în cadrul Programului Prima Casă, în valoare de
peste 500 milioane de euro.

Garda Financiar@ are
competen]e sporite

Pe 11 ianuarie 2010 a intrat în vigoare Hotararea
Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea şi
functionarea G rzii Financiare.

Astfel Garda Financiara are noi competente în
ceea ce priveste incheierea actelor de control pentru
stabilirea starii de fapt fiscale, precum şi pentru
constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor
fapte prevazute de legea penala în domeniul
financiar-fiscal, sesizand, dupa caz, organele de
urmarire penala , de a constata acte şi fapte care au
avut ca efect evaziunea şi frauda fiscala, stabilind
implicatiile fiscale ale acestora şi dispunand, în
conditiile Codului de Procedura Fiscala, luarea
masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul
ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi
ascunda ori sa isi risipeasca averea.

De asemenea, comisarii Garzii Financiare pot
efectua, în exercitarea controlului operativ şi
inopinat, monitorizari şi verificari necesare
prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de
evaziune fiscala.

În acest context, printre principalele obiective ale
Garzii Financiare pentru anul 2010 se regaseste
continuarea monitorizarii în regim de permanenta a
achizitiilor intracomunitare, în special de produse
agroalimentare (legume, fructe, cereale, carne etc.)
şi materiale de constructie (ciment, caramida etc,.)
în scopul prevenirii sustragerii agentilor economici
de la plata taxei pe valoare adaugata aferenta
operatiunilor.

Aceasta modalitate de lucru, care presupune
insa mobilizarea unui volum semnificativ de forte a
condus inca din anul 2009 la identificarea şi com-
baterea activitatii unor grupuri infractionale, bine
organizate, care controleaza anumite domenii de
activitate. în acest sens, în anul 2009, au fost intoc-
mite 252 sesizari penale pentru fapte de evaziune
fiscala insumand un prejudiciu de peste 289
milioane lei la care se adauga confiscari efective de
marfuri în valoare totala de peste 23 milioane lei.

În conditiile în care actualul sistem privind taxa
pe valoare adaugata pentru comertul intracomunitar
prevede libera circulatie a marfurilor în spatiul
comunitar şi impune eliminarea evidentei
institutionalizate a bunurilor provenite din statele
membre, prin renuntarea la formalitatile şi controlul
vamal, unii operatori economici exploateaza în mod
ilicit aceasta oportunitate prin invocarea unor
identitati fictive, cesionarea ori abandonarea
firmelor care acumuleaza debite fata de bugetul de
stat sau se sustrag de la plata obligatiilor fiscale.

Un alt obiectiv important asumat de Garda
Financiara pentru anul 2010 il reprezinta
respectarea de catre operatorii economici O.u.G. nr.
28/1999 privind obligatia operatorilor economici de
a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicata şi cu modificarile ulterioare, în sensul
identificarii cazurilor în care acestia nu utilizeaza
aparatele de marcat electronice fiscale.

ă

Reprezentaţiile au loc astfel:
Sâmb

ţi, 26 ianuarie 2009, ora 18, la Casa de
Cultur ţa.

Joi, 28 ianuarie 2009, ora 19, în sala TGST
(ultima reprezentaţie)

ătă, 23 ianuarie 2009, ora 19, în sala TGST
Mar

ă a Sindicatelor Reşi

Spectacolele se traduc la casc
ţie a Teatrului German de

Stat Timi

ţia din
2009 a Colocviului Teatrelor Minorit ţilor Naţionale de
la Gheorgheni. Al

ţinut în peste 20 de reprezentaţii în landul
german Baden-Württemberg.

Proiectul este susţinut de Ministerul ţei,
Cercet

ţia Landului Baden-
Württemberg ţia pentru Cultura

ă în limba română.
Montarea este o coproduc

ă cu Premiul
pentru cea mai bună interpretare feminină la edi

ă
ături de ea, în spectacol vor evolua

actori ai ambelor teatre: René Laier, Alex Halka,
Miriam Gronau, Hannes Höchsmann, Cornelia
Heilmann, Iosif Csorba

ă
să fie sus

ării

ăreni din Landul Baden-Württemberg.

şoara cu Teatrul de Stat din Bruchsal
(Germania). Pentru rolul Margareta din acest
spectacol, Andrea Nistor a fost distins

şi Ramona Olasz.
Începând cu luna februarie, spectacolul urmeaz

Ştiin
şi Artei din landul Baden-Württemberg,

Consiliul Local Timişoara, Funda
şi Funda Şvabilor

Dun

Teatrul German de Stat Timişoara va susţine în luna ianuarie ultimele
reprezentaţii din România cu producţia:

GOETHE_LENAU_FAUST, explorarea unui mit,
după Johann Wolfgang Goethe şi Nikolaus Lenau, în regia lui Carsten Ramm

Programul Prima Casă
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Spitalele îşi vor putea modifica structura organizatorică în funcţie de gradul de ocupare a paturilor, astfel încât să răspundă nevoilor
pacienţilor Comerţul electronic a crescut cu 75%, în 2009 Recent, a fost promulgată o lege care stabileşte eliminarea vizelor pentru
cetăţenii români care doresc să călătorească în Republica Turcia Numărul maşinilor noi înmatriculate anul trecut în România a scăzut cu
59% faţă de 2008, la 116,012 de unităţi, în timp ce înregistrările de maşini rulate s-au diminuat, în perioada analizată, cu 11%, la 275,012
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� Ordinul nr. 415 al Agentiei Nationale de Cadastru si
Publicitate Imobiliara pentru completarea Regulamentului
privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor
cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006. (M.O. nr.
675/08.10.2009)

Ordinul nr. M107 al Ministerului Apararii Nationale pt.
reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului
de folosinta asupra terenului prevazut la art. 1 alin. (1) din
H.G. nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al
unor terenuri în vederea realizarii unor programe de
construire de locuinte. (M.O. nr. 679/09.10.2009)

Ordinul nr. 622 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale pentru modificarea si completarea
anexei nr. 1 la Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea
activitatilor economice în vederea diversificarii economiei
rurale si a cresterii calitatii vietii în spatiul rural“, aprobata
prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
567/2008. (M.O. nr. 679/09.10.2009)

Legea nr. 302 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989. (M.O. nr. 680/09.10.2009)

H.G. nr. 1081 privind transmiterea, fara plata, a unor
bunuri mobile din domeniul privat al statului si din
administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul
privat al municipiului Resita si în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin. (M.O.
nr. 681/09.10.2009)

Decizia nr. 233 aAgenţiei pentru Implementarea Proiec-
telor si Programelor pentru Întreprinderi Mici privind modif-
icarea pct. 2 al Procedurii de implementare a Programului
national multianual pe perioada 2002-2012 pentru
sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobata prin
Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea
Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si
Mijlocii nr. 62/2009. (M.O. nr. 683/12.10.2009)

H.G. nr. 1093 privind modificarea si completarea H.G.
nr. 749/2009 pt. aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a
structurilor institutiilor de învatamânt superior si a
specializarilor/programelor de studii universitare de licenta
acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu
organizate de acestea. (M.O. nr. 684/12.10.2009)

O.u.G. nr. 107 privind modificarea art. III alin. (2) din
O.u.G. nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a ceta-
tenilor români în strainatate. (M.O. nr. 688/13.10.2009)

O.u.G. nr. 109 pt. modificarea si completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal. (M.O. nr. 689/13.10.2009)

Legea nr. 313 pt. modificarea si completarea Legii nr.
24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor

verzi din zonele urbane. (M.O. nr. 694/15.10.2009)
Circulara nr. 35 a Bancii Nationale a Romaniei privind

punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede
dedicate aniversarii a 100 de ani de la inaugurarea
Portului Constanta. (M.O. nr. 694/15.10.2009)

H.G. nr. 849 pentru modificarea si completarea H.G. nr.
977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului
Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din
judetul Timis si a H.G. nr. 1.016/2005 pentru modificarea
si completarea H.G. nr. 977/2002 privind atestarea dome-
niului public al judetului Timis, precum si al municipiilor,
oraselor si comunelor din judetul Timis. (M.O. nr.
699/19.10.2009)

Ordinul nr. 5394 al Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Inovarii pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei,
cercetarii si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea
programelor de studii universitare de masterat evaluate
de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în
Învatamântul Superior. (M.O. nr. 702/20.10.2009)

Legea nr. 321 privind comercializarea produselor
alimentare. (M.O. nr. 705/20.10.2009)

Ordinul nr. 574 al Ministerului Administratiei si Interne-
lor privind modificarea si completarea Ordinului minis-
trului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al ministrului
internelor si reformei administrative si al ministrului
educatiei, cercetarii si tineretului nr. 742/303/2.720/2007
pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor
Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie
1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala
lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor
familiilor lor care se deplaseaza în interiorul Comunitatii si
ale Regulamentului Consiliului (CEE). martie 1972 care
stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului
Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind
aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor
salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor
lor care se deplaseaza în interiorul Comunitatii, în
domeniul prestatiilor familiale. (M.O. nr. 707/21.10.2009)

Ordinul nr. 2781/C al Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind acordarea cetateniei române unor
persoane. (M.O. nr. 713/22.10.2009)

Circulara nr. 39 a Bancii Nationale a Romaniei privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede
dedicate aniversarii a 1.900 de ani de la inaugurarea
monumentului de laAdamclisi. (M.O. nr. 713/22.10.2009)

Ordinul nr. 2780/C al Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 717/23.10.2009)

Legea nr. 325 pt. modificarea lit. b) a art. 29 din Legea
pomiculturii nr. 348/2003. (M.O. nr. 721/26.10.2009)

Guvernul Romaniei - Regulament de paza a fondului
forestier (Nr. - din 23 Sept.2009) (M.O.nr.721/26.10.2009)

ul nr. 2782/C al Ministerului Justitiei si
Libertatilor Cetatenesti

(M.O. nr.
722/26.10.2009)

Ordinul nr. 2856/CM al Ministerului Justitiei si Liberta-
tilor Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române
de catre unele persoane. (M.O. nr. 723/27.10.2009)

Decizia nr. 247 aAgentiei pt.Implementarea Proiectelor
si Programelor pentru Intreprinderi Mici privind
modificarea Procedurii de implementare a Programului
national multianual pe perioada 2002-2012 pentru
sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobata prin
Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea
Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si
Mijlocii nr. 62/2009. (M.O. nr. 730/28.10.2009)

Decizia nr. 248 aAgentiei pt.Implementarea Proiectelor
si Programelor pentru Intreprinderi Mici privind modifi-
carea Procedurii de implementare a Programului national
multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea
accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de
instruire si consultanta, aprobata prin Decizia presedin-
telui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si
Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr.
60/2009. (M.O. nr. 730/28.10.2009)

Decizia nr. 249 a Agentiei pentru Implementarea
Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici
privind modificarea Procedurii de implementare a
Programului pentru sprijinirea dezvoltarii întreprinderilor
mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor platite pentru
profitul brut reinvestit, aprobata prin Decizia presedintelui
Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si
Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr.
61/2009. (M.O. nr. 730/28.10.2009)

Ministerul Mediului - Ghid a Programului privind
producerea energiei din surse regenerabile: eoliana,
geotermala, solara, biomasa si hidro (Nr. - din 15
Octombrie 2009) (M.O. nr. 730/28.10.2009)

Ordinul nr. 2857/C Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 730/28.10.2009)

Guvernul României - Norme metodologice de aplicare
a O.u. .

ţiei fondurilor alocate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rural

ţiului rural prin cre
ţii vieţii

(M.O. nr. 733/28.10.2009)
Circulara nr. 40 a Bancii Nationale a Romaniei privind

nivelul ratei dobânzii de referinta a B.N.R. valabil în luna
noiembrie 2009. (M.O. nr. 742/02.11.2009)

Legea nr. 119 cu privire la actele de stare civila
(republicare). (M.O. nr. 743/02.11.2009)
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Ordin şi 2893/C
privind redobândirea cetateniei

române de catre unele persoane.

şi dezvoltarea spa şterea
calit şi diversific

G nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri
pentru stimularea absorb

ă pentru
renovarea

ă ării economiei în zonele rurale

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

Autoritatea Naţională de Suprave
ghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal ( ) a refuzat accesul
operatorilor de telefonie mobilă la
sistemele de evidenţă de tipul birourilor
de credit.

-

ANSPDCP

România este prima ţară din lume care va folosi în
agricultură un compus chimic pe bază de , un
ingredient activ din noua clasă a substanţelor chimice.
Furnizorii dau asigurări că produsul este în
concordanţă cu normele din domeniu impuse de
Uniunea Europeană.

initium
Începând din 2010, firmele trebuie să depună lunar

atât pentru
livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, cât şi
pentru serviciile prestate intracomunitar. Până în
prezent, declaraţia se depunea trimestrial, pe data de
25 a lunii în cauză.

declaraţia recapitulativă 390
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Persoanele care au cumpărat sau vor cumpăra în
perioada 15 decembrie 2008 - 31 decembrie 2009,
inclusiv, autovehicule cu motoare Euro 4 şi capacitate
cilindrică de până la 2000 cmc înmatriculate pentru
prima dată într-un stat membru al UE beneficiază de
exceptarea de la plata taxei pe poluare pentru
autovehicule în condiţiile în care înmatricularea,
pentru prima dată în România se face în termen de 45
de zile, după 1 ianuarie, a anunţat primul-ministru Emil
Boc, la finalul şedinţei de Guvern.

Executivul a adoptat, în acest sens, o Ordonanţă
de Urgenţă.

Şeful Executivului a subliniat că această măsură a
fost agreată de ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo
Borbely, cu reprezentanţii Comisiei Europene. „Acesta
este termenul discutat astfel încât toţi cetăţenii să aibă
egalitate de tratament, indiferent că au cumpărat în
acest an sau continuă să-şi cumpere autovehicule
până la sfârşitul anului”, a afirmat primul-ministru.
La rândul său, ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo
Borbely, a precizat că decizia Guvernului va permite
persoanelor care au achiziţionat până la 31 decembrie
autovehicule cu motoare Euro 4 şi capacitate cilindrică
de până la 2000 cmc să aibă timpul necesar să le

înmatriculeze, beneficiind de scutirea la plata taxei.
„Autovehiculele de acest tip care vor fi aduse în ţară
după 1 ianuarie nu vor mai fi exceptate de la taxă”, a
menţionat ministrul Mediului şi Pădurilor.

De asemenea, tot în domeniul industriei auto
primul-ministru Emil Boc a anunţat că Programul
Rabla va fi aplicat şi după 1 ianuarie 2010, urmând să
fie extins şi pentru persoanele juridice. „Programul va
deveni operabil începând cu 1 ianuarie 2010”, a
afirmat premierul.

Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a
menţionat că ordinul de ministru care prevede
prelungirea acestui program pentru anul viitor a fost
deja semnat, fiind menţinute aceleaşi prevederi care
au fost aplicabile în cursul acestui an. „În momentul
actual sunt demarate toate condiţiile pentru a demara
acest Program de la începutul lunii ianuarie”, a afirmat
Laszlo Borbely. În ceea ce priveşte programul de
înnoire a parcului pentru tractoare, care va funcţiona
din 2010, ordinul de ministru este finalizat şi va fi
promovat începând cu ianuarie 2010, astfel încât până
la sfârşitul lunii ianuarie Programul să fie demarat, a
menţionat ministrul Mediului şi Pădurilor.

Guvernul României, 29.12.2009

Concordatul preventiv
A intrat în vigoare legea concordatului preventiv şi a man

datului ad-hoc, prin care firmele aflate în dificultate financiara
pot apela la o înţelegere pe cale amiabilă cu creditorii, cu
privire la modalitatea în care acestea isi pot achita datoriile. în
schimb, noua lege nu permite ca aceasta procedura sa poate fi
aplicata şi în cazul în care creditorul e statul.

Concordatul presupune un contract incheiat intre debitor,
pe de o parte, şi creditorii care detin cel putin doua treimi din
valoarea creantelor acceptate şi necontestate, pe de alta
parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a
intreprinderii sale şi de acoperire a creantelor acestor creditori
impotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debito
rului de depasire a dificultatii în care se afla intreprinderea
debitorului.

În ceea ce priveste modalitatea de stingere a creantelor
datorate la bugetul de stat, în acest caz nu se poate apela la
concordat preventiv. Desi în forma initiala a textului de lege,
era prevazuta aceasta posibilitate, reprezentantii ANAF s-au
opus, preferand ca firmelor sa li se aplice în aceasta situatie
procedura acordarii ajutoarelor de stat.

Concordatul preventiv/mandatul ad-hoc prezinta urmatoa
rele avantaje fata de procedura insolventei:

nu presupune insolventa şi, deci, nici stigmatul aferent
acesteia

se declanseaza numai la cererea debitorului, fiind
exprimarea vointei acestuia, nu a creditorilor

sunt proceduri confidentiale sau cu un grad redus de
publicitate

debitorul nu pierde controlul afacerii sale, care se continua
pe perioada celor doua proceduri

intreprinzatorul este ajutat de un practician în insolventa sa
negocieze şi sa-şi restructureze afacerea

rolul judecatorului-sindic este minim

-

-

-
Avantajele concordatului fata de insolventa

�

�

�

�

�
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Reglementări privind taxa auto

Recalcularea pensiilor
Pentru a veni în sprijinul pensionarilor, care până în prezent nu au putut din motive obiective să procure

actele necesare dovedirii perioadelor care atestă îndeplinirea condiţiilor privind forma de învăţământ şi durata
studiilor ce au fost valorificate la recalcularea pensiilor, Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale a emis
Ordinul nr. 14/4.01.2010 prin care a fost prelungită perioada de depunere a acestor documente.

În acest context, având în vedere că există persoane care nu au reuşit până în prezent să intre în posesia
documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi pentru finalizarea acestei acţiuni, pensionarii, au
obligaţia ca până la sfârşitul lunii ianuarie 2011 să întreprindă toate demersurile necesare pentru a prezenta
casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea condiţiilor privind forma de învăţământ şi
durata studiilor. 6 Ianuarie 2010



Ultimele sondaje înaintea prezidenţialelor
de duminică din îi dau în turul doi, 7
februarie, pe actualul premier, Yulia
Tymoshenko (20%) şi învinsul din 2004,
Yanukovych (30%), cu un avans consistent în
faţa celorlalţi candidaţi.

Ukraina
Phenianul trebuie să-şi îndeplinească angajamentul de a

renunţa la programul său nuclear înainte de începerea unor noi
negocieri de pace, consideră guvernul american, după ce a
respins propunea nord-coreeană menită să ducă la convorbiri cu
statele semnatare ale Acordului de Armistiţiu în Războiul din
Coreea în cadrul Negocierilor în Şase.

Uniunea Europeană nu ar trebui să
se grăbească în introducerea scanerelor
corporale în luând în
considerare protecţia vieţii private, a
declarat comisarul european desemnat
pentru justiţie.

aeroporturi
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China sprijină eforturile pentru un stat independent palestinian Republica Moldova şi Uniunea Europeană au început negocierile
pentru redactarea unui nou tratat de cooperare SUAşi Japonia căuta să întăreascăAlianţa cu ocazia vizitei Secretarului Clinton

China a testat cu succes prima unitate terestră a sistemul propriu de apărare anti-rachetă Reprezentanţa Federaţiei Ruse la
Vatican a fost transformată oficial în ambasadă SUA, Mexic au deschis primul nou punct de trecere al frontierei din ultimii 10 ani
China, India, Brazilia şi Africa de Sud se pregătească pentru reuniunea post-Copenhaga, planificată în 24 ianuarie la New Delhi

Deputaţii europeni încurajează voluntariatul
La sfârşitul lunii noiembrie, cu câteva zile înaintea Zilei internaţionale a voluntariatului (5 decembrie),

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în care spune că „fiecărei persoane ar trebui să i se permită să
efectueze activităţi de voluntariat“. În contextul propunerii anului 2011 caAn european al activităţilor de voluntariat
ce promovează cetăţenia activă, deputaţii europeni au cerut un sprijin european de 10 milioane de euro pentru
voluntariat la nivel european, naţional şi regional.

Propunerea iniţială a Comisiei era de 6 milioane de euro, însă Consiliul, care are ultimul cuvânt asupra acestui
domeniu, a arătat că ar putea aproba 8 milioane de euro ca sprijin pentru voluntariat.

În raportul lui Marco Scurria (Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), Italia), adoptat de
Parlamentul European pe 26 noiembrie, termenul de „activităţi de voluntariat" este definit ca „toate formele de
activitate de voluntariat, fie aceasta formală, informală sau legată de formarea profesională, pe care o persoană o
exercită de bună voie, la libera alegere, dând urmare propriilor motivaţii şi care nu urmăreşte un scop lucrativ“.
„Activităţile respective aduc beneficii voluntarului, comunităţilor şi societăţii în ansamblul ei“, se mai spune în
raport.

Conform raportorului Scurria, voluntariatul transformă în acţiune valorile europene precum solidaritatea şi
nediscriminarea, ajută la dezvoltarea deprinderilor profesionale şi sociale şi combate excluderea socială.
Solicitanţii de azil, refugiaţii şi imigranţii aflaţi în şedere legală ar trebui să joace un rol în activităţile de voluntariat,
în special în cazul în care aceştia nu pot ocupa un loc de muncă, este părerea domnului Scurria.

Deputatul european Mario Mauro (Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), Italia) a definit
voluntariatul ca un „mixer al democraţiei“. „În ţările fără democraţie, voluntariatul este interzis. În primul rând,
voluntariatul este important pentru afirmarea capacităţii umane de a dărui, de a afirma un ideal mai important
decât propriile interese“, ne-a mai spus domnul Mauro, care s-a implicat personal în activităţi de voluntariat, fiind
în trecut preşedintele asociaţiei non-profit Compagnia delle Opere.

Deputaţii europeni au subliniat însă faptul că voluntariatul, care în mod normal se face într-o organizaţie non-
profit sau în cadrul unei iniţiative comunitare, „nu ar trebui să se substituie unei activităţi remunerate“, cheltuielile
suportate de voluntari fiind, totuşi, rambursate în mod corespunzător. În raport se mai arată că „activităţile de
voluntariat nu se substituie oportunităţilor profesionale şi locurilor de muncă remunerată, ci aduc societăţii o
valoare adăugată prin obiectivele lor sociale sau culturale“.

Beneficii pentru societate

„Voluntariatul este important pentru afirmarea capacităţii umane de a dărui“

Solu]ii pentru combaterea s@r@ciei
2010 Anul european de luptă împotriva sărăciei şi

excluziunii sociale
Cu zece ani în urmă, liderii europeni se angajau ca, până în

2010, să pună capăt sărăciei în UE. Ne apropiem de termenul
stabilit, însă obiectivul este încă departe de a fi fost îndeplinit.

Sărăcia nu este un fenomen care se limitează doar la ţările
în curs de dezvoltare, ci este o realitate cu care se confruntă şi
societatea europeană. Este o problemă complexă, care îi
împiedică pe mulţi oameni să ducă o viaţă normală. Acest
flagel social se explică prin diverse cauze: nivel de educaţie
scăzut, dependenţă de droguri sau o copilărie marcată de un
acces limitat la resurse culturale, sociale şi materiale.

În UE, o persoană este considerată săracă dacă venitul
său este sub 60% din salariul mediu pe economie.Aproximativ
80 de milioane de cetăţeni europeni (peste 15% din populaţia
UE) trăiesc la limita sau sub limita sărăciei. Un european din
zece trăieşte într-o familie de şomeri şi pentru 8% din cetăţenii
UE a avea un loc de muncă nu este de ajuns pentru a ieşi din
sărăcie.

Însă situaţia nu este disperată! Solidaritatea este una din
valorile de bază ale UE. Iată de ce Uniunea Europeană a
declarat 2010 anul european de luptă împotriva sărăciei şi
excluziunii sociale. Cu această ocazie vor fi organizate diverse
activităţi, printre care o reuniune care se va focaliza pe
cetăţenii europeni care trăiesc în sărăcie (în luna mai) şi o
masă rotundă (în luna octombrie). De asemenea, fiecare stat
membru va avea propriul său program, pe probleme specifice.

Combaterea sărăciei este unul din principalele obiective
înscrise în planul pentru creştere economică şi locuri de
muncă (Strategia de la Lisabona), adoptat de statele membre
în anul 2000. Anul european de luptă împotriva sărăciei şi
excluziunii sociale va avea un rol de catalizator pentru a
continua lupta împotriva sărăciei, facilitând astfel
concretizarea acestor obiective ambiţioase.
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Un obiect care ar putea fi fabricat de om şi
numit 2010 AL30, a zburat la o distanţă de
numai 130,000 km de Pământ, miercuri, 13
ianuarie. Distanţa este mică, doar o treime din
drumul până la Lună.

În conformitate cu datele NASA, 2010 AL30
a fost clasificat ca un obiect clasa "Apollo",
asteroid în apropierea Pământului, mai
degrabă decât obiect produs de om. Asteroizii
clasa Apollo traversează calea Pământului şi
sunt pe o orbită în jurul soarelui similară cu cea
a planetei noastre. Această clasificare vine
după un obiect numit 1862 Apollo, care a fost
descoperit în 1932.

2010 AL30 ne-a ratat, dar şi în cazul în care
ne-ar fi lovit, nu ar fi produs daune dar
asteroidul, sau orice ar fi, ne oferă o nou
standard: un asteroid de 10 metri diametru
poate fi detectat cu două zile înainte de a lovi,
potenţial, Pământul. El a putut fi văzut cu
ajutorul unui telescop obişnuit, având
luminozitatea unei stele cu magnitudinea 14
(luminozitatea aproximativă a strălucirii slabe a
lui Pluto aşa cum se vede de pe Pământ).

Ce face special acest obiect este perioada
orbitală de aproape un an. Acest fapt a deter

minat unii oameni de ştiinţă să speculeze faptul
că 2010 AL30 ar putea fi făcut de om. La urma
urmei, există o mulţime de gunoi în spaţiu.

Potrivit lui Alan W. Harris, Senior cercetător
de la Institutul de Ştiinţe Spaţiale, în afară de
perioada orbitală a lui 2010 AL30 care coincide
cu cea a Pământului, nu există nimic altceva ca
re să sugereze că acesta nu este un asteroid na
tural ce a trecut în apropierea planetei noastre.

Descoperirea acestui obiect de 10 metri
este o dovadă a creşterii capacităţilor comu
nităţii internaţionale în detectarea asteroizilor.

-

-
-

-

Premiul Saharov este decernat în
2009 organiza]iei Memorial

Premiul Saharov al Parlamentului European este decernat
anul acesta organizaţiei ruse pentru apărarea drepturilor
omului, Memorial, şi celor trei reprezentanţi ai săi, Oleg Orlov,
Serghei Kovalev şi Ludmila Alexeieva, dar şi celorlalţi
apărători ai drepturilor omului din Rusia. În fiecare an, Premiul
este acordat indivizilor sau organizaţiilor care luptă pentru
respectarea drepturilor omului, a libertăţilor fundamentale şi
împotriva oprimării şi nedreptăţii.

Anul acesta, decernarea premiului coincide cu împlinirea a
20 de ani de la moartea luiAndrei Saharov.

Premiul de anul acesta este însoţit de un cec de 50.000 de
euro şi a fost decernat oficial la Strasbourg pe 16 decembrie.
În dosarul de faţă am regrupat toate informaţiile despre ediţia
2009 a Premiului Saharov.

Printre punctele prioritare aflate pe agenda
preşedinţiei spaniole a UE se numără relansarea
economică, poziţia UE pe scena mondială şi drepturile
cetăţenilor.

Spania a preluat preşedinţia prin rotaţie a Uniunii
Europene la începutul anului, promiţând că principala
sa prioritate va fi Tratatul de la Lisabona.

Acesta a intrat în vigoare în luna decembrie şi a
adus o serie de modificări menite să eficientizeze
procesul de luare a deciziilor la nivelul UE, pe de o parte
şi să ajute UE să joace un rol marcant în relaţiile
internaţionale, pe de altă parte. Printre modificări se
numără şi restructurarea sistemului de rotaţie la şase
luni, astfel încât să se asigure o cooperare strânsă cu
preşedintele şi cu şeful diplomaţiei UE, cele două
posturi create de tratat. Fiind prima ţară care deţine
preşedinţia după intrarea în vigoare a tratatului, Spania
are posibilitatea de a fi deschizătoare de drumuri.

În următorul semestru, ea va încerca să
consolideze rolul UE pe scena mondială şi să realizeze,
în colaborare cu noul preşedinte al UE, Herman Van
Rompuy, acea unitate care îi va permite să se exprime
cu o singură voce.

De asemenea, Spania se va implica în crearea
ministerului de externe al UE şi a corpurilor diplomatice

(sau a „serviciului pentru acţiune externă”) la cârma
cărora se va afla Înaltul Reprezentant, Catherine
Ashton.

În conformitate cu dispoziţiile Tratatului, preşedinţia
UE va colabora strâns cu următoarele două ţări care o
vor prelua, în cazul Spaniei fiind vorba de Belgia şi
Ungaria. Rezultatul concret al acestui „trio” este un
program comun pe o durată de 18 luni.

Având în vedere că rata şomajului la nivelul UE a
ajuns la 9,3% în 2009 (19,3% în Spania), accentul se va
pune foarte mult pe redresarea economică. Printre
priorităţi se vor număra adoptarea unei noi strategii
europene de creştere economică şi ocupare a forţei de
muncă şi asigurarea unei mai bune supravegheri a
sistemului financiar internaţional. Spania intenţionează
să acorde o atenţie deosebită egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi.

Pe agenda Spaniei figurează şi promovarea unei
Europe a cetăţenilor. Este vorba despre o încercare de
a-i aduce pe cetăţenii obişnuiţi mai aproape de UE, prin
intermediul unei petiţii a cetăţenilor, instituită de Tratatul
de la Lisabona.

De asemenea, Spania speră să facă progrese în
domenii ca securitatea energetică, schimbările
climatice şi imigrarea.

Tratatul de la Lisabona se va afla în centrul
preocup@rilor pre}edin]iei spaniole

2010 AL30: Asteroid sau gunoi din Spa]iu?
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ăr aparate de radio
vechi, pe lămpi, defecte sau
func

ă rulouri ferestre 100 lei,
birou mare 150 lei

ăci 400
lei, ma ă cusut Singer 400 lei,
fotografie înrămată cu Lenin

ă 100 lei.
Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Vând pălincă de Zalău.
Calitate garantată, 25 lei/litru.
Tel. 0745-391600.

Caut aparate de radio pe
lămpi, ofer 20...40 lei. Tel. 0722-
582538.

Vând laptopAsus pre

ă

şin

şi defecte. Tel.

şi porumb sub
pre

şi
Sony Erickson. Tel. 0722-
742502

Vând maşin

ş, con
vector pe gaz. Tel. 0720-545776

Cump

şi
plite curent, negociabil. Tel.
0720-127287.

Vând/schimb cu diverse: 2 tv
color cu diagonala mare 500 lei,
dou

şi unul pentru
calculator 80 lei, col

şin
şi

alte 3 persoane la mas

ţar
buc

Vând urgent televizor Gold-
star, diagonala 51 cm, cu
telecomand

Vând televizor color Nei,
diag 51 cm, preţ 170 lei; televi-
zor Akai gri metalizat, 200 lei;
c ţi, 100
lei, calorifer electric 9 elemenţi,
80 lei; calculator Pentium 4, 400
lei. Tel. 0743-431976.

Cump

Vând grâu
ţul pieţei. Tel. 0722-501895.

ţ 100 lei. Tel. 0744-
963406.

Vând telefon Nokia 6310

.

-

ţionale. Ofer 10-40 lei în
funcţie de stare. Tel. 0720-
545776.

Cuptor pizza, cuptor patise-
rie, cuptor convecţie, mese lu-
cru, hote centrale, rotisoare pui,
aparate kebab, aragaze gaz

ţar sufrage-
rie 600 lei, patefon cu pl

ţ 200 €.
Tel.0727-145623, 0355-411484

Vând fotolii pat, 4 buc ţi,
negociabil. Tel. 0720-545776.

.

Vând l

Auto-Moto-Velo

6

Matrimoniale
Tân

ţii, doresc s
o doamn

ţie serioas
ţar

Pensionar

ţie. Tel. 0728-234637.
Ofer pl

ţa. Eu 35 de ani, intelectual,
curat, simpatic, dotat. id:
iacda34 sau 0742-682681.

Caut doamn -
ţie intim

ţa. Tel.
0770-370227.

ăr, 35 ani, anti-alcool,
fără obliga ă cunosc

ă de vârstă apropiată
pt. o rela ă (d-na poate
fi ă). Poate avea 1-2
copii. Tel. 0761-555542.

ă, 60 ani caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0355-808808, 0770-391275.

ăceri deosebite
doamnelor

ă discretă pen
tru rela ă, ofer ajutor
financiar, doar diminea

şi de la

şoarelor. Cer şi ofer
discre

şi cuplurilor din
Reşi

Ofer companie doamnelor,
domni

Vând buldoescavator nem-
ţesc Jcb cu 4 cupe, 7.000 € neg.
Tel. 0762-976493.

Vând Fiat Palio an 1998,
1.242 cmc, benzin

-
ţ

bun. Tel. 0740-625871.
Vând stopuri

ţ 200 € fix. Tel. 0727-145623,
0355-411484.

Vând Passat, 1,6 benzin

-
ţ 900 € neg.

Tel.0727-145623, 0355-411484
Vând Tico, aer condiţionat,

eleron, culoare violet, îngrijit,
preţ 1.500 € fix. Tel. 0727-
145623, 0355-411484.

Vând Golf 3, turbo diesel,
stare bun -

ţ 3.000 € neg.
Tel.0727-145623, 0355-411484

-

ţ 2.400 €
negociabil. Tel. 0727-460680.

Vând Rover 416 înmatriculat
România, an 1996 la 3.200 €
negociabil. Tel. 0255-233929.

Vând alarme auto Carvox
CX-999 cu pager

ţiuni, noi. Preţ 300 lei. Tel.
0721-513818.

Vând VW Passat, an 97
motor 1,9 tdi impecabil, preţ
2.500 €. Tel. 0746-434797,
0763-923256.

Vând pompe electrice de
benzin

35-
083755.

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

Vând Volkswagen Touran
înmatriculat RO, af. 2004, 1.9
TDI, argintiu, 7 locuri, închidere
centralizat

-
ţie,

clim
ţioneaz

-

ţie, abs, manual de
service, jante de aliaj pe 17, 8
airbag, radio cd cu comenzi pe
volan, car kit Nokia, volan multi
funcţional, cârlig remorcare,
tobe sport, cotier ţie
schimbat -

-
ţi.

Preţ 5.400 neg. Accept test
verificare. Tel. 0731-316924,
0752-310009, 0771-387541,
0769-654838

ă, climă, abs,
geamuri electrice, închidere
automată, 2.700 € neg. Tel.
0723-244569.

Vând Dacia berlină, an
1999, stare foarte bună, cauciu
curi de iarnă, 87.000 km. Pre

ă,
înscris, unic proprietar, an 1984,
ma ă îngrijită, stare foarte bu
nă, fără rugină, pre

ă, consumabile schim
bate, înscris, pre

Vând VW Polo an 1995, mo
del 2000, înmatriculat România
din august 2009, pre

ă, pompe electrice
alimentare diesel. Tel. 07

ă

ă, 10 airbag-uri,
oglinzi încălzite, geamuri elec
trice

ă, comp. de bord, etc. arată
ă impecabil.

9.500 € neg. Tel. 0729-133187.
Opel Astra berlină, tuning,

diesel, 2004, 1686 cmc, cdti, 59
kW, 80 CP, motorină, 156.000
km,înscrisă, albastru închis me
talizat, închidere centralizată,
climatronic, geamuri electrice,
dispozitiv antidemaraj electric,
servodirec

ă, distribu
ă la 152.000, unic pro

prietar Germania, recent înscri
să. Trimit poze celor interesa

şi faruri clare
cu angel eyes pentru Golf 3,
pre

şin

şi pornire
motor de la 1 km, multiple
op

şi heliomate, servodirec

şi func

Vând Ford Taunus, 1.6 +
piese de schimb, an fabricaţie
1981, verificare valabil

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

Vând garaj. Tel. 0770-
751533.

Vând auto VW Jetta, 1.4
benzin ţie 1981,
înmatriculat persoan

ţ 580 € neg. Tel. 0723-
042085.

ţionare

-

-

ţ negociabil. Tel. 0746-
434797, 0763-923256.

Vând Audi 80 an 94 motor
2,0 4x4, înmatriculat, preţ nego-
ciabil. Tel. 0746-434797, 0763-
923256.

Vând Aro 243, dubl ţiu-
ne, 70.000 km, an 1994, ţinut în
garaj, nefolosit, cauciucuri noi,
radiat, preţ 1.700 € neg. Tel.
0740-473931.

Caut persoan

-

ţ 300 € neg.
Tel. 0762-9762403.

Vând Dacia 1996 acte la zi,
stare perfect

ţ ambulant, are pat,
aragaz, dulapuri, chiuvet

-
ţ. Tel. 0762-976403.

Cump

,

ţ ţional

ă până în
01.12.2009. Pre

ă, an fabrica
ă fizică,

verificare până în decembrie
2010. Pre

ăr Dacia 1310 în stare
de func

ă, ABS, CD, climatronic,
geamuri electrice, volan regla
bil, servo, proiectoare, cotieră,
comenzi volan, 3600 € neg. Tel.
0770-390465, 0749-420405.

Vând Fiat Tipo an 93 motor
1,9 tdi înmatriculat, taxe la zi,
pre

ă trac

ă cu handicap
fizic grav

ă, 1.800 lei neg.
Tel. 0762-976403.

Vând rulotă albă bună

ă. Tel.
0762-976403.

Vând piese Matiz la jumă
tate de pre

ăr rulotă dublă, ieftină,
care nu se mai poate înscrie.
Tel. 0724-349258.

Vând Logan 1.4 2006,servo
airbag

ă, func

ăr Aro 10 înmatriculat
sau pt. piese. Tel. 0745-126991.

Vând Opel Astra an 2000,
1.696 cmc, 80 CP, motorină,
ABS, climă, full options, 5.700 €
neg. Tel. 0723-244569.

Cump
şi RAR 2011-

2012, ofer max. 1.000 lei. Tel.
0763-601081.

Renault Laguna, 1998, DTI,
gri metalizat, 2 x airbag, 1900
cmc, 98 CP, 5%, închidere cen
tralizat

şi accentuat cu carnet
de conducere, pentru înmatricu
lare auto, ofer 200 €. Tel. 0742-
527232.

Vând Peugeot Boxer 1996
verificare 2011, pre

şi pt.
comer

şofer + pasager, geamuri
electrice fa şi optic
impecabil, 67.000 km, 4.200 €
neg. Tel. 0753-046605.

Cump

(continuare )în pagina 1

Angajez menajeră la domi-
ciliu. Tel. 0770-515949, 0740-
085778.

ă, rigips, forme,
izola ăuri pt.
convector

ă cu
camionetă acoperită cu prelată,
1,5 tone util. Tel. 0742-527232.

Înmatriculez ma

ă, mar
mură, podele. Tel. 0743-907757

Expert evaluator reevaluez
pentru persoane juridice cons
truc ării la
Primărie. Tel. 0788-396798,
0770-516899, fax 0255-212135

Sunte ă cu datorii?
Noua legisla ă oferă o

ă. Tel. 0788-396798, 0770-
516899, fax 0255-212135.

Transport persoane interna

ă P.S.I. + S.S.M.,
documenta

ără concu
ren ă. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Întocmesc proiecte pentru
ob

ări de
instala ălzire.
Tel. 0355-801839.

Execut interioare

.

şi exterioa
re gresie, faian

şi centrale. Tel. 0769-
794435.

Transport ieftin marf

şini în
Bulgaria, asigur şi transport. Tel.
0742-527232.

Repar calculatoare hard şi
soft la domiciliu. Tel. 0748
563666.

Execut instala

şans

şi echipamente de interven şi
protec

şi de înc

-
ţ

ţii polistiren, g

-

ţii sanitare,
montez centrale, la preţuri f
avantajoase. Tel. 0745-301165.

Montez gresie, faianţ -

-
ţii în vederea impozit

ţi o firm
ţie v

-
ţional în/din Spania, Portugalia,
Franţa, Germania, cu Opel
Zafira cu 6+1 locuri. Tel. 0745-
032640, 0732-975314, 0771-
387548, Sp.- 34692.510.809.

Implementare certificare
ISO 9001, 14001, 18001,
22000, 2700, HACCP, SA 8000.
Consultanţ

ţii, instruiri, mijloace
ţie

ţie la preţuri f -
ţ

ţinerea autorizaţiei de cons-
truire. Tel. 0740-302657.

Ofer împrumut valutar avan-
tajos cu garanţii imobiliare. Tel.
0752-413508.

Instalator, execut lucr
ţii sanitare
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

V

-
-

.
-

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

3 0

Vând spa

3

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

Vând cas

6

Ofer spre închiriere spa

ând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu central

ţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Re ţa, zona C. Timi ţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fost ţie
în domeniul construcţiilor situate în
Re ţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.

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 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 5 .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 50.000 €
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 apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

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

i utilat
ţ

0.000 €. 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

Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Re ţa, zona Calea Timi ţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţ ţa,
zona Lunc ţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere
mobilat ţa centru. Preţ
350 €/lun Tel. 221529, 0720-038774.

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

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

Caut s

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

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

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

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

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

ă termică, podele
laminate, termopane. Pre

ă bază de produc

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

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 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 140 mp situat în Re
ă, la stradă. Pre

ă.

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

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

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 şoarei. Pre

şi

şi utilat, zona Reşi

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, central

ţie, cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere, în zona Micro

4, Renk, etaj 1/4, confort 1, decomandat,
mobilat

ţ

ţie, negociabil. cod anunţ
00437

Apartament 3 camere Piaţa Sud, etaj
5/10, mobilat

ţ
ţie cod anunţ 00342.

Apartament 3 camere Lunca, P/4,
complet mobilat

-

ţie, cod anunţ 00487.
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul

Republicii, grup sanitar, înc -
-

ţie, cod anunţ 00374.

Vând apartament 3 camere Lunc ,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor

ţie pe cupru,
bloc de c ţigl ţ
45.000 € negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govân-
dari, etaj 1/4, confort 2, semidecoman-
dat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, u ţ

ţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.

Vând cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţa 1.932 mp
total, 547 mp construiţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

-
ţ ţ 75.000 € negociabil, cod

anunţ 00396.
Vând cas

-
ţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458

Vând teren intravilan în Moldova
Nou ţ

ţi în apropierea terenului. Preţ
250.000 € negociabil. cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman,
suprafaţ ţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii cons-
truite, preţ 65 €/mp neg.cod anunţ 00007

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare
în localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp
negociabil, cod anunţ 00393.

Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de ap

ţi apropiere, preţ 35 €/mp
negociabil, cod anunţ 00451.

ă, termopane, podele, se
închiriază gol, chirie 200 € + 200 €
garan

ă, ma ă
de spălat, frigider, 2 băi, faian ă, gresie,
parchet, u ă intrare de lemn. Chirie 150
€ +150 € garan

ă,
ma ă de spălat, aragaz, gresie,
faian ă, 2 băi, 2 balcoane, chirie 300 € +
300 € garan

ă metalică, chirie 400 € + 400 €
garan

ălzire Pres
com, intrare separată, sistem de securi
tate, nerenovat, chirie 250 € + 250 €
garan

ă

ătărie, parchet
camere, centrală instala

ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă intrare lemn, pivni ă, bloc
acoperit, neamenajat, pre

ă în Luncă, 3 camere,
cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă ~100 mp. Pre

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc

ă
metalică. Casa este compusă din 13
camere, 6 băi, 1 bucătărie, 2 terase, 2
garaje, sală de sport. Dotări: curent,
curent trifazic, apă captată în rezervoare
tampon, fosă septică, gaz, catv, sistem
încălzire centrală proprie, calorifere,
încălzire pardoseală, 15 locuri de
parcare, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte,
grădină, cărămidă arsă, 382 mp supra
fa ă totală, pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbu
nătă

ă, pe DN, suprafa ă 5.229 mp, cale
de acces, front stradal la DN 57 117.47
m, utilită

ă de 3.000 mp, în
stare bună, zonă bună pentru investi

ă 1.000 mp, pre

ărului
(Scorillo), suprafa ă 3.250 mp,acces
drum, izvor apă potabilă, 2 funda

ă 5 ha, 2 stâlpi de
curent monofazic, pre

ă, curent,
utilită

şi utilat modest, central şin

ş

şi utilat modest, central
şin

şi utilat nou, living open-
space, centrala, termopane, uşi interioa
re noi, uş

şi buc

ş

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), cas

ş Lindab. Pre

Vând garsonier

ţ
ţ 20.000 € negociabil,

cod anunţ 00382.
Vând garsonier

ţiri,
32 mp, preţ 19.000 € negociabil, cod
anunţ 00389.

Vând garsonier

ţ
ţ

16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ

21.000 € negociabil, cod anunţ 00467.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ
26.000 € negociabil, etaj 2/4, cod anunţ
00213.

Vând apartament 2 camere Lunc

ţ
24.000 € negociabil, cod anunţ 00366.

ă Aleea Tineretului,
etaj 2/9, podele laminate, u ă metalică,
cabină du ă, mobilată
modest, 32 mp, pre

ă Aleea Rarău, etaj
1/4, bucătărie, baie, balcon închis,
termopan cameră, fără alte îmbunătă

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector+boiler, cabină du

ă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, centrală, termopane, pre

ă,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrală, tâmplărie lemn, podele
laminate, u ă intrare
parchet, mobilă bucătărie inclusă, pre

ş
ş, gresie, faian

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şi interior noi, uş

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Ă

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

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, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | |14 - 27 Ianuarie 2010

4 ian 10 105.2105
5 ian 10 105.4552
6 ian 10 104.8167
7 ian 10 105.6523
8 ian 10 104.9764

11 ian 10 1
12 ian 10 1
13 ian 10 103.4387

.

.

.

.

.

. 06.1388
. 05.6809
.

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

2,78

2,88
2,86
2,84
2,82
2,80

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13

14 2009 - 13 Ian. 2010Decembrie
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PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET MASCULIN: Divizia A

Vineri TVR 2 ora 17:30
SCHI ALPIN: Cupa Mondiala, Slalom, proba masculina

Duminica TVR 2 ora 14:15
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Gyor - Oltchim Rm. Valcea

Duminica Sport.ro ora 18:15
FOTBAL: Cupa Africii pe Natiuni: Camerun - Zambia

Duminica Eurosport ora 20:15
TENIS: Australian Open, ziua 1

Luni Eurosport ora 10:00
VOLEI FEM.: Liga Campionilor, Muszynianka - Metal Galati

Marti Sport.ro ora 20:00
PATINAJ ARTISTIC: Campionatele Europene, Proba pe perechi

Marti TVR 2 ora 21:00
MOTORSPORT: Raliuri IRC 2010, Raliul Monte Carlo

Miercuri Eurosport ora 17:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
01 - 17 ian: RALLY RAID - Dakar 2010,Argentina-Chile;
10 - 31 ian: FOTBAL- CupaAfricii pe Natiuni,Angola 2010 ;
17 - 19 ian: SCHIALPIN - WC, feminin, Val d Ísere, Franta;
18 - 31 ian: TENIS -Australian Open,Australia.

Sporturi de iarn@
Kofler, castigatorul Turne-

ului Celor 4 Trambuline.

Eva Tofalvi, locul 34 in
sprintul de la Oberhof. -

-

-

Austriacul Andreas Kofler a
castigat a 58-a editie a Turne-
ului Celor 4 Trambuline, impu-
nandu-se cu 13.3 puncte in fata
finlandezului Jane Ahonen.
Invingator in prima etapa a
competitiei de la Oberstdorf,
Kofler s-a impus datorita cons-
tantei, clasandu-se pe locul pa-
tru la Garmisch-Partenkirchen
si Innsbruck, pentru ca in ultima
etapa de la Bischofshofen sa fie
doar al cincilea.

Cu un total de 1027.2
puncte, Kofler l-a devansat pe
veteranul Cupei Mondiale
Janne Ahonen, care a acumulat
1013.9 puncte. Al treilea in
ierarhia turneului s-a clasat
Wolfgang Loitzl, castigatorul din
2009 adunand la editia din acest
an 1011.6 puncte.

Desi a castigat doua dintre
cele patru concursuri ale com-
petitiei, la Garmisch-Parten-
kirchen si Innsbruck, austriacul
Gregor Schlierenzauer a inche-
iat turneul pe locul patru, cu un
total de 1011.1 puncte, topul
sase fiind completat de elvetia-
nul Simon Ammann, cu 1008.3
puncte, si austriacul Thomas
Morgenstern, cu 987.1 puncte.

Biatlo
nista Eva Tofalvi, principala
speranta a Romaniei la o clasa
re fruntasa la Jocurile Olimpice
de la Vancouver, a incheiat pe
locul 34 cursa de sprint (7.5 km)
desfasurata in cadrul etapei de
Cupa Mondiala de la Oberhof
(Germania). Cu doua tinte rata
te la trecerile prin poligon, Eva
Tofalvi a incheiat la 2 minute, 6
secunde si 4 zecimi de prima
clasata, Simone Hauswald din
Germania.

Celelalte patru reprezentan-
te ale Romaniei au ocupat
urmatoarele pozitii la final:
Mihaela Purdea - locul 34
(+2:46.3), Alexandra Stoian -
locul 60 (+3:36.1), Dana Ploto-
gea - locul 75 (+4:32.3) si Reka
Ferencz - locul 80 (+5:16.7). In
clasamentul general al Cupei
Mondiale continua sa conduca
Helena Jonsson, cu 396 pun-
cte, locul II fiind ocupat de Anna
Carin Olofsson-Zidek, cu 323
puncte. Eva Tofalvi este a 50-a,
cu un total de 39 puncte.

TENIS - AUSTRALIAN OPEN
Hănescu ratează Australian Open!

Sebastien Grosjean a primit wild card la Australian Open.

Maria Sharapova este pregătită să participe la Australian
Open.

Ve
ănescu nu

va putea participa la primul turneu de Mare Slam al anului.
Accidentarea suferită de Hănescu la Cupa Hopman îi crează
românului ă mai participe la Australian Open,
care debutează pe 18 ianuarie. Victor Hănescu a suferit o ruptură
fibrilară la mu

ă sportivăAlin Popescu este aceea că sportivul nu va
putea fi prezent la Melbourne decât dacă î ă un risc uria

ănescu figura, la începutul săptămânii, pe
locul 47 în ierarhia ATP, cu un loc mai sus fa ă de săptămâna
precedentă. Tenismanul este singurul român din top 100ATP.

Fostul semifinalist de la Australian Open, Sebastien Grosjean, a
primit un wild card la turneul de Mare

ă Franceză de
Tenis. În vârstă de 31 de ani, Grosjean a petrecut prima jumătate a
sezonului trecut departe de terenul de tenis, în urma unei opera

ărul drept, în decembrie 2008. În 2001
Grosjean a avut minge de meci în semifinala de la Australian
Open, jucată împotriva compatriotului său Arnaud Clement, însă
Clement a reu ă să câ

Rusoaica Maria Sharapova este încrezătoare în for
ă ce a reu ă o învingă pe Caroline Wozniacki într-un

meci demostrativ desfă
ă

încredere înainte de începerea primului Mare
ă î

ă din cauza unei
accidentări la umăr, accidentare din cauza căreia a fost nevoită să
stea departe de terenul de tenis timp de 9 luni.

şti proaste pentru cel
mai bine cotat tenisman român al momentului: Victor H

şanse foarte mici s

şchiul aductor al piciorului stâng în timpul partidei cu
Tommy Robredo de la Cupa Hopman, iar opinia medicului specia
list în medicin

şi asum ş.
Tenismenul Victor H

Şlem de la Melbourne ce va
începe pe 18 ianuarie. Wild card-ul a fost acordat în urma unei
în şefia ATP şi Federa

şit în cele din urm ştige meciul. Participarea lui
Grosjean la Australian Open-ul din 2010 va fi a 11-a apari

şit s
şurat la Hong Kong. Sharapova a învins-o

pe daneza Wozniacki cu scorul de 7-5, 6-3, oferindu-şi mult
Şlem al anului,

Australian Open. Sharapova nu a reuşit s şi apere titlul de la
Australian Open, câştigat cu un an în urm

-

ţ

ţelegeri dintre ţia Internaţional

ţii
pe care a suferit-o la um

ţie a
francezului pe tabloul principal de la Melbourne.

ţele
sale, dup

DAKAR 2010
Ziua a zecea pastreaza echilibrul si suspansul competitiei pen

tru ultimele 4 etape ramase de discutat. Marti s-a iesit din desertul
Atacama, ultimele etape ale raliului desfasurandu-se inArgentina.

La categoria Auto, spaniolul Carlso Sainz a condus modelul
VW Touareg pe prima pozitie a zilei, o premiera pentru Sainz in
acest Dakar. Asadar prima victorie de etapa a venit exact la mo
mentul potrivit, deoarece coechipierul Nasser Al-Attiyah incepuse
sa recupereze din timpul ce il despartea de “El Matador”. In clasa
mentul general conduce Sainz urmat de coechipierul de la VW, Al-

ttiyah si de Miller tot pe VW.
Categoria Moto a prezentat o noua reusita a spaniolului Marc

Coma, care pentru a patra oara isi trece numele printre castigatorii
de etapa de anul acesta. Un rezultat de palmares care nu il ajuta pe
Coma in clasamentul general, dupa penalizarile cumulate de
6:22’00”; doar locul 17. La general conduce Depres pe KTM, urmat
de Ullevalseter (KTM) si Lopez Contardo (Aprilia).

-

-

-

A

HANDBAL
Handbaliştii de la UCM Reşi

Nationala masculina de handbal a Romaniei

ţa au revenit la antrenamente.
Vacanţa de iarn

ţa. Handbali -

ţiunea B

ţenii vor întâlni în deplasare ţa Municipal
Dedeman Bac ţionale. In 10
ianuarie UCM Re ţa a plecat în cantonament în ora ţiune
B

ţa este practic înjum ţit
ţin de cinci UCMR-i ţional

ţele celor trei juc
ţara natal ţionaţi se vor al

-
ţa va începe seria jocurilor amicale cu

rol de verificare. În zilele de 16 ţi-
ne la Re ţa dou ţiei Proleter
Zrenianin. În 23 ţenii vor participa la un turneu la
Timi

ţa ocup

ţia
noastr ţiativa. Diferenţa de un gol de la pauz

ţinut

ţa în faza
urm

ţii
precum Viborg, Krim

ţegovina (17
ianuarie, ora 17,00). La primul tur preliminar particip

ţionale repartizate în cinci grupe de câte trei echipe

ţi a
meciurilor pentru play-off are loc pe 31 ianuarie, la Viena. Celor

ţionale prezente la Europenele din 2010 (altele decât primele
trei clasate, Franţa, campioana mondial ţara-gazd

ă s-a încheiat pentru o parte a lotului echipei
masculine de handbal UCM Re

ătirile, în Sala Polivalentă. Pregătirea de iarnă a vicecampioanei
va include un cantonament în sta ăile Herculane

ău, în prima etapă a returului Ligii Na

ăile Herculane.
Deocamdată, UCM Re ătă ă, din cauza

convocării a nu mai pu ă, la
care se adaugă absen ători sârbi, care petrec
sarbatorile de iarmna în ă. Cei men ătura
lotului peste câteva zile. Din lot lipse ă Pârâianu, care s-a
accidentat spre finalul turului de campionat ă un program
de recuperare specială.

Stagiul de pregătire centralizată de la Herculane va dura câte
va zile, după care, UCM Re

ă meciuri-test, în compania forma

ături de Steaua Ro
ă disputarea turului de

campionat, UCM Re ă locul al doilea al clasamentului, cu
23 de puncte, în timp ce echipa băcăuană se află pe trei, cu 19
puncte în cont.

Oltchim Râmnicu Vâlcea a câ ă, 27-26, returul cu
Itxako Alcoa

ătoare în tur, în Spania, cu
27-24, Oltchim a profitat de avantajul terenului propriu

ă, după un meci echilibrat, în care forma
ă a avut mai mult ini ă,

15-14, s-a men

ătoare a grupelor, indiferent de rezultatul meciului cu Gyor de
săptămâna viitoare. Alături de Oltchim, s-au mai calificat forma

ă se dispută la Vantaa (Finlanda), unde
România va înfrunta Marea Britanie (15 ianuarie, ora 17,30),
Finlanda (16 ianuarie, ora 20,00)

ă 23 de
na ă
grupe de câte patru echipe. Câ ătoarele celor

ă în barajul de calificare, programat pe 12/13 iunie
(prima man ă) ). Tragerea la sor

ătoare din preliminarii li se vor alătura 11
na

ă ă).

şi ştii şi-au reluat pre
g

şi o serie
de meciuri de verificare, înaintea primului joc oficial din noul an. Pe
31 ianuarie reşi Ştiin

şi şul-sta

şi
şti la echipa na

şte şi Ric
şi urmeaz

şi
şi 17 ianuarie, UCMR-iştii vor sus

şi
şi 24 ianuarie, reşi

şoara, al şie Belgrad, Pick Szeged şi de
gazdele de la Politehnica Municipal. Dup

şi

ştigat, la limit
şi s-a calificat în faza grupelor principale din Liga

Campionilor la handbal feminin. Înving
şi s-a impus

şi în partida de acas

şi la final, când Oltchim s-a impus, cu 27-26.
Cu opt puncte acumulate din primele cinci etape ale grupelor Ligii
Campionilor, Oltchim şi-a asigurat, deja, prezen

şi Larvik.
ataca in acest

weekend play-offul Campionatului Mondial din Suedia 2011.
Grupa a II-a preliminar

şi Bosnia-Her

şi dou
ştig şapte grupe

avanseaz
ş şi 19/20 iunie 2010 (mansa II

şapte echipe câştig

şi Suedia-

Oltchim-Itxaco, scor 27-26, în Grupa A a Ligii Campionilor.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/14 Ianuarie /15 Ianua /16 Ianua /17 Ianuarie rie rie

ţi,Luni, 18 Ianuarie Mar 19 Ianuarie 20 Ianuarie 21 Ianuarie 22 Ianuarie 23 Ianuarie 24 IanuarieMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,
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