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Guvernul a discutat în primă lectură, proiectul de ordonanţă de
urgenţă privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat la sfârşitul
şedinţei de Guvern că a solicitat Ministerului Justiţiei să organizeze
dezbateri publice cu partidele politice, cu societatea civilă, cu mass-
media asupra conţinutului acestei Ordonanţe de Urgenţă.

„Doresc o dezbatere publică consistentă. Consider că este
absolut necesar să nu renunţăm la o instituţie care şi-a dovedit
utilitatea în deconspirarea activităţii fostei Securităţi. Ar fi regretabil
ca România, la 18 ani de la căderea comunismului să închidă do
sarele şi să lăsăm ca uitarea să se aştearnă peste toate atrocităţile
care s-au petrecut în perioada comunistă”, a spus primul-ministru.

Ordonanţa va fi postată pe site-ul ministerului în aşa fel încât
societatea civilă, cetăţenii să-şi poată exprima punctul de vedere
referitor la forma acesteia.

-

În perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945
- 22 decembrie 1989, Partidul Comunist Român a exercitat, în
special prin intermediul Securităţii, o permanentă teroare împotriva
cetăţenilor ţării, drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. Aceasta
îndreptăţeşte accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii,
în condiţiile prezentei Ordonanţe de urgenţă. Cunoaşterea istoriei
recente constituie o prioritate pentru societatea românească şi de
aceea administrarea şi valorificarea istorică a arhivelor fostei
Securităţi, care cuprind documente relevante cu privire la acţiunile
întreprinse împotriva regimului totalitar comunist, precum şi cu
privire la reprimarea acestor acţiuni, sunt necesare într-o Românie
europeană. Consemnarea publică a acestor abuzuri contribuie la o
mai bună înţelegere a prezentului şi la o proiectare adecvată a
viitorului societăţii româneşti.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta Ordonanţă de Urgenţă.

(1) Orice cetăţean român sau cetăţean străin care după
1945 a avut cetăţenie română, precum şi orice cetăţean al unei ţări
membre a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a unui stat
membru al Uniunii Europene au dreptul de acces la propriul dosar
întocmit de Securitate, precum şi la alte documente şi informaţii care
privesc propria persoană, potrivit prezentei Ordonanţe de urgenţă.
Acest drept se exercită la cerere şi constă în studierea nemijlocită a
dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe alte
înscrisuri care privesc propria persoană.

(2) Accesul vizează toate tipurile de informaţii culese de
Securitate, precum şi de alte instituţii care sprijineau activitatea
Securităţii, prin acţiuni conexe, sau prin emiterea de acte, dispoziţii
sau alte tipuri de înscrisuri.

(3) Persoana îndreptăţită, potrivit prevederilor prezentului
articol, poate solicita Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii exercitarea dreptului de acces la propriul dosar.

(4) În 30 de zile de la primirea cererii, Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii înştiinţează petentul cu privire la
demersurile efectuate pentru asigurarea exercitării dreptului de
acces la propriul dosar.

(5) În răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în
evidenţele informatizate ale Consiliului, precum şi în cele ale
celorlalte instituţii deţinătoare ale arhivelor Securităţii se regăsesc
menţiuni referitoare la existenţa/inexistenţa unor documente
întocmite de structurile aparatului represiv comunist, care se referă
la persoana petentului; data şi locul unde pot fi consultate
documentele, precum şi date despre existenţa anterioară a
documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat.

(6) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (2) este permis în
condiţiile prezentei Ordonanţe de urgenţă, indiferent de suportul pe
care se află acestea, precum hârtie, microfilm, dischetă, bandă
audio sau video.

(7) Persoana, subiect al unui dosar din care rezultă că a fost
urmărită de Securitate, are dreptul, la cerere, să afle identitatea
lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia, care au contribuit
cu informaţii la completarea dosarului şi poate solicita demararea
procedurilor prevăzute, în scopul stabilirii calităţii de lucrător al
Securităţii în sensul prezentei Ordonanţe de urgenţă, pentru ofiţerii
sau subofiţerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. Proce
dura este aceeaşi şi pentru lucrătorii Securităţii identificaţi în urma
verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta Ordonanţă de urgenţă.

(8) De drepturile prevăzute la alin.(1)-(4) şi alin.(7) beneficiază
soţul supravieţuitor şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv ale
persoanei decedate, ori moştenitorii săi testamentari. De acest drept
beneficiază în primul rând soţul supravieţuitor şi după aceea rudele

în ordinea proximităţii legăturii de rudenie. În cazul rudelor de acelaşi
grad, au acces la dosar toţi în mod egal, iar în cazul publicării dosaru
lui sau elementelor din dosar este nevoie de consimţământul tuturor.

(9) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(5) şi alin. (7) se
face personal, sau prin reprezentant cu procură specială şi
autentică.

(10) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
eliberează petiţionarului îndreptăţit, la cererea acestuia, copii
certificate de pe toate tipurile de informaţii strânse de structurile de
represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suportul pe
care se află acestea.

(11) Nu se eliberează copii de pe acele înscrisuri al căror conţinut
poate afecta o terţă persoană, decât în următoarele condiţii:

a) cu acordul scris al persoanei ce poate fi afectată sau al
moştenitorilor legali;

b) se asigură o copie care nu cuprinde informaţii referitoare la o
persoană fizică, aceasta putând astfel fi identificată, direct sau
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori
la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice;

(12) Pentru eliberarea copiei, Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii percepe o taxă, care se constituie
venit la bugetul de stat.

(13) În situaţia în care sunt identificate înscrisuri originale sau
obiecte personale reţinute de Securitate sau de către alte structuri
ale regimului totalitar comunist în urma unor acţiuni de represiune,
acestea se restituie la cerere titularului dreptului de acces, în
condiţiile prezentei Ordonanţe de urgenţă. În termen de 60 de zile de
la înregistrarea cererii, Consiliul va proceda la restituirea înscrisului
original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. În
cazul restituirii, predarea primirea se va consemna într-un proces
verbal, întocmit în 2 exemplare originale. Procesul verbal se
arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit.

În înţelesul prezentei Ordonanţe de urgenţă, următorii
termeni se definesc astfel:

a) lucrător al Securităţii - orice persoană care, având calitatea de
ofiţer sau subofiţer al Securităţii sau al Miliţiei cu atribuţii pe linie de
Securitate, inclusiv ofiţer acoperit, în perioada 1945-1989, a
desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau îngrădit drepturi şi
libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitar
comunist

b) colaborator al Securităţii - persoana care a furnizat transmite
rea de informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte
scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care
se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar
comunist sau care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor funda
mentale ale omului. Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în
declaraţii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare,
date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere
ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie
cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este considerată colabo
rator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii, iar actele şi documen
tele care consemnau aceste informaţii sunt considerate parte a
propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea,
nu împliniseră 16 ani nu sunt incluse în prezenta definiţie.

c) asimilaţi colaboratorilor - persoanele care, având competenţe
decizionale, juridice ori politice, au luat decizii, la nivel central sau
local, cu privire la activităţile Securităţii, ori cu privire la activitatea
altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, care au
vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

d) terţă persoană - orice persoană, alta decât cea care face
obiectul verificării sau care este titular al dreptului de acces la
documentele întocmite de Securitate. Nu se consideră terţi lucrătorii
Securităţii şi colaboratorii acesteia care au contribuit cu informaţii la
completarea dosarului.

(e) propriul dosar orice material întocmit de Securitate şi de către
alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist,
indiferent de suport, despre persoana îndreptăţită la acces sau
despre alte persoane, în condiţiile prevăzute de prezenta Ordonanţă
de urgenţă.

Pentru a asigura dreptul de acces la informaţii de interes
public, orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate,
precum şi presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice,
organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi
instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură
cu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia,
în sensul prezentei Ordonanţe de urgenţă, a candidaţilor la alegerile
prezidenţiale, generale, locale şi pentru Parlamentul European,
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precum şi a persoanelor care ocupă următoarele
demnităţi sau funcţii:

a) Preşedintele României;
b) deputat sau senator în Parlamentul României,

membru în Parlamentul European;
c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar

de stat, secretar general, secretar general adjunct din
Guvern şi din ministere, director în minister şi asimilaţi ai
acestor funcţii, inspector guvernamental, Comisar
European;

d) secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai
Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor
două Camere, consilierii prezidenţiali şi de stat;

e) prefecţii, subprefecţii, secretarii generali ai
consiliilor judeţene, secretarul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, primarii, viceprimarii, consilierii
judeţeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, consilierii locali;

f) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor
centrale şi judeţene de la Serviciul Român de Informaţii,
directorul, adjuncţii săi şi conducătorii structurilor centrale
de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie
şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia
Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, din cadrul
Ministerului Internelor şi ReformeiAdministrative;

g) judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, pro
curorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, inclusiv cei din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, judecătorii,
procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele
civile şi militare, avocaţii şi notarii publici, precum şi
personalul asimilat magistraţilor;

h) personalul diplomatic şi consular;
i)Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia;
j) membri în Consiliul Naţional alAudiovizualului;
k) inspector general al poliţiei, inspector general

adjunct, director general, director, şef de serviciu şi şef de
birou la nivel central şi judeţean, precum şi ceilalţi ofiţeri şi
subofiţeri angajaţi ai Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative;

l) directori în prefectură, secretari de primărie, şefii
serviciilor publice deconcentrate în judeţe;

m) preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de conturi
din cadrul Curţii de Conturi; persoanele cu funcţii de
conducere, la nivel naţional şi judeţean, în Garda
financiară şi în organele vamale;

n) preşedinte şi vicepreşedinte de secţie la Consiliul
Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu
funcţii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, preşedinţii şi membrii Consiliului Concurenţei, ai
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului
Naţional de Statistică şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară, preşedintele, vice-preşedinţii
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii
Consiliului Naţional de Integritate;

o) membru în consiliile de administraţie ale societăţilor
publice de radio şi de televiziune, acţionar, administrator,
director, redactor-şef, redactor în serviciile publice ori
private de televiziune, radio sau presa scrisă, analişti şi
comentatori politici;

p) guvernatorul Băncii Naţionale a României,
preşedinte, vicepreşedinte de bancă şi membrii consiliului
de administraţie din sectorul bancar;

q) membru, membru corespondent, membru de
onoare sau secretar alAcademiei Române;

r) rectorul, preşedintele, prorectorul, cancelarul,
secretarul general şi secretarul ştiinţific al senatului
universitar, decanul, prodecanul, secretarul ştiinţific de
facultate şi şefii de catedră din instituţiile de învăţământ
superior de stat şi private;

s) inspector general sau adjunct, inspector de
specialitate al inspectoratului şcolar judeţean, director de
liceu ori de grup şcolar, precum şi director în instituţiile de
cultură, la nivel naţional, judeţean, municipal şi local;

ş) preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi
ceilalţi membri ai organelor de conducere statutare ale
partidelor politice, la nivel naţional, judeţean şi local, sau ai
unei organizaţii neguvernamentale şi asimilaţii acestor
f ncţii;

t) personalul militar şi civil cu funcţii de conducere din
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din
Ministerul Apărării şi din statele majore ale categoriilor de
forţe ale armatei, conform nomenclatoarelor de funcţii,
precum şi comandanţii de unităţi sau echivalente;

ţ) ierarhii şi şefii cultelor religioase recunoscute de
lege, până la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilaţii lor
de la parohiile din ţară şi din străinătate;

u) preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general de
organizaţii patronale şi sindicale reprezentantive la nivel
naţional şi asimilaţii acestor funcţii, precum şi ceilalţi
membri ai conducerilor executive respective;

v) director al direcţiei de poştă şi telecomunicaţii, şefi
de serviciu de poştă şi de telecomunicaţii, şefi de centrală
telefonică;

x) persoanele cu funcţie de conducere din direcţiile sa
nitare judeţene, din direcţiile judeţene de sănătate publică
şi a municipiului Bucureşti, din Colegiul Medicilor din
România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de
spitale, precum şi medicii psihiatri şi medicii legişti;

y) persoanele cu funcţii de conducere, inclusiv
membru al consiliului de administraţie în regii autonome,
companii şi societăţi naţionale, societăţi comerciale având
ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum

şi membrii conducerii fundaţiilor, asociaţiilor şi filialelor
care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii
acestora;

w) persoanele care deţin titlul de revoluţionar sau de
luptător cu merite deosebite în Revoluţia din decembrie
1989;

z) funcţionarii publici.

(1) Persoanele care candidează pentru funcţia
de Preşedinte al României vor face o declaraţie pe propria
răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta Ordonanţă de urgenţă,
în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Secu
rităţii sau de colaborator al acesteia. Declaraţiile pe pro
pria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care,
în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează
Consiliului Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii.

(2) În acest caz, verificarea de către Consiliul Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii a existenţei
documentelor şi informaţiilor privind calitatea de lucrător
al Securităţii sau de colaborator al acesteia a candidaţilor,
se face din oficiu în termen de 7 zile de la primirea
declaraţiei pe propria răspundere, potrivit procedurii din
prezenta Ordonanţă de urgenţă.

(3) Nota de constatare a calităţii de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia, sau nota prin
care se constată inexistenţa datelor şi documentelor pri
vind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator
al acesteia, emisă de Colegiul Consiliului Naţional pentru
StudiereaArhivelor Securităţii, se comunică prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, în 48 de ore de la
emitere, candidatului verificat.

(4) Nota prevăzută la alin.3 se poate ataca în 48 de ore
de la primire, la Secţia de Contencios Administrativ şi
Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care se
pronunţă în 48 de ore. Hotărârea instanţei se atacă cu
recurs în 24 de ore, recursul soluţionându-se în 48 de ore
de Completul de 9 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie. Hotărârea instanţei rămasă irevocabilă se publică
deîndată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(1) Persoanele care candidează, au fost alese
sau au fost numite în una dintre demnităţile ori funcţiile
prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la art.3,
lit.a, şi a celor care la data de 22 decembrie 1989 nu
împliniseră 16 ani, vor face o declaraţie publică pe propria
răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta Ordonanţă de urgenţă,
în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia. Verificarea
calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al
acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au
candidat, au fost alese sau numite în demnităţile ori în
funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b) - j), inclusiv pentru cele
aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi ori funcţii la data
intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă.

(2) Declaraţia prevăzută la alin.(1) se va depune la
şeful instituţiei care numeşte sau la instituţia care
validează alegerea, după cum urmează:

a) deputaţii şi senatorii, precum şi secretarii generali şi
secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului,
directorii departamentelor celor două Camere - la
preşedintele Camerei Deputaţilor, respectiv al Senatului
României;

b) membrii Parlamentului European, la Autoritatea
Electorală Permanentă;

c) Comisarul European, membrii Guvernului,
secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general,
secretarii generali adjuncţi din Guvern şi din ministere,
consilierii de stat şi personali ai primului-ministru, prefecţii
şi subprefecţii, directorii generali şi directorii din Cance
laria Primului-Ministru, Secretarul General al Guvernului,
inspectorii guvernamentali, directorii din ministere şi
asimilaţii acestor funcţii - la Cancelaria Primului-ministru;

d) consilierii prezidenţiali şi de stat din Administraţia
Prezidenţială - la Preşedintele României;

e) director în prefectură, şefii serviciilor publice decon
centrate în judeţe - la prefect;

f) consilier judeţean, consilier în Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, secretarii Consiliilor judeţene,
secretar general al consiliului judeţean şi al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti - la preşedintele
consiliului judeţean, respectiv Preşedintele Consiliul
General al Municipiului Bucureşti;

g) primar, viceprimar, consilier municipal şi local,
secretarii primăriilor - la primar;

h) directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor
centrale şi judeţene de la Serviciul Român de Informaţii,
directorul, adjuncţii săi şi conducătorii structurilor centrale
de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie
şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia
Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, din cadrul
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - la şeful
instituţiei din care fac parte aceştia.

(3) Candidaţii la funcţiile prevăzute la art.3, lit.b) şi e)
depun declaraţiile la Autoritatea Electorală Permanentă,
în aceeaşi zi cu depunerea candidaturii.

(4) Autorităţile la care se depun declaraţiile sunt
obligate să trimită Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, în termen de 30 de zile de la data
alegerii sau numirii în funcţie, lista persoanelor care
îndeplinesc funcţiile prevăzute la art.3 lit. b) - j), însoţită de

declaraţiile pe propria răspundere. Lista trebuie să
cuprindă următoarele date:

a) numele şi prenumele, inclusiv numele anterioare
acolo unde este cazul, precum şi data şi locul naşterii;

b) numele şi prenumele tatălui, numele şi prenumele
mamei;

c) locul de muncă şi funcţia pe care o ocupă;
d) domiciliul din actul de identitate.
(5) Verificările se fac în ordinea stabilită la art. 3,

respectându-se procedurile prevăzute în prezenta
Ordonanţă de urgenţă. Se verifică cu prioritate persoanele
care candidează, sunt alese sau numite în demnităţi sau
funcţii la nivel naţional.

(6) Persoanele care depun declaraţia pe propria
răspundere sunt exonerate de obligaţia asigurării
protecţiei informaţiilor secrete de stat sau secrete de
serviciu, în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta
Ordonanţă de urgenţă, cu privire la calitatea de lucrător al
Securităţii sau colaborator al acesteia.

(1) Direcţia de investigaţii din cadrul Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, urmare a
sesizării din oficiu a Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, sau la solicitarea persoanei
interesate desfăşoară activităţi specifice administrative de
verificare a documentelor şi informaţiilor deţinute în
legătură cu o anumită persoană în arhiva Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi
la instituţii care mai deţin documente create de Securitate.

(2) Institutul Naţional pentru Evidenţa Persoanei, la
cererea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, pune la dispoziţia acestuia toate informaţiile
necesare în 30 de zile de la primirea solicitării.

(1) În baza verificărilor menţionate la art.6
alin.(1), Direcţia de investigaţii întocmeşte o notă de
semnalare a Colegiului Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii cu privire la calitatea de
lucrător Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru
persoana care a făcut obiectul verificării.

(2) Nota de semnalare se înaintează Colegiului
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
însoţită de întreaga documentaţie care a stat la baza
întocmirii ei, cât şi de avizul Direcţiei juridice din cadrul
Consiliului Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii.

În cazul în care nota de semnalare a Direcţiei
de investigaţii atestă existenţa calităţii de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana
care a făcut obiectul verificării, Colegiul Consiliului Naţio
nal pentru Studierea Arhivelor Securităţii procedează
după cum urmează:

a) în cazul în care confirmă nota de semnalare,
întocmeşte o notă de constatare a calităţii de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia, care trebuie să
cuprindă numele, prenumele, numele conspirativ acolo
unde există, perioada activităţii în cadrul Securităţii sau a
colaborării cu aceasta în sensul prezentei Ordonanţe de
urgenţă, precum şi lista documentelor pe baza cărora a
fost emis;

b) în cazul în care infirmă nota de semnalare,
întocmeşte o notă prin care constată că datele şi
documentele semnalate nu atestă calitatea de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia, pentru
persoana care a făcut obiectul verificării.

În cazul în care din nota de semnalare a Direc
ţiei de investigaţii rezultă că nu există date şi documente
privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colabo
rator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul
verificării, Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii întocmeşte o notă de constatare, care
atestă inexistenţa acestor date şi documente.

Nota de constatare emisă de Colegiul
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
este comunicată persoanei verificate din oficiu, precum şi
persoanei care a solicitat verificarea, în cazul verificării la
cerere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire.

Art. 11. (1) Notele de constatare emise de Colegiul
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
pot fi contestate de persoana care a făcut obiectul sau
care a solicitat verificarea calităţii de lucrător al Securităţii
sau de colaborator al acesteia, în termen de 30 de zile de
la comunicare, la secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Bucureşti. Cererea de chemare în judecată
este scutită de taxă de timbru. Hotărârea tribunalului
poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii.

(2) Participarea procurorului la judecarea cauzelor
este obligatorie.

(3) La dosarul cauzei se depun copii certificate ale
documentelor aflate în arhiva Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii, documentele originale
putând fi consultate la arhiva Consiliului Naţional pentru
StudiereaArhivelor Securităţii.

(1) Nota de constatare a calităţii de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia, necontestată în
termenul prevăzut la art.11 alin.(1), respectiv hotărârea
judecătorească irevocabilă se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, de către Consiliul Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi se pune la
dispoziţia mijloacelor de informare în masă.

(2) Publicarea se face cu respectarea confidenţialităţii
informaţiilor privind terţele persoane.

-
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Capitolul II Proceduri privind accesul la dosar şi
deconspirarea Securităţii

Art. 4.

Secţiunea a II-a
Persoanele care candidează sau ocupă unele

funcţii ori demnităţi publice
Art. 5.

Secţiunea a III-a
Proceduri efectuate în cadrul Consiliului Naţional

pentru StudiereaArhivelor Securităţii
Art.6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Secţiunea a IV-a
Procedura în faţa instanţelor de judecată

Art. 12.

-

Secţiunea I . Candidaţii la Preşedinţie

(continuare )în numărul viitor

Proiect de Ordonan]@ de urgen]@ privind accesul la propriul dosar }i deconspirarea Securit@]ii
( )continuare din pagina 1
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând semănătoare de po
rumb cu 4 rânduri, pre 1 400 -
disc hidraulic pe ro i, pre 1 600

- cultivator 3 rânduri, pre 150
. Total pre 3 150 . Utilajele

sunt n com V nători, jud.
Mehedin i. Tel. 0763-664572.

ă

ă ă
ă

ă
ă

ă ă
ă

V nd sistem 5.1 tv, pc
atson - boxe coloană 70 w +

dvd/divix cu usb, cititor card,
garan ie. Tel. 0751-923776

Vând 3 cărucioare pentru
copii între 0-3 ani. Pre

ă pentru
copil de 4-6 ani 50 lei. Tel. 0727-
744316.

-
ţ . €

ţ ţ .
€ ţ
€ ţ . €

î una â
ţ

Vând 30 buc ţi rame de
gard 2m/3m din cornier de 30
mm grunduit cu plas de sârm
galvanizat , nefolosite. Tel.
0723-689971.

Vând ma in de înfoliat
caserole, nou , 1.200 lei. Tel.
0723-689971.

Vând rotobil i balansoar
electric nefolosit pentru copii.
Tel. 0727-831170.

Vând instant de ap cald cu
tiraj normal, stare perfect de
funcţionare. Preţ 150 lei. Tel.
0727-831170.

â ,
W

ţ .

ţ între 80
lei - 120 lei

ş

ş

şi o biciclet

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 21-27
şi

februarie

�

�

� �

�

�

�

�
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�

�

�

�

� �
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Szabo Manuela Georgia-
na (29 ani) Pop Gheorghe (59
ani) Pop Silvia (84 ani)
Moza Lazar (82 ani) Trale

(68 ani) Geczy Mariana
(30 ani) Ene Carmen Maria
(49 ani) Sparing Laura (33
ani) Ple (57 ani) Varga
Mihai (68 ani) M ţ
Gheorghe (54 ani) Bâra Aurel
Gabriel 20 Voin Coriolan
(72 ani) Salamon Ana 53

N (69 ani) Popa
Flor ica

(76 ani)

ş
Pavel

ş Iosif

( ani)

ărcu

( ani)
ăstase Ioan

(76 ani) Bicu
Ghoerghe

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând Ford Escord stare

bun radio cd mp3, acte la zi,
verificarea i asigurarea pân în
2009. Tel. 0730-804629.

ă,
ăş

Vând Dacia Break 1999,
vopsea original

ţional ţ
2.500 €. Tel. 0721-786555.

ă, bord CN,
alarmă, cârlig pt. remorcă, ITP
2009, stare excep ă, pre

Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând cas

ţa. Tel. 0747-832171.
Închiriez cas

ţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.

ţ i i pentru
birouri, spaţii de depozitare
închise, spaţii pt. depozit în aer
liber. Tel. 0730009115.

Vând teren cu p dure în
staţiunea Crivaia, 5.800 mp preţ
2 €/mp. Tel. 0749-171114.

Vând apartament 2 camere
conf. 1 decomandat, parter Lun-
c

Fam. serioas dorim s
închiriem apartament 2 camere

ă în Gătaia sau
schimb cu apartament 2 camere
în Re

ă mobilată în
zona Triaj, toate utilită

Închir iez spa

ă

ă, bo ă, grădină, 2 băi, spai
ă cu

grădină mare în Târnova. Tel.
0726-081614.

ă ă

şi

ş,
renovat modern şi cas

x

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
28 . - 2 martie

şi

feb

Vineri, 28.02.2008

Sâmbătă, 01.03.2008

Miercuri, 02.03.2008

1

2

1

2

3

4

5

1

. Imling Cristian (33 ani) şi

Konrad Lavinia Ludovica (28 ani)

. Duţescu Mihai Viorel (32 ani) şi

Imling Mirela Carmen (32 ani)

. Mezin Gheorghe (43 ani) şi

Jura Rodica Sorina (40 ani)

. Danciuc Pavel Ghiţă (32 ani) şi

Enache Maria Ramona (22 ani)

. Matei Pavel Flavius (23 ani) şi

Fraitor Loredana Elena (23 ani

. Borduz Daniel Ioan (27 ani) şi

Izvenar Isabela Bianca Livia (29 ani)

. Chiru Bogdan Emilian (23 ani) şi

Hârbu Anca (21 ani)

. Tripa Armin Cosmin (23 ani) şi

Bogdan Mariana Elena (23 ani)

Matrimoniale
Pensionar

partener pt. prietenie - -
, 0355-

808808.
Tân

ţ

ă 58 ani, doresc
căsă

torie. Tel. 0728-166849

ără discretă ăgă
toare, doresc cuno ă cu
domn. Tel. 0751-354727.

şi atr
ştin

-

nemobilat pe termen lung,
oferim 80 €. Tel. 0747-321531.

Vând cas la Muncitoresc, la
curte comun , sunt 4 aparta-
mente, beci, buc t rie i ca-
mer mare debara. Pret 15.500
€ negociabil. Tel. 0743-011600.

Cump r apartament confort
2, cu sau f r îmbun t ţiri. Preţ
acceptabil. Tel. 0751-923776,
0726-369329.

Vând garsonier conf. 1,
Aleea Alb strelelor, termopan,
podele, central , baie cu van .
Tel.0751-923776, 0726-369329

Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat, central proprie,
pe termen lung, 70 €. 0740-
836940, 0743-787934.

Schimb apartament 2 came-
re cu apartament 3 camere pl -
tesc diferenţa.Tel. 0355-402733

Vând garsonier cu o ca-
mer , parter, f r îmbun t ţiri,
preţ 7.000 €. Tel. 0724-010193,
0745-262188.

Cump r apartament cu o
camer neîmbun t ţit, etaj 1-3
din 4. Tel. 0742-499176.

Vând, urgent apartament cu
o camer super amenajat, pe
Calea Caransebe ului, preţ
24.000 € neg.Tel. 0752-445335.

Închiriez apartament 2
camere, etaj 3, utilat, zona
Trandafiru. Tel. 0747-173441.

Primesc fat

ţ neg. Tel. 0727-
869557.

ţile. Tel. 0723-
192560.

ă
ă

ă ă
ă

ă
ă ă ă ă

ă
ă

ă ă

ă

ă

ă
ă ă ă ă ă

ă
ă ă ă

ă

ă în gazdă. Tel.
0355-805819.

Primesc 2 fete nefumătoare
în gazdă. Tel. 0748-324132,
0770-453934.

Ofer pentru închiriere casă
parter + etaj, central, benefic
sediu firme, dotată cu toate
amenajarile. Tel. 0723-192560.

Teren agricol în com.
Târnova, pre

Vând casă Dognecea, 2 ca-
mere, bucătărie,curte, fântână
betonată, cablu TV, telefon,
mobilată/nemobilată.Tel. 0355-
411682.

Ofer spre închiriere casă
parter + etaj, zonă centrală, do-
tată cu toate utilită

ş

ş

RE IŢA:Ş

Ş

ţi; Electrician depanator utilaje calcul: 1;
Electrician montare si reparatii linii electrice aeriene: 5; Faiantar: 5
+ 1 absolvent + 1 persoan peste 45 de ani; Fochist la cazane de
abur: 3; Frezor la masini roti dintate: 2; Frezor universal: 2; Frizer :
2; Gestionar depozit: 1; Gipsar: 2; Infirmiera: 7; Inginer mecanic: 6;
Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini: 3;
Inginer constructii civile: 6; Ingrijitoare la unitati de ocrotire: 2;
Instalator apa, canal: 17; Lucrator comercial: 2; Lacatus mecanic:
8; Lacatus montator: 3; Maistru constructii civile: 5; Manager
marketing: 1; Manichiurist: 2; Manipulant marfuri: 1; Maseur: 2;
Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 7;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 44 + 3 persoane peste 45 de ani; Muncitor
necalificat la intretinerea drumurilor: 5; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 18; Ospatar: 3; Pavator: 2; Paznic: 22;
Proiectant inginer electrotehnic: 1; Rectificator dantura caneluri: 1;
Secretar general: 1; Secretara: 1; Sofer autobuz: 2; Sofer de
autoturisme si camionete: 3; Statistician medical: 1; Strungar la
masini de alezat: 5; Strungar la masini de prelucrat in coordonate:
10; Strungar universal: 6; Sudor: 12; Sudor cu arc electric : 5;
Tehnician echipamente de calcul retele: 2; Vanzator: 7; Zidar
rosar-tencuitor: 24 + 3 absolvenţi + 3 persoane peste 45 de ani;
Zugrav-vopsitor: 5 + 1 absolvent + 1 persoan

Agent comercial: 1; Agent imobiliar: 1; Asistent
farmacist: 3; Asistent medical generalist: 12; Barman: 2; Betonist:
2; Brancardier: 2; Brutar: 1; Bucatar: 1; Camerista hotel: 1; Coafor:
4; Confectioner cablaje auto: 100; Contabil: 2; Contabil sef: 1;
Controlor calitate: 6; Croitor-confectioner imbracaminte dupa
comanda: 17; Dispecer: 2; Dulgher: 10; Electrician de intretinere si
reparatii: 1 + 4 absolven

ă

ă peste 45 de ani;
Lacatus mecanica fina: 1;BOC A:

TOTAL GENERAL: 464

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 27.02.2008

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Pietrari execut m ziduri de
sprijin, fundaţii, garduri, stâlpi,
plac ri cu piatr faţade, socluri,
etc. Tel. 0743-907757.

Transport persoane i pa
chete România-Italia-România.
Preţuri foarte bune. Livrare la
domiciliu. Tel. 00393886572813

Femeie pensionar , serioa
s , caut copil pt îngrijire la do
miciliul meu. Tel. 0730-843811.

ţ
ţ

ţ
. -

-
Acord asistenţ

ţ

Doamn
ţin cu contract b

ă

ă ă

ă
ă

ă

ă

ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri/case, înfiin ăm firme.
Tel. 0727-505315.

ă serioasă, doresc
să între ătrâni.
Tel.0355-411682, 0729-357909

ş

Sonorizez la pre uri mici
nun i, botezuri, chefuri. Muzic
de toate genurile, distrac ie
garantat . Tel 0723 277475,
0743 672399.

-

-
. -

Asocia ia Persoanelor cu Handicap Neuromotor
Fil Jud. C S R
ţ

iala ara everin - e ţaş- şi

Anunţ
La solicitarea membrilor inten ioneaz a organiza

un curs de ngrijitor persoane cu dizabilit i. nscrierea
se face n fiecare ar i ntre orele 14.30-17.00 la Sediul
Asocia iei Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2 ap. 3. nceperea
cursurilor 04.03.2008 orele 17.00

Informa ii la tel. 744 479253 0770 507032
www.ahncs.eu

ţ
î ţ Î

î m ţ î
ţ , Î

.
ţ 0 - , - ,

ă
ă

Ştefan-Teodor S vicepres. CN-AHN Romania pres.AHN-CSteiner, ,

PRISMA | 28 2008 |Februarie - 5 Martie

Vând telefon Motorola v3,
clapetă, foto, video - 179 . Tel.
0723-277475.

ădină, 5 t,
păstrat în

ăr aparatură electro
casnică, radiouri

ă albă
dublă ă
ă

ă rusească

ă

lei

Vând colţar, posibil pat
ţ neg. Tel. 0722-

936160.
Vând fân de gr

Vând convector nou, butelie
mare dubl

Vând sosete en-gros calitate
foarte bun preţ bun. Tel. 0721-
021932.

şi loc
pt. aşternut, pre

şopru, com. Berzovia.
Tel. 0748-238887.

Cump
şi tv-uri defec

te, asigur transport local. Tel.
0723-092582.

Vând dulap înalt, mas
şi 4 scaune albe de buc

t rie, acordeon Sonora 60 başi.
Tel.0355-418348, 0742-769296

şi dormitor
mare. Tel. 224894.

-
-

-

Vând Renault Laguna 1996
diesel airbag ofer, scaune în-
c lzite, volan reglabil, geamuri
electrice faţ , închidere centrali-
zat , arat i funcţioneaz su
per. 4.000 €. Tel. 0743-907757

ş

ş

ă
ă

ă ă ă -
.

Vând anvelope second-
hand P13, preţ

m ţuri neg. Tel.
0721-847422.

Vând Mercedes Sprinter 2,5
DTI, an 2001, î

ţ 15.000 € neg. Tel.
0723-092582.

30-50 lei şi alte
tipuri şi preărimi,

nmatriculat, stare
perfectă, pre
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Cifra de afaceri generată de sistemul de francize în România a fost de 1,23 miliarde euro în 2007, în creştere faţă de anul
anterior, când s-a situat sub un miliard de euro Alocaţiile de stat pentru copii vor fi acordate tuturor elevilor până la încheierea
studiilor liceale sau profesionale şi nu numai până la împlinirea vârstei de 18 ani Începând cu 2008, orice autoritate
contractantă va utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe,
într-un procent de cel puţin 20% din valoarea efectivă a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul unui an

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Ordinul nr. 11 al pre ţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap privind elaborarea
Metodologiei de evaluare a proiectelor

ţia proiectelor în
domeniul protecţiei, integr

ţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici privind delegarea competenţei
de a organiza concursuri de recrutare pt ocuparea unor
funcţii publice de conducere

Ordin 6 al ministrului agriculturii

(M.O. nr. 36/16.01.2008)

ţionarea
contravenţiilor la normele sanitare veterinare

ţa alimentelor
Ordin 742/303/2.720/2007 al ministrului mun

cii, familiei ţii de
ţiei,

cercet ţiunilor
de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului
(CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea

regimurilor de securitate social ţi,
lucr ţi

ţii

ţile de aplicare a Regulamen
tului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 pri
vind aplicarea regimurilor de securitate social

ţi, lucr ţi
ţii,

în domeniul prestaţiilor familiale (M.O. 42/18.01.2008)
Anexele nr. 1-3 la Instrucţiunile de aplicare a preve

derilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din
14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securi
tate social ţi, lucr

ţi
ţii

ţile de aplicare a Regulamentului Consiliului
(CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea
regimurilor de securitate social ţi,
lucr ţi

ţii, în domeniul
prestaţiilor familiale, aprobate prin Ordinul ministrului
muncii, familiei ţii de

ţiei, cercet
(M.O. nr. 42 bis/18.01.2008)

ţii
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii

ţiei privind adoptarea Condiţiilor
tehnice ţii
numerelor

Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personal
republicare

ţii
publice ţii Naţionale Sanitare
Veterinare ţa Alimentelor privind
întocmirea listei naţionale a propunerilor de menţiuni
nutriţionale

ţii nr. 244/401/2005 privind
prelucrarea, procesarea

ţial proce
sate sau procesate sub form

ţii
ţii Naţionale Sanitare Veterina

re ţa Alimentelor nr. 1.228/2005/244/
63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
comercializarea suplimentelor alimentare predozate
de origine animal

ţi nutrienţi

Ordin 2 al pre ţiei Naţionale Anti-
Doping pentru modificarea anexei la Ordinul pre

ţiei Naţionale Anti-Doping nr. 115/2007
privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008
(M.O. nr. 46/21.01.2008)

Decizi 31 a pre ţii Naţionale
pentru Reglementare în Comunicaţii

ţiei privind procedura de acreditare a furnizo
rilor de servicii de certificare (M.O. nr. 46/21.01.2008)

H.G. nr. 38
ţi mobile de

transport rutier (M.O. nr. 49/22.01.2008)
H.G. nr. 32 ţarea Institutului de Istorie a

Religiilor (M.O. nr. 50/22.01.2008)

şedintelui Autorit

şi criteriilor pe
baza c

şi incluziunii sociale a
persoanelor cu handicap

Ordin 3 l ministrului transporturilor pentru
aprobarea Normelor privind atestarea profesional

şi agrearea autovehiculelor care efectueaz
(M.O. nr. 34/16.01.2008)

şedintelui Agen

(M.O. nr. 34/16.01.2008)
şi dezvolt

şi alte drepturi
de asigur

şi completarea H
şi sanc

şi pentru
siguran

şi egalit şanse, al ministrului internelor
şi reformei administrative şi al ministrului educa

şi tineretului pentru aprobarea Instruc

şi membrilor familiilor lor care
se deplaseaz şi ale Regula
mentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972
care stabileşte modalit

şi membrilor fa
miliilor lor care se deplaseaz

şi membrilor familiilor lor care se deplaseaz
şi ale Regulamentului Consiliului

(CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte
modalit

şi membrilor familiilor lor care
se deplaseaz

şi egalit şanse, al ministrului
internelor şi reformei administrative şi al ministrului
educa şi tineretului nr. 742/303/2.720/
2007

Decizi 3.444/2007 a preşedintelui Autorit
şi

Tehnologia Informa
şi comerciale de implementare a portabilit

(M.O. nr. 44/18.01.2008)

(M.O. nr. 44/18.01.2008)

şi dezvolt
şi al preşedintelui Autorit

şi pentru Siguran

şi de s şi
produselor destinate consumului uman, prev

şi dezvolt
şi al ministrului s

şi comercializarea plantelor
medicinale şi aromatice utilizate ca atare, par

şi în Ordinul ministrului agriculturii,
p şi dezvolt şi
al preşedintelui Autorit

şi pentru Siguran

şi vegetal şi/sau a amestecurilor
acestora cu vitamine, minerale şi al

şedintelui Agen
şe

dintelui Agen

şedintelui Autorit
şi Tehnologia

Informa

ă

ărora se efectuează selec
ării

(M.O. nr. 29/15.01.2008)

ă a
conducătorilor auto care efectuează transport de
persoane în regim de taxi sau transport în regim de
închiriere ă
transport în regim de taxi

Ordin 114 al pre

ării
rurale privind aprobarea nivelului co isioanelor de
garantare pentru anul 2008

Lege 11 pentru modificarea art. 58 din Legea nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii

ări sociale (M.O. nr. 40/17.01.2008)
Lege 12 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic (M.O. nr. 40/17.01.2008)

H 30 pentru modificarea G
nr. 984/2005 privind stabilirea

(M.O. nr. 40/17.01.2008)

ă

ării

ă lucrătorilor salaria
ătorilor independen

ă în interiorul Comunită

ă

ă lucrăto
rilor salaria ătorilor independen

ă în interiorul Comunită

ă lucrătorilor salaria ătorilor indepen
den ă în
interiorul Comunită

ă

ă lucrătorilor salaria
ătorilor independen

ă în interiorul Comunită

ă

ării

ă

ă

ă

Ordin 972/2007/7/2008/200/2007 al ministrului
agriculturii ării rurale, al ministrului sănătă

ă

ănătate asociate alimentelor
ăzute în

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor ării
rurale ănătă

ă de suplimente alimen
tare predozate,

ădurilor ării rurale, al ministrului sănătă
ă

ă ă
(M.O. nr.

45/21.01.2008)

ă

privind organizarea timpului de muncă al
persoanelor care efectuează activită

privind înfiin

ul nr. a

ul nr.

ul nr.
m

a nr.

a nr.

.G. nr. . .

ul nr. -

-

-
-
-
-

-

-
-

a nr.

-

ul nr.

-
-

-

ul nr.
-

a nr.

-

Politia de Frontiera va intensifica de la 1
martie masurile de supraveghere si control la
granitele Romaniei, pentru a evita orice
eveniment care ar putea sa afecteze
securitatea participantilor la summit-ul NATO
din aprilie, de la Bucuresti.

Costul orar al forţei de muncă suportat de
angajatorii din România a crescut în trimestru IV 2007
cu 8,18 la sută, în formă ajustată (după numărul de zile
lucrătoare), faţă de trimestrul precedent şi cu 19,22 la
sută comparativ cu ultimul trimestru din 2006, conform
datelor publicate de Institutul naţional de Statistică.

Subiectele pentru care va fi susţinut
în acest an ar putea fi publicate pe site-ul Ministerului
Educaţiei vineri 29 februarie, cu o zi mai devreme decât
prevede metodologia examenului. Au fost create pentru
fiecare materie câte 300 de subiecte. Subiectele se vor
afla în dezbatere publică timp de 30 de zile.

bacalaureatul
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Medicamente înlocuite
Producatorii români de medicamente au

renunţat să mai fabrice, din 2008, 18 medicamente
care sunt depăşite din punct de vedere terapeutic,
au înlocuitori cu aceleaşi denumiri comune
internaţionale sau pentru care există alternative
terapeutice.

, pulbere pt soluţie injectabilă;
, comprimate;

, unguent;
, picături nazale, soluţie;
, comprimate;

, picături orale, soluţie;
, soluţie cutanată;

, sirop;
, capsule cu eliberare prelungită;

, comprimate filmate cu eliberare prelungită;
, soluţie injectabilă;

, granule pentru soluţie orală;
, drajeuri;
, comprimate;

, soluţie injectabilă;
, soluţie injectabilă;
, soluţie injectabilă;

, soluţie injectabilă. (mf)

Cele 18 medicamente sunt:
Cloramfenicol 1 g
Rompirin T 500 mg
Pivalat de flumetazon
Rinogut 0,1%
Dozasin 1 mg
Tusosedal
Dermopirox 1%
Carbocisteina 100 mg/5ml
Monoter 20 mg
Pratol
Saldoren
Sicolax
Diamalin 25 mg
Antifolan 2,5 mg
SicovitA300 000 UI/ml
Sicovit D2 600 000 UI/ml
Sicovit D3 200 000 UI/ml
Sicovit E 30 mg/1 ml

.

Legea muntelui modificat@
Guvernul a modificat printr-o Ordonanţă de

Urgenţă, Legea muntelui astfel încât agricultorii
din zona montană să poată beneficia de fonduri
europene finanţate prin Programul Naţional pentru
Dezvoltare Rurală 2007-2013

Sprijinul financiar pentru zonele montane
defavorizate se acordă prin Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, din Fondului
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,
conform măsurii 211 „Sprijin pentru Zona Montană
Defavorizată”. Totodată, fermierii din zona
montană pot beneficia de sprijin financiar şi prin
măsura 214 „Plăţi de agro-mediu” din PNDR.

.

Sistemul public de pensii }i alte drepturi de asigur@ri sociale
Având în vedere:
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi

alte drepturi de asigur şi
complet

şi func
şi Egalit Şanse cu

modific şi complet
şi egalit şanse emite urm

şi alte drepturi
de asigur şi complet

şi
solidarit

şi complet

şi II din lege cuprinde
urm

şi
suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate,
inclusiv indemniza

şi alte drepturi care, potrivit actelor
normative, fac parte din salariul de baz

şi alte drepturi acordate
solda şi grada

şi sumele acordate sub
form

şurat

şi responsabilit
şi

altele asem

şirii la pensie;
f) premiile anuale şi cele din cursul anului, sub dife-

rite forme, altele decât cele reprezentând participarea
salaria

şi
alte sume, reprezentând venituri curente sau aferente
perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate în lunile în
care asigura

şi durata acord
şurate ca urmare

a unei func

şi în comisia de
cenzori;

m) indemniza şedin
şi

institu

şi (2)
din Codul Fiscal ca fiind forme de remunera

ări sociale, cu modificările
ările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr.

381/2007 privind organizarea
ă

ările ările ulterioare, ministrul muncii,
familiei ă ătorul ordin:

- Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii

ări sociale, cu modificările ările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii

ă

ările ările ulterioare, se modifică, după
cum urmează:

La capitolul A sec
ătorul cuprins:
"19. Sintagma „venit brut realizat lunar" de către

asigura ă în una sau mai multe dintre
situa

ătoarele:
a) salariile/indemniza ă brute corespun-

zătoare timpului efectiv lucrat în program normal

ări, compensări
ă;

b) drepturile de soldă lunară

ă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent
dacă au caracter permanent sau nu, plătite pentru:
condi ă (condi

ă ă în mediul rural,
în zone izolate; munca prestată în schimbul de noapte;
îndeplinirea unor sarcini, activită ă

ă; sporul de fidelitate
ănătoare;

d) sumele plătite pentru timpul nelucrat (concedii de
odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de
studii, zile de sărbători legale, zile de repaus săptă-
mânal, concedii plătite pentru evenimente familiale
deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalării pe post

în cazul transferului, întreruperi ale lucrului din motive
neimputabile salaria

ătite conform legii sau contractelor
colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacan ă,
aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia
sărbătorilor na

ă (bonusuri, stimulente, compensa
ă neefectuat, precum

ă);
i) sumele rezultate prin «plata cu ora», gărzi,

indemniza

ă sau contractului individual de muncă, în cazul
încetării raporturilor de muncă, încetării raporturilor de
serviciu ale func

ă

ării acestora;
k) indemniza ă ă

ără
scop lucrativ (sindicate, asocia

ă a ac

ă acordate, potrivit legii,
membrilor comisiilor constituite la nivelul autorită

ă acordate salaria ă
de remunera

ă."
ART.II Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I

ţionarea
Ministerului Muncii, Familiei ţii de

ţii de

ţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu
modific

ţiunea a Il-a, punctul 19 va avea
urm

ţii care se afl
ţiile de la art. 5 alin. (1) pct.l

ţiile de baz

ţiile de conducere, salariile de merit,
index

ţilor ţilor voluntari;
c) sporurile, indemnizaţiile

ţii deosebite de munc ţii grele, periculoase,
nocive, penibile); activitate desf

ţi ţi
suplimentare funcţiei de baz

ţilor);
e) sumele acordate cu ocazia ie

ţilor la profit;
g) sumele pl

ţ

ţionale sau religioase);
h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau

stabilite prin contractele individuale ori colective de
munc ţii, indemniza-
ţia pentru concediul de odihn

ţii nu au prestat activitate salarizat

ţii clinice;
j) sumele acordate, potrivit legii, contractului colectiv

de munc

ţionarilor publici, a mandatului sau a
calit ţii de membru cooperator, ca urmare a
concedierilor individuale sau colective, indiferent de
denumirea, cuantumul

ţiile din activit ţi desf
ţii alese în cadrul persoanelor juridice f

ţii, fundaţii);
I) sumele primite de reprezentanţii în organisme

tripartite, în adunarea general ţionarilor, în consiliul
de administraţie, în comitetul de direcţie

ţii de ţ
ţilor

ţiilor publice;
n) drepturile în natur ţilor sub form

ţie;
o) alte sume identificate conform art. 55 alin.(1)

ţie, acordate
potrivit legii sau contractelor colective de munc

ART. l

1.

Ordin nr. 122/21.02.2008
Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse
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Raul Castro a fost ales, duminică, de către Adunarea Naţională, preşedintele Cubei pentru un mandat de cinci ani, succedându-l pe
fratele său, Fidel Castro Preşedintele turcAbdullah Gul a aprobat o revizuire constituţională controversată care permite femeilor să
poarte văl islamic în universtăţi Ministrul economiei din Serbia a anunţat că nu va mai plăti datoria externă a Kosovo iar banii vor fi
realocaţi pentru comunităţile sârbeşti din regiune Parlamentul European a adoptat, în primă lectură, un pachet legislativ care are ca
obiectiv facilitarea liberei circulaţii a produselor şi introduce dispoziţii mai clare privind controalele şi supravegherea pieţei

Militantul pentru drepturile consumatorilor, Ralph Nader,
şi-a anunţat .
Este pentru a cincea oară când intră în cursa pentru Casa
Albă. În 2000 a câştigat 2,7 la sută din voturi ceea ce i-a
determinat pe democraţi să îl acuze că a împiedicat victoria
luiAl Gore în faţa lui George W. Bush.

candidatura la preşedinţia Statelor Unite
Miercuri, 27 februarie, moneda

unică europeană a atins un nivel
record faţă de cea americană: peste
1,5 dolari pe . Este cea mai mare
valoare de când a fost introdusă
moneda europeană în anul 1999.

euro

Prim-vicepremierul rus, Dmitri Medvedev, este
marele favorit al

şi, după toate probabilităţile, îi va succede lui
Putin după investirea oficială preconizată pentru luna
mai, când - conform înţelegerii dintre cei doi - Putin va
prelua funcţia de prim-ministru.

alegerilor prezidenţiale din 2 martie
în Rusia

Solu]ia Kosovo nu este nici
legal@ }i nici oportun@,
Sorin Frunz@verde MEP,

(PPE-DE, PD-L)
“După 20 de ani de

confruntări politice şi
militare în Balcani, ne
întrebăm astăzi dacă
declararea unilaterală a
independenţei provinciei
Kosovo este legală şi
oportună. Soluţia Kosovo
nu este nici legală nici
oportună. Nu este legală
pentru ca nu există nici un
principiu de drept internaţional care să justifice
actul politic de la Pristina”, a susţinut ieri, 20
februarie a.c., europarlamentarul român Sorin
Frunzăverde în cadrul dezbaterii asupra Kosovo
din plenul Parlamentului European.

“Soluţia Kosovo nu este nici oportună pentru că
poate crea un precedent periculos, nu pentru ţările
membre ale Uniunii Europene sau ale NATO, nu
pentru România şi Slovacia care au legislaţii
moderne şi emancipate în materie de minorităţi.
Precedentul este periculos însă în cazul Abhaziei,
Osetiei de Sud şi mai ales al Transnistriei, zone
unde conflictele îngheţate au aceeaşi vechime cu
cel din Kosovo şi de asemenea pentru alte regiuni
din Balcani, locuite de importante minorităţi”,
consideră Sorin Frunzăverde.

“In egala măsura însă, în acest caz
inoportunitatea soluţiei Kosovo vizează şi Uniunea
Europeană: se spune adesea că Balcanii produc
mai multa istorie decât pot consuma. In acest caz
Balcanii au produs mai multa istorie decât poate
consuma UE. Dovada o reprezinta poziţiile noastre
divizate în legatură cu declararea unilaterala a
independenţei provinciei Kosovo. România nu
recunoaşte independenţa provinciei Kosovo iar
delegaţia română din grupul PPE-DE susţine
pozitia naţională”, a concluzionat şeful delegaţiei
României în grupul PPE-DE.

Biroul de presă
PD-L Caraş-Severin
(21 februarie 2008)
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Distrugerea, săptămâna trecută, a unui satelit-spion
scăpat de sub control cu ajutorul unei rachete lansată de pe o
navă americană din Oceanul Pacific a fost un succes, a
anunţat luni Pentagonul, după studierea resturilor satelitului.
“După analiza resturilor, avem un grad înalt de certitudine că
rezervorul a fost distrus şi hidrazina s-a disipat", a afirmat
şeful adjunct al Statului Major interarme al SUA. Hidrazina
contribuie la propulsarea satelitului pe orbită, şi ar fi putut
pune în pericol populaţia civilă dacă rezervorul lui ar fi ajuns
pe Pământ întreg, potrivit Washingtonului.

Ministerul rus al Apărării a criticat iniţiativa americană,
estimând că aceasta ascunde în fapt un test ce exprmă
intenţia Washingtonului "de a deplasa spre spaţiu cursa
înarmărilor". Polemica vine ca o continuare a neînţelegerilor
între Rusia, China pe de o parte şi Statele Unite referitoare la
înarmarea spaţială, neînţelegeri exprimate la recenta
Conferinţă pe tema dezarmării de la Geneva.

La Geneva, Rusia şi China au propus un nou tratat care
să interzică folosirea armelor în spaţiu. Ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, a prezentat, în cadrul reuniunii, un
proiect de tratat privind interdicţia armelor în spaţiu. "Dacă nu
evităm cursa înarmării în spaţiu, securitatea internaţională
va fi în pericol", a declarat Lavrov în cadrul conferinţei.

Noul tratat ar interzice deplasarea oricărui tip de armă în
spaţiu precum şi ameninţările cu utilizarea forţei împotriva
obiectelor din spaţiu. El a mai spus: "Deplasarea armelor în
spaţiu de către un stat ar duce inevitabil la o reacţie în lanţ. Şi
asta ar avea ca rezultat o nouă spirală a înarmării atât în
spaţiu cât şi pe pământ."

SUA au respins apelul Rusiei privind un tratat menit să
interzică armele în spaţiu, apreciind că ar fi "imposibil" să se
asigure de respectarea sa. Dana Perino, purtător de cuvânt
al Casei Albe, a precizat: "Statele Unite se opun dezvoltării
unor noi cadre legale sau al tip de restricţii ce au ca rezultat

blocarea sau limitarea accesului în folosirea spaţiului." Ea a
mai adăugat: "Propunerea privind controlul armelor nu
trebuie să îngrădească dreptul Statelor Unite de a efectua
cercetări, testa sau efectua aplicaţii sau alte activităţi în
spaţiu în favoarea interesului naţional al SUA."

Îngrijorările privind o nouă cursă a înarmării în spaţiu au
crescut după testarea de către China a sistemului de rachete
anti-satelit în ianuarie, anul trecut.

Actualul tratat, semnat în 1967, interzice dezvoltarea sau
amplasarea armelor, inclusiv al celor nucleare sau armelor
de distrugere în masă, pe orbită sau instalarea lor pe Lună,
fără să prevadă explicit interzicerea distrugerii sateliţilor.

Statele Unite nu au mai oferit informaţii despre propriul
program anti-satelit din 1985 când au distrus un satelit ce le
aparţinea cu ajutorul unei rachete lansate de un avion de
luptă.

Măsurile în contextul schimbărilor demografice viitoare
ar trebui să includă încadrarea în muncă a persoanelor în
vârstă active, dreptul garantat la tratament pentru
sterilitate, facilitări pentru adoptarea copiilor abuzaţi şi
sancţiuni împotriva celor care angajează imigranţi
clandestini - menţionează un raport privind viitorul
demografic al Europei, adoptat joi la Strasbourg.

Rata natalităţii în Uniune, de 1,5, este "anormal de
scăzută", precizează raportul realizat de Françoise Castex
(PSE, FR).

Parlamentul recomandă Statelor Membre să promo
veze măsuri fiscale care să încurajeze creşterea ratei
natalităţii şi atrage atenţia asupra necesităţii de a garanta
femeilor, după naştere, o protecţie şi un sprijin adecvat, în
special tinerelor mame singure, având în vedere numărul
în creştere al familiilor monoparentale, care au, în 85% din
cazuri, o femeie drept capul familiei şi care sunt expuse
unui risc mai ridicat de sărăcie decât alte familii.

Deputaţii recomandă Statelor Membre să creeze,
până în 2010, spaţii care să permită îngrijirea a cel puţin
90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani şi vârsta
obligatorie de şcolarizare şi cel puţin 33% dintre copiii mai
mici de 3 ani; subliniază faptul că aceste măsuri trebuie să
permită părinţilor să-şi adapteze modalităţile de
organizare a lucrului în funcţie de ritmul lor de viaţă.

Deputaţii recomandă Statelor Membre să adopte cele
mai bune practici privind durata concediului de maternitate
(care variază, de la un Stat Membru la altul, de la 14 la 28
de săptămâni) şi, prin urmare, durata concediilor
parentale, de îngrijire şi de creştere a copilului, precum şi
un venit garantat pe perioada sarcinii şi revenirea la
acelaşi loc de muncă. Ei doresc, de asemenea, ca Statele
Membre să adopte măsurile referitoare la sancţiunile
împotriva violenţei şi relelor tratamente domestice.

Parlamentul susţine că Statele Membre ar trebui să
adopte măsuri legislative adecvate pentru a se asigura că
femeile care lucrează şi care intenţionează să aibă copii
nu sunt supuse riscului de a rămâne şomere, de a sărăci
sau de a fi marginalizate. În calitatea lor de viitoare mame,
femeile care lucrează ar trebui să beneficieze de stimu
lente şi ar trebui să se ia măsuri împotriva angajatorilor
care nu angajează femei care doresc să devine mame sau
care ameninţă, direct sau indirect, femeile angajate pentru
a le împiedica să devină mame - consideră Deputaţii.

Parlamentul solicită Statelor Membre să promoveze
rolul lucrătorilor în vârstă pe piaţa muncii, evidenţiind
beneficiile aduse de angajarea lor şi determinând
angajatorii să adopte practici flexibile de lucru care să
încurajeze lucrătorii în vârstă să reintre pe piaţa muncii.

Deputaţii îndeamnă Comisia Europeană şi Statele
Membre să acorde de urgenţă atenţie sprijinului pentru
încadrarea în muncă a lucrătorilor în vârstă, având în

vedere creşterea planificată a vârstei de pensionare în
multe State Membre. Deputaţii îndeamnă Statele Membre
şi partenerii sociali să promoveze, nu să împiedice,
instituirea de norme şi convenţii care să permită
prelungirea vieţii active, la cererea lucrătorilor, dincolo de
65 de ani, cu beneficii fiscale şi sociale atât pentru
lucrători, cât şi pentru angajatori.

10% din persoanele în vârstă sunt victime ale
abuzurilor fizice, financiare sau mentale

Deputaţii atrag atenţia asupra "lipsei de grijă şi a
modalităţii abuzive în care deseori sunt tratate persoanele
în vârstă în cadrul familiilor lor sau al instituţiilor în care
activează". Deoarece circa 10% din persoanele în vârstă
sunt victime ale abuzurilor fizice, financiare sau mentale
înainte să înceteze din viaţă, Comisia şi Statele Membre ar
trebui să stabilească sisteme de avertizare şi penalităţi
pentru tratamente de acest gen, subliniază raportul.
Comunicarea Comisiei privind abuzarea persoanelor în
vârstă, care urmează să fie publicată anul acesta, ar trebui
să stabilească "o strategie clară pentru informare pe scară
largă şi campanii de conştientizare în această privinţă" -
inclusiv cursuri de formare pentru lucrătorii din domeniul
de îngrijire, definirea unor standarde de calitate, şi
sancţiuni pentru tratamente abuzive.

Deputaţii reamintesc faptul că un mediu de lucru
plăcut reprezintă un important factor de productivitate, ca
atare invită Statele Membre să promoveze acţiuni la locul
de muncă, care reduc riscul de accidente pentru lucrătorii
în vârstă, inclusiv intervenţii pentru îmbunătăţirea mediului
de lucru din punct de vedere psihosocial şi fizic. Ei invită
întreprinderile să investească în măsuri de prevenire a
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în
medicina muncii, în igienă şi în dialogul social.

Deputaţii subliniază că este absolut necesar ca locul
de muncă să fie accesibil şi deci sigur, pentru lucrătorii în
vârstă sau care au un handicap, prin dotări satisfăcătoare
şi prin furnizarea de echipamente specifice adaptate
nevoilor individuale; ei subliniază, totodată, că un mediu
de lucru accesibil permite persoanelor în vârstă să ducă o
viaţă autonomă, ceea ce contribuie şi la reducerea
cheltuielilor publice afectate îngrijirilor instituţionalizate.

Imigrarea este şi va continua să fie un element al
demografiei Uniunii şi un aspect pozitiv din punct de
vedere economic, social şi cultural. Deputaţii solicită, în
consecinţă, Comisiei, Statelor Membre şi partenerilor
sociali să aibă o abordare senină şi raţională a imigrării
pentru a putea face faţă opiniilor şi atitudinilor xenofobe şi
rasiste şi pentru a promova integrarea deplină şi efectivă a
migranţilor în societate.

Parlamentul consideră că membrii familiilor care
însoţesc un lucrător migrant ar trebui să primească permis
de şedere şi, dacă este cazul, permis de muncă.

-

-

Promovarea rolului lucrătorilor în vârstă pe piaţa
muncii

Imigrarea integrată - o provocare
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Controlul armelor
în spaţiu



Vând apartament 2 camere, Micro 1,
confort 1, semidecomandat, central

ţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0728625813, 0788021442

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ negociabil. Tel 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Micro 2 ,
confort 1, semidecomandat, etaj
intermediar, preţ negociabil. 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 3 camere, Lunc
ţ

negociabil. 0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, confort

1, Micro 1, amenajat, termopane, preţ
33.000 €. Tel. 0355-404462, 0728-
625813, 0788021442

Vând apartament 3 camere, confort
2, Micro 2, etaj intermediar, îmbun ţit,
central ţ 34000 €. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788-
021438

Vând apartament 3 camere, Moroa-
sa, etaj intermediar, termopane, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0740-
099789, 0788021438

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1 decomandat, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0740099789, 0788-
021438

Vând apartament 3 camere, confort
1, decomandat, Micro 4 ,termopane,
central -

ţ 38000 negociabil.
0355-404462, 0740099789

Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, central -

ţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0728625813, 0788021442

Vând apartament 4 camere, Lunc

ţ 58000 € ne-
gociabil. Tel 0355-404462, 0728625813,
0788021442

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
confort 2, decomandat, amenajat,
central

-

-

ţ 30000 €. Tel
0355-404462, 0788021442, 0728-
625813

Vând casa in Boc
ţ negociabil. Tel

0355-404462, 0788021442, 0728-
625813

Vând cas

ţiu comercial
Bloc 800, 186 mp, pretabil birouri. Tel.
0788021438, 0740099789

Vând spaţiu comercial Lunc
ţ 35000

€. Tel. 0788021438, 0740099789
Vând spaţiu comercial Micro 4, 58

mp, preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Ofere spre închiriere spaţiu în

Centru, parter, pretabil pentru cabinete
medicale, magazine. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789

Ofer spre închiriere spaţiu Micro 4,
amenajat, termopane, alarm

-

ţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme,
cabinete medicale, birouri. Tel.
0788021438, 0740099789

Ofer spre închiriere, apartament 2
camere, Lunc

-

-

ţ bun, cash. Tel.
0355-404462, 0788021439

Cump

-
-

ă,
termopane, pre

ă,
confort 1, decomandat, etaj intermediar,
centrală, pre

ă,
decomandat, centrală, 2 balcoane, pre

ătă
ă, termopane pre

ă. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, confort
1, decomandat, Micro 2, amenajat,
termopane, pre

ă, termo
pane, pre

ă,
confort 1, decomandat, termopane, 2
băi, 2 balcoane, etaj 1, pre

ă, termopane. Tel. 0788021442
Vând apartament 4 camere, Micro 3,

confort 1, decomandat, centrală,
termopane. Tel 0740099789

Vând casa Lunca, 3 camere, de
misol, amenajata, centrala, termopane,
teren 200 mp, garaj. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând casa in Boc

ă Muncitoresc, cărămidă
arsă, 3 camere, 170 mp, curte, baie,
beci. Tel 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Vând sau închiriez spa

ă, 2
camere, 33 mp, termopane, pre

ă, pretabil
birouri, cabinete medicale. Tel. 0728
625813

Ofer spre închiriere spa

ă, mobilat

ă,
termopane, mobilat. Tel 0355-404462,
0788021438, 0740099789

Cumpăr casa in Boc

ăr apartament 2-3 camere,
indiferent zona, ofer pre

ăr garsoniera indiferent de
zona. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari. Tel. 0355-
404462, 0788021439

Cumpăr garsoniera in bloc de apar
tamente. Tel. 0355-404462, 0788
021439

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

Â

Î

V NZARE CASĂ

NCHIRIERE

CUMPĂRARE

şa, 6 camere,
centrala, termopane, 2877 mp teren,
amenajata. Tel 0355-404462, 0788
021442, 0728625813

Vând casa Muncitoresc, 2 camere,
amenajata, termopane, pre

şa, 3 camere,
amenajata, hidrofor, pre

şi utilat 125 €.
Tel 0355-404462, 0788021442, 0728
625813

Ofer spre închiriere apartament cu 2
camere, Micro 4, mobilat. Tel 0355-
404462, 0788021438, 0740099789

Ofer spre închiriere apartament cu 2
camere, etaj 2 Micro 1, central

şa, plata cash.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813

Cump

Cumpar teren sau casa 1000 mp,
zona Muncitoresc, Timisorii, Calnic,
acces auto. Tel. 0355-404462, 0788
021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 3 camere deco
mandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Cumpar teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000 mp Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Cumpar apartament 2 camere,
indiferent zona, ofer pret bun, cash,
comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpar garsoniera indiferent de
zona, comision 0%. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Cumpar apartament 3 camere, indi
ferent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând spatiu comercial, Lunca, ame
najat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789

Vând spatiu centru, amenajat, termo
pane, 40 mp. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând spatii in centru, posibilitate
cabinete sau birouri, pret neg Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789

Vând teren pentru constructii, Micro
4, posibilitate utilitati, 40 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând 17800 mp teren Bocsa
Romana, la sosea, utilitati, acces auto, 4
€/mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

-

-

-

-

-

-
-

.

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

Â ŢŞ

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând apartament cu o cameră, Micro
4, centrală, termopane, pre

ă în Luncă, termopa-
ne, podele laminate, amenajată, 14.900
€. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740-099789

Vând garsonieră în Micro 4, pre

ă în Govândari,
termopane, pre

ă în Micro 4, pre

ă, termopane, pre

ă, pre

ă, pre

ă, pre

ă,
pre

ţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Vând garsonier

ţ
16800 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0740099789

Vând garsonier
ţ 15000 € negociabil. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728-
625813

Vând garsonier ţ
16800 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0740099789

Vând apartament 2 camere, Moroa-
sa, confort 2, semidecomandat, termo-
pane, amenajat, preţ 30500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789

Vând apartament 2 camere, Moroa-
sa, amenajat, central ţ

35000 €. Tel. 0788021438, 0740099789
Vând apartament 2 camere, confort 1

,Micro 3, amenajat, termopane, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0740-
099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, termo-
pane,preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere Micro 1,
confort 1, amenajat, termopane, cen-
tral ţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 3, amenajat, central ţ ne-
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 1 decomandat, amenajat, ter-
mopane, central ţ 38000 nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, central

ţ 28500. Tel 0740099789, 0788-
021438

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vand apartament 1 camera Micro 2,
pret 19.000. Tel. 0748-118080.

Vand apartament 2 camere conf. 1,
pret 30.000 €.Tel. 0748-118080.

Vând apartament 3 camere conf. 1.
Tel. 0748-118080.

Vând teren C Caransebesului,
parcele 800-1200 mp. Tel. 0748-118080.

Cumpar apartament 2 sau 3 camere
Gov ndari. Tel. 0748-118080.

Vând apartament 1 camer , zon
bun , etaj intermediar, pre negociabil.
Tel. 0748-118081.

Vând apartament 2 camere conf. 1
mbun t it, zon bun . Tel. 0748-

118081.
Vând apartament 3 camere mbu

n t it, etaj intermediar, pret 35.000 €
neg. Tel. 0748-118081.

Vand apartament 4 camere conf. 1
decomandat, pre negociabil. Tel. 0748-
118081.

Cump r apartament 1 camer , ofer
pre bun. Tel. 0748-118081.

Cump r apartament 2 sau 3 camere
cu sau f r mbun t iri. Tel. 0748-
118081.

Vând garsonier n bloc de aparta
mente pre 19.300 € neg. Tel. 0748-
118777.

Vând apartament 3 camere conf. 1
cu central termic . Tel. 0748-118777.

Vând apartament 2 camere conf. II
Moorasa, pre 28.000 € neg. Tel. 0748-
118777.

Vând garsonier pe Al. Tineretului cu
mbun t iri, pre 19.500 € neg. Tel.
0748-118777.

Vând c min 1 camer cu 7 500 € i
c min 2 camere, pre 13.000 €. Tel.
0748-118777.

Vând spa iu comercial Micro II, pre
40.000 €. Tel. 0748-118777.

Vând apartament 4 camere cu
mbun t iri i garaj n Moroasa. Tel.
56.000 € Tel. 0748-118777.

Vand apartament 2 camere D n Mi
cro 4, pre .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Tryo M)
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(Tryo M)
alea
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ţ
(Tryo M)

î ţ
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î -
ţ

(Tryo M)

ţ
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î ţ
(Tryo M)

î -
ţ

(Tryo M)
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î ţ ţ
(Tryo M)

.
ţ

(Tryo M)
ţ ţ

(Tryo M)

î ţ î
(Tryo M)

î -
ţ 38.000 €. Tel. 0748-119444

Vând apartament 2 camere, zona
Micro 2 etajul 3 din 4, preţ 23.000 € neg.
Tel. 0748-119444 (Tryo M)

Vând garsonier în Micro 4 et.3 din 4,
preţ 17.000 €.Tel. 0748-119444 (TryoM)

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, zona Micro 3, cu multiple
îmbun t ţiri. Preţ 40.000 € neg. Tel.
0748-119441 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
semidecomandat, Micro 2, preţ 46.000 €
neg. Tel. 0748-119441 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
decomandat, zona Lunc , etajul 3/4, 2
b i, 2 balcoane, box , izolaţie pereţii
exteriori, preţ 55.000 €. Tel. 0748-
119441 (Tryo M)

Vând garsonier , zona Trezorerie,
suprafaţa de 45 mp, îmbun t ţiri, preţ
25.000 € neg. Tel. 0748-119441 (TryoM)

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
preţ 28.500 € neg. Tel. 0748-119441
(Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
cu îmbun t ţiri preţ 37.000 €. Tel. 0748-
119442 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere, zon
excelent , preţ 29.000 €. Tel. 0748-
119442 (Tryo M)

Vând garsonier îmbun t ţit etaj 2,
preţ 19.000 €.Tel. 0748-119442 (TryoM)

Închiriez 3 camere D, amenajat,
pretabil cabinet medical. Tel. 0748-
119442 (Tryo M)

Vând apartament 4 camere, 2 b i, 2
balcoane, etaj 1 parţial mobilat. Tel.
0748-119442 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere D,
Moroasa cu îmbun t ţiri. Tel. 0748-
119443 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere conf. 2,
zona Moroasa, etajul 1. Tel. 0748-
119443 (Tryo M)

Vând apartament 1 camer mobilat,
cu central , preţ 25.000 €. Tel. 0748-
119443 (Tryo M)

Vând apartament 4 camere, zon
excelent , cu îmbun t ţiri, preţ 50.000 €
neg. Tel. 0748-119443 (Tryo M)
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Vând apartament 3 camere conf. 1,
decomandat, et. 3/4, zona Moroasa,
amenajat. Preţ 50.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, 110 mp,
et. 3/4, zona Moroasa, central

ţ ţ
80.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând spaţiu , 100 mp,
situat pa Calea Caransebe ţ
150.000 . Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând cas
ţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând cas

ţ
70.000 €. (Magister)

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hotel + 3.065 mp teren în
Staţ ţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hal
ţ

Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hal ţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.

221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 5.000 mp teren, zona Calea

Timi ţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principal ţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp, zona Moroasa, complex
Comercial. Preţ 10 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
40 mp, zona Intim, f

ţ 10 €/mp. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
45 mp, zona Victoria, î ţ 10
€/mp.

î spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616 (Magister)

Ofer spre închiriere apartamente de
închiriat mobilate ţ
300 € lunar. Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Re ţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arter

ţie auto-
buz ţ
2

ţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Ofer spre închiriere spaţii pentru biro-
uri, firme, zon ţ 500 €/lun
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere hal depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Lunc

ţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

ă,
termopane, climă, gresie, faian ă. Pre

comercial

ă 3 camere în loc Măureni.
Pre

ă 4 camere, baie, bucă
tărie, curte, garaj,zona Muncitoresc, pre

ă industrială - fabrică
prelucrare 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

ă, cu toate utilită

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă. Pre

ără vizibilitate la
stradă. Pre

n spate. Pre

ătă ă. Pre

ă principală comercială,
trafic intens auto

ătate, suprafa ă
68 mp, front stradal 14 ml, locuri de par-

care 6, pre

ă centrală. Pre ă.

ă
ă.

Pre

şului, pre

iunea Secu. Pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilate complet. Pre

şi

şi pietonal, sta
şi tramvai în vecin

€

-

Ofer spre nchiriere
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...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

Vânz riã

Închirieri

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: 0724-30.26.16
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

PRISMA | 28 2008 |Februarie - 5 Martie

18 feb 08 72,3413
19 feb 08 72,7813
20 feb 08 7 ,7250
2 feb 08 75,2359
2 feb 08 75,2796
2 feb 08 75,2622
2 feb 08 73,5476
2 feb 08 7

.

.

. 3
1 .
2 .
5 .
6 .
7 . 4,6195

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,60
2,58
2,56
2,54
2,52
2,50
2,48
2,46
2,44
2,42

402,

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

76
74

3,72
3,70
3,68
3,66
3,64
3,62

60

3.80
3.78
3,
3,

3,

USD

28 29 30 21 22 25 26 2731 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20

2 - 2 Februarie8 Ianuarie 7 2008

Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi ştali din jude ş-Severtin

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

ă:

,0 .
,0 .

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 072 -3 484780



DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Lada Togliatti - Oltchim

Sambata Sport.ro ora 15:00
BASCHET MASC.: Camp. National: Dinamo - BC Tg. Mures

Sambata Telesport ora 18:30
MOTOCICLISM: Superbike, Camp. Mondial, Etapa 2, Australia

Duminica Eurosport ora 06:30
TURISME: WTCC, Camp. Mondial, Etapa 1, Brazilia

Duminica Eurosport ora 18:00
POLO: Turneu de calificare la JO ‘08, Romania - Slovacia

Duminica TVR 2 ora 19:05
FOTBAL IN SALA: Romania - Belgia

Duminica Antena 2 ora 21:00.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
24 feb - 02 mar: TIR - Camp European(10m),Winterhur, Germania;
24 feb - 02 mar: TENIS DE MASA- CM,echipe, Guangzhou, China;
28 feb - 02 mar: RALIURI - WRC, Raliul Mexicului, Etapa 3;
01 - 09 mar: POLO - Turneul de calificare Jo’08, Oradea, Rom .

Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

POLO
Echipa de polo pe apa a Romaniei a ocupat locul trei la Cupa

Volvo, turneu international desfasurat la Kecskemet (Ungaria),
dupa ce a invins in finala mica formatia Canadei, cu scorul de 16-6.
A fost ultimul meci de pregatire al echipei antrenate de Vlad Hagiu
inaintea turneului preolimpic ce va avea loc la Oradea, acolo unde
nationala noastra are sansa sa obtina biletele de calificare la JO de
la Beijing.

Postul de televiziune TVR 2 va transmite in direct meciurile pe
care reprezentativa Romaniei le va disputa la Oradea. Romania va
evolua in Grupa A, alaturi de Rusia, Brazilia, Grecia, Kazahstan si
Slovacia, in timp ce din Grupa B vor face parte Mexic, Germania,
Iran, Italia, Canada si Macedonia. Iata programul partidelor
Romaniei transmise de TVR 2: 2 martie, ora 19.10, cu Slovacia, 3
martie, ora 18.55, cu Rusia, 4 martie, ora 18.55, cu Brazilia, 5
martie, ora 20.25, cu Grecia, 6 martie, ora 20.25, cu Kazahstan.
Pentru zilele de 7,8 si 9 martie, orele vor fi comunicate ulterior, in
functie de locul ocupat in grupa de echipa Romaniei.

Romania se poate califica din nou la JO, dupa o absenta de 12
ani, dar trebuie sa se claseze intre primele patru echipe. Capacita-
tea bazinului va fi suplimentata pentru acest eveniment cu 300 de
locuri, cu doua tribune usoare, una pentru delegati, alta pentru in-
vitati, astfel incat va oferi in jur de 2.500 de locuri. Pe baza unui bilet
in valoare de 5 lei vor putea fi urmarite toate meciurile dintr-o zi.

B O X
Campion mondial al versiunii

IBF, categoria semimijlocie,
Lucian Bute isi va pune in joc
centura cu diamante, pe 29
februarie, la Montreal.

Chiar daca va avea un
adversar redutabil in persoana
americanului William Joppy,
triplu campion mondial la cate-
goria mijlocie in perioada 1996-
2003, pugilistul roman este
favorit cert in aceasta partida.
Chiar daca Joppy nu se mai afla
de ceva vreme in top, Bute este
convins ca nu va avea o misiune
prea usoara in ring. „Este mult
mai usor sa cuceresti centura
decit sa o pastrezi. Presiunea
atirna pe umerii mei, Joppy vine
decis sa-mi ia centura. Este o
vulpe batrina si este foarte
periculos, dar eu sint pregatit“,
spune Bute. Pina la infruntarea
cu pugilistul american, romanul
mai are de dus o „batalie“ mult
mai grea, cea cu kilogramele.
„Ultimele zile de dinaintea
cintarului oficial sint crunte“, a
spus campionul mondial. Lucian
urmeaza cu strictete zilnic pro-
gramul impus atit de antrenorul
Stephane Larouche, cit si cel al
nutritionistului clubului Interbox,
Melanie Olivier. „Este foarte
usor sa muncesti cu Lucian,
este un sportiv care se cunoaste
foarte bine, stie ce-i face bine si
ce nu, este foarte disciplinat.
Stie cum sa-si dozeze energia in
functie de ceea ce antrenorul
Stephane Larouche ii cere la
antrenament. Mi-a fost mult mai
dificil sa lucrez cu Eric Lucas, pe
vremea cind evolua in ring, sau
astazi cu Adrian Diaconu“, a
spus Melanie Olivier. Interesul
pentru partida Bute-Joppy este
extrem de crescut, 12.000 de
bilete fiind deja vindute.

JUDO
Românca Alina Dumitru a câ

La competi

ştigat medalia de argint la Cupa
Mondial

ş
Dinea s-a clasat pe locul 5,Ramona Enache pe locul 7, la 52 kg.

ă de judo de la Budapesta, fiind învinsă în finala categoriei
48 kg prin koka de chinezoaica Feng Gao.

ări. Ioana Alua
ţia de la

Budapesta au participat 228 judoka din 43 de ţ

Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

.

1. Steaua MFA 17 14 1 2 563 468 29p
2. HCM Constanta 17 11 3 3 488 423 25p
3. Stiinta Municipal Bacau 17 10 4 3 520 497 24p

5. CSM Medgidia 17 9 2 6 489 477 20p
. HC Odorhei 17 9 2 6 467 472 20

7. Univ. Bucovina Suceava
Minaur Baia Mare 17 8 3 6 490 481 19

9. Dinamo Baumit Bucuresti 17 8 0 9 475 477 16
. Poli Izometal Timisoara 17 7 0 10 408 414 14

11. Energia Lignitul Tg. Jiu 17 7 0 10 451 462 14
12. CSM Oradea 17 5 2 10 464 491 12p
13. Uztel Ploiesti 17 2 0 15 414 507 4
14. Romvag Caracal 17 0 0 17 395 515 0p

4. UCM Resita* 17 11 0 6 521 492 21p

6 p
17 8 3 6 500 469 19p

8 p
p

10 p
p

p

* Echipa penalizata cu 1 punct, (cerinte varsta).
Etapa urmatoare (18/26) 02.03.2008

CSM Medgidia - UCM Resita

: HCM Constanta - HC Odorhei;
CSM Oradea - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; Uztel Ploiesti - Romvag
Caracal; ; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu -
Universitatea Bucovina Suceava; HC Minaur Baia Mare - Dinamo Baumit
Bucuresti; Steaua MFABucuresti - Univ. HCM Poli Izometal Timisoara.

HANDBAL - CUPE EUROPENE
Echipa feminina de handbal a

inregistrat, duminica seara, prima infrangere din actualul sezon
european, fiind invinsa, in deplasare, de puternica grupare ungara
ETO Gyor, cu scorul de 30-27 (16-13), in cea de-a treia etapa a
primei grupe principale din Liga Campionilor. Desi Gheorghe Tadici
a gandit o tactica speciala pentru vedeta gazdelor, Anita Gorbicz
fiind luata om la om de pivotul Raluca Ivan, ETO Gyor a demonstrat
ca este una din principalele favorite la castigarea celui mai
important trofeu european si s-a descurcat foarte bine si fara
"creierul" sau in primele zece minute: scor 8-5.

Sustinute de un public incendiar, unguroaicele speculeaza
prompt avalansa de pase gresite din tabara valceana si isi maresc
avantajul alarmant peste alte zece minute: scor 12-6! Iritat la culme
de arbitraj, cu un minut inainte de pauza antrenorul Gheorghe
Tadici primeste cartonasul galben pentru proteste, iar Oltchim
pleaca la vestiare in inferioritate, 13-16.

Fluierul final a fost ca o salvare pentru Oltchim, care a simtit,
astfel, pentru prima data gustul infrangerii in actuala editie a Ligii
Campionilor, dupa ce acumulase 10 victorii si un rezultat de
egalitate. In urma acestui rezultat, ETO Gyor ramane liderul primei
grupe principale, cu punctaj maxim, urmata de Oltchim, cu 3
puncte, Lada Togliati, cu 2 puncte, si FC Nurnberg, cu un singur
punct, gruparea rusa obtinand o victorie importanta in Germania,
cu 31-29. In etapa urmatoare, pe 1 martie, Lada Togliatti va primi
replica Oltchim, in vreme ce FC Nurnberg va da piept cu ETO Gyor.
Reamintim faptul ca primele doua clasate se vor califica in
semifinalele Ligii Campionilor.

La masculin, va intalni formatie bielorusaArkatron
Minsk, in timp ce Poli-Izometal Timisoara va infrunta puternica
echipa lusitana Benfica Lisabona. Cele doua manse sunt
programate pe 8, si respectiv 15 martie

Oltchim Ramnicu Valcea

UCM Resita

.

V O L E I
Stiinta Bacau, calificata la
turneul Final Four al Cupei

Challenge
Echipa feminina de volei

Stiinta Bacau s-a calificat pentru
turneul Final Four al Cupei
Challenge, dupa ce a invins in
''setul de aur'' pe Unic Piatra
Neamt, in deplasare, cu 15-12.
Unic se impusese cu scorul de
3-2 (25-19, 24-26, 33-31, 21-25,
15-11) si a dus meciul in setul de
departajare, jocul fiind foarte
echilibrat. Stiinta castigase in
tur cu 3-0.

Clasament etapa a 20-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 20 15 4 1 36 13 49p
Rapid Bucuresti 20 12 5 3 33 16 41
Unirea Urziceni 20 11 6 3 25 14 39
Politehnica Timisoara 20 11 5 4 40 28 38
Steaua Bucuresti 20 11 5 4 21 12 38

. Dinamo Bucuresti 20 10 5 5 32 19 35
7. FC Vaslui

Gloria Bistrita 20 8 4 8 24 28 28
9. Otelul Galati 20 8 2 10 29 38 26

. Politehnica Iasi 20 6 4 10 22 27 22
11. Gloria Buzau 20 6 4 10 21 34 22

Ceahlaul Piatra Neamt 20 6 2 12 20 28 20
13. U. Craiova 20 6 2 12 20 29 20

Dacia Mioveni 20 5 5 10 18 27 20
5. UTA 20 4 6 10 17 25 18p

16. Farul Constanta 20 4 6 10 11 23 18p
17. Pandurii Tg. Jiu 20 3 6 11 20 30 15p
18. U. Cluj 20 2 8 10 23 33 14p

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

20 9 7 4 32 20 34p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (2 /34) 29.02-03.03.2008 Vineri 29.02.:
Sambata 01.03

Duminica 02.03

Luni 03.02

1 Ceahlaul
Piatra Neamt - Farul Constanta, (ora 19:00, Telesport); :
Gloria Bistrita-FC Vaslui , (ora 13:30, National TV); U Cluj-UTA, (ora 15:30,
Telesport); Dacia Mioveni - Dinamo Bucuresti, (ora 20:45, Antena 1);

: U Craiova - Pandurii Tg. Jiu, (ora 14:00, TVR 1); Gloria
Buzau - Poli. Iasi, (ora 14:45, Telesport); Otelul Galati - Rapid Bucuresti,
(ora 15:30, National TV); Steaua Bucuresti - CFR Cluj, (ora 20:30, Kanal
D). : Poli. Timisoara - Unirea Urziceni, (ora 20:30, Kanal D)
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