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Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]@ “Semenic” la moment aniversar
La 75 de ani de la emiterea Înaltului Decret Regal 468 prin

care a fost aprobat «Regulamentul apărării pasive contra
atacurilor aeriene din România», moment al na

ă (28 februarie 1933), Inspectoratul pentru
Situa ă «Semenic» al jude

ă a avut loc la Punctul de Comandă
Jude ăpost, situat în incinta
Palatului Administrativ. Componenta de bază a activită

ă cu
estimarea poten ăsurilor pentru
diminuarea sau limitarea lor, realizarea de instructaje privind
comportamentul situa ă conlucrarea cu factorii
responsabili ă

ă inunda

ă.
În jude ă

pe areale întinse

ărsare în
Dunăre ăni ărea, pe
sectorul Bazia

ăria, Cerna
ări hidrotehnice complexe,

asigură, pe lângă func ă (sursă de apă

ătoare de către operatori, a debitelor evacuate, în
condi ărcare sunt func

ările corecte.
La acest capitol, Dunărea în amonte de barajul de la Por

ăni

ă, pentru care s-au impus măsuri de prevenire, diminuare
sau înlăturare a efectelor, în cadrul activită

ă cunoscută: primăvara

ările masive nu
au fost coroborate cu lucrări de consolidare a terenurilor,
avertizările nu pot fi punctuale, astfel că multe localită

ă. În cadrul
localită

ătre
speciali

ă despre riscurile care derivă din aceste accidente.
Consecin

ă, elemente suficiente pentru realizarea strategiei de
apărare. De exemplu, în cazul unei deschideri de o anumită
anvergură în barajul Secu, viitura se va atenua abia în jude

ăcută men ă aceste situa
ă durata existen

ă categorie de accidente se situează
ă a râurilor,

în general lucrări executate fără autoriza
ământului

ă sau cu poten
ă încadrare

zonală a jude
ă sistem propriu de avertizare,

iar jude ă dea posibilitatea
monitorizării mi ărilor telurice.

Rămâne ca solu ă a construc
ă a acestora, adică interven

ă. Analiza
principalilor factori care influen ă stabilitatea terenurilor
(criteriul geomorfologic, seismic, silvic, litologic, hidrologic,
climatic

ări de
teren. Prezintă grad mare de risc zonele Herculane, Armeni

ăpezire ale unor re
ăpadă.

ISUG „Semenic” este factor determinant în inventarierea
poten

ării sistemului de protec
ător, în cazul producerii unor accidente.

ării unor epidemii sau epizotii.
ISUG „Semenic” dispune de un sistem de alarmare de diferite

complexită ă localită

ă ămâne gestionarea
adăposturilor, o situa ă doar prin
implicarea responsabilă a autorită

şterii Protec

ş-Severin a
prezentat presei, prin prisma atribu

şi tehnologice majore la care este expus jude

şi de ad

şi autorit

şi dovedit prioritar în urma
unor bilan ş-Severin a fost şi poate fi confruntat
cu inunda şterea
nivelului cursurilor de ap

ş-Severin, bazinele hidrografice se dezvolt
şi sunt caracterizate de trasee scurte şi, în

zonele superioare, pante mari.
Principalele bazine hidrografice sunt:
Timişul, Bârzava, Cerna, Nera, Caraşul, cu v

şi Pog şul (afluent al Timişului), precum şi Dun
ş- Cozla.

Barajele construite pe cursurile superioare ale râurilor Timiş,
Hideg, Bistra, Bârzava, Miniş, Poneasca, T şi, în viitor
Belareca, în cadrul unor amenaj

şi/sau producere
de energie) şi protec

şi
avertiz

şul, Pog şul, ca de altfel şi foarte mul

şi
toamna.

Inunda
ş

şti, au fost puse la dispozi

şi cotele atinse
de ap

ş, iar apa, la 5 m în aval de construc

şi ac

şi al construc

şi Tople
şi 2002 (Coronini - Moldova Veche), provocate în zone

cu activitate cunoscut
şi s-a procedat la o nou

ş-Severin, din punct de vedere al riscului.
Pentru acest tip de risc nu exist

şc
şi

exploatarea responsabil
şi monitorizate la structura de rezisten

şi antropogen) au determinat zonarea teritoriului
jude ş-Severin, fiecare perimetru fiind caracterizat de
modul de manifestare şi de amploarea poten

ş -
Feneş,Anina, Gârlişte ş.a.

Relieful jude şi specificul climatic sunt factori care pot
crea risc de înz

şe de z

şi a implement

Domeniul de activitate-responsabilitate a ISUG se extinde şi
în cazul declanş

şi este testat
periodic.

Un domeniu lacunar al activit

ţiei
Civile din ţara noastr

ţii de Urgenţ ţului Cara
ţiilor care îi revin instituţiei,

riscurile naturale ţul
nostru.

Conferinţa de pres
ţean, sediu cu funcţie

ţii ISU
«Semenic», ca de altfel a tuturor instituţiilor similare, este
prevenirea dezastrelor prin popularizarea lor, coroborat

ţialelor efecte, asigurarea m

ţii de urgenţ
ţi, pentru evitarea lor, pe cât posibil.

Un prim capitol al riscurilor îl reprezint ţiile.
Estimate ca factor de risc major

ţuri, judeţul Cara
ţii generate de scurgeri de pe versanţi sau cre

ţul Cara

ţia de baz
ţia la inundaţii, prin gestionarea

corespunz
ţiile în care instalaţiile de desc ţionale

ţile
de Fier, Nera, Cara ţi
afluenţi din zona aval a barajelor existente pot crea situaţii de
urgenţ

ţii ISUG. Acest tip de
inundaţii are, în general o frecvenţ

ţiile prin scurgeri de pe versanţi sunt mai greu de
gestionat, sunt previzibile în zonele în care defri

ţi din judeţ
au fost confruntate cu acest tip de situaţii de urgenţ

ţilor, sistemul de colectare a apelor pluviale,
subdimensionat, nefuncţional sau inexistent în anumite zone
poate conduce, de asemenea, la inundaţii.

Potenţialele dezastre cauzate de avarii la construcţiile
hidrotehnice (baraje) din judeţ au fost evaluate de c

ţia ISUG, iar populaţia va fi
informat

ţele avariilor la structura barajelor au fost estimate prin
arealul afectat de inundaţii, timpul de propagare

ţul
Timi ţie, în cca. 8 minute
poate atinge cota de 12 m.

Trebuie f ţiunea c ţii accidentale sunt
potenţiale, dar nu au fost consemnate, pe toat ţei,
la majoritatea barajelor.

În aceast ţiunea
apelor asupra construcţiilor amplasate în albia major

ţie.
Comportamentul seismic al p ţiilor

existente în judeţul nostru a fost testat la cutremurele mari din
anii 1991 (cu epicentre în zona Banloc - Ofseniţa ţ - Her-
culane)

ţial activat, ocazii cu care au
fost reevaluate riscurile

ţului Cara

ţ nu sunt amplasate staţii care s

ţie proiectarea corect ţiilor
ţii strict

avizate ţ
ţeaz

ţului Cara
ţialelor alunec

ţului
ţele rutiere sau , pe areal foarte

restrâns, avalan

ţialelor situaţii de risc tehnologic (accidente chimice,
incendii, explozii) ţie
corespunz

ţi, care acoper ţile judeţului

ţii ISUG r
ţie care poate fi rezolvat

ţilor locale. (R.B.)

Foto: Rodica Brebenariu
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Extremă urgen ă: Bani pentru S.C. FOTBAL
CLUB MUNICIPAL S.A. Re ă
cu registru sentimental, domnul primar Liviu Spătaru
a făcut apel la în ărora le-a
cerut să voteze o primă rectificare a bugetului local al
municipiului Re

ă alocare se presupune că va fi evitată
dispari ărui istorie face parte
din istoria ora ărui performan

ătate
a secolului trecut. Nici tânăra genera

ă din discurs, grija edililor urmând să fie dirijată
ă această

disciplină sportivă în cadrul Clubului Sportiv
ă, datoriile clubului sunt estimate la

cca. 800.000 lei, cota datorată Federa

ărâre, iar achitarea acesteia până
în data de 8 martie condi ă men

ă a avut o
activitate defectuoasă

ările referitoare la prezen

ă este ultima oară când
solicită majorarea capitalului social al societă

ă va continua demersurile pentru găsirea unor
investitori priva ă preia o cotă din ac

ă demisia întregii echipe manageriale, banii
vor fi dirija

ă existe ace ăzu

ă fiind cererea
unor investitori germani care vor să construiască în
zona UCC ă de Sta

ă ă
acesta este pre

ţ
ţa În cunoscuta retoric

ţelegerea consilierilor c

ţa pe anul 2008, o suplimentare cu
300.000 lei a cheltuielilor destinate S.C. FOTBAL
CLUB MUNICIPALS.A. Re ţa.

Prin aceast
ţia unui club sportiv a c

ţe l-au
propulsat în fruntea clasamentului, în prima jum

ţie nu a fost
omis

ţiei Române de
Fotbal fiind tocmai cei 300.000 lei care fac obiectul
Proiectului de hot

ţioneaz ţinerea
clubului în campionat. Restul datoriilor provin, în
principal, din neachitarea obligaţiilor fiscale

ţul contabil nici
pentru anul 2006, echipa managerial

ţa în plenul
dezbaterilor Consiliului Local, atunci când discuţiile
se refereau la acest club.

Primarul a asigurat c
ţii (unde

Consiliul Local deţine în prezent 62,89 % din acţiuni)

ţi care s ţiuni.
Pentru moment, cu toate discuţiile care au fost critici
la adresa conducerii clubului sau prin care a fost
solicitat

ţi spre fotbal.
Pentru ca s ţi în

bugetul anului 2008, Consiliul Local va vinde tere-
nuri din patrimoniu, o situaţie binevenit

ţ ţia de epurare a apelor
uzate, la Re ţa, în total cca. 2.700 mp.

Suporterii re ţeni
ţul sprijinului acordat fotbalului.

şi

şi

şi

şului şi ale c

şi spre cei 200 de copii care practic
Şcolar.

La ora actual

şi a
drepturilor salariale ale sportivilor şi ale personalului
angajat. Votul consilierilor a fost de asemenea

sentimental, atât timp cât Societatea FOTBAL CLUB
MUNICIPAL nu şi-a prezentat bilan

şi, în plus, a ignorat total
solicit

şi c

şti bani, neprev

şi în aval fa
şi

şi şi nu numai ei trebuie s ştie c

(Proiecte de hotărâre nr. 1 şi 2)

Urgenţ ţă la urgen ă
A fost acordat votul de principiu, în absen
ărâre scris, pentru ca bugetul local să fie rectificat

ă ământ din Re ă ob ă tichete-cadou pentru
sărbătorile din iarna 2007.

Pentru aceste tichete-cadou comunitatea locală va plăti 400.000
lei. Modul de emitere

ă (nu obligativitatea de acordare), precum

Eficientizarea produc ă la ENERGOTERM
Pentru eficientizarea activită ă

ă un proiect care presupune realizarea unui cazan
care utilizează biomasă pentru producerea de energie termică.

În momentul de fa ă a apărut o nouă oportunitate de finan
ării respective, aceasta fiind asisten ă de către

Ministerul Mediului ării Durabile, pentru identificarea
ă

ă

ării.

ţa unui Proiect de
hot

ţ ţa s ţin

ţie pentru tichetelecadou

ţiei de energie termic
ţii societ ţii, CET ENERGOTERM

RE ŢA, deruleaz

ţ ţare a
lucr ţa PHARE, derulat

ţii proiectelor finanţabile din Programul Operaţional
Sectorial (POS) Mediu Axa 3. Proiectul a fost preselectat dintr-un lot
de 15 proiecte municipale, iar autoritatea local

ţiei, în conformitate cu
normele impuse.

Pentru situaţia în care proiectul va fi selecţionat definitiv,
Consiliul Local

ţ

şi astfel
personalul din înv şi

şi circula şi tichetele
de creş şi regimul de
operare contabil fac obiectul Legii 193/2006.

ŞI

şi Dezvolt şi
stabilirea priorit

şi operatorul local s-
au implicat prin completarea documenta

şi-a dat avizul de principiu referitor la suportarea
cofinan

(Proiect de hotărâre nr.
3 urgen ă)

(Proiect de urgen ă nr. 4) (R.B.)

ţ

ţ

„Parteneriatul” dintre turi
ăriile

localită
ă din anii 30 ai

secolului trecut, atunci când la 1400 m, pe
terenul borlovenilor, a fost construită
Belavista, cabană care oferea confort total,
surprinzător pentru perioada respectivă

ă nu ar fi fost demolată, de invidiat
ăzi: apă curentă, energie electrică de la

microhidrocentrală proprie, linie telefonică
directă cu capitala Banatului.

Acum, omul de afaceri, timi

ă a poten

ă

ă,
pozi ă, deservită (cu rezervele
care ă a infrastructurii)
de căi de acces rutiere, feroviare

ătura cu România

ărului, sta ă în perimetrul
lacului de acumulare Scorilo.

Pentru în
ă proiectul prezentat la Re

ă
personalitatea investitorului: sportiv de
performan ă, atras de confruntările
solicitante, extreme, de la ascensiuni pe
„acoperi

ă natură.
După cum a mărturisit, realizarea
proiectului înseamnă împlinirea unui vis.

Romeo Dunca va dona 10% din profitul
realizat din implementarea proiectului,
pentru „Parcul Na

ăruia se dore

ării fondului forestier ării
biodiversită

ă la data de 10 februarie 2005.
Programul asocia ă în activită

ă, ecoturism, sporturi
montane, conservarea biodiversită

ă
ă ecologică, promovarea valorilor

morale cre ărindu-se permanent
ca procesul educa ă se realizeze.

În acest context, proiectul lui Romeo
Dunca înseamnă versan

ăpezii, unde nu există
construc ă natura, altele
decât instala

ă
ă sta

ă-
rii: cea existentă, la Poiana Mărului (unde
cazarea se va suplimenta cu cca. 2500
locuri dispuse în hoteluri de 3

ă la 3 km în
amonte fa ă de localitate. Construc

ără a fi supuse
regimului unui PUG au o desfă

ă a fondului
edilitar contravine proiectului. Numărul
locurilor de cazare va ajunge la 2500.

Pârtiile de schi, desfă
ă de nivel între 2000

ă cele 7-8 care se vor ame-
naja pe

ă-
zută o telegondolă dinspre Poiana Mărului

ă de la Borlova, plus 4
telescaune performante.

În ambele sta

ătre un
consor

ă în ob

ă în atribu ă

ă surse de
alimentare a bugetelor locale ări
structurale în plan social, prin crearea de
locuri de muncă în industria turismului, în
zone cu specific preponderent agricol.
Proiectul este complex, profesionist
realizat, ambi ăsura în
care se vor depă

ă reabili-
tarea re

ă ă a eveni-
mentelor, peste doi ani se va putea schia
pe Nedeia (Masivul

ărului.

ştii sau pasio-
na şoara şi prim

şi,
dac şi
ast

şoreanul
Romeo Dunca propune un proiect de
valorificare complex

şesc cota de 2000 mdM,
biodiversitate), pante naturale care pot fi
folosite ca pârtii de schi, cantitatea de
precipita şi durata sezonului de iarn

şi aeriene
care pot face leg şi
Europa, precum şi fondul de cazare
existent pe Muntele Mic şi la Poiana
M

şi

şul” lumii la expedi
şi

conservarea a ceea ce înseamn

şte impunerea unui regim
special de protec

şi a conserv

şi arhitectura mediului, agricul-
tur

ştine, urm

şi gol alpin doar

pentru sport şi unde privirile se odihnesc
pe albul imaculat al z

şi
care nu pot fi excluse. Cazarea şi restul ac-
tivit

şi 4 stele) şi
cea de la Borlova, amplasat

şurare alea-
torie, iar dezvoltarea ulterioar

şurate pe cca. 20
ha, cu diferen şi 1400
m sunt cele existente pe Muntele Mic, la
care se adaug

şaua Nedeii, în acest mod fiind asi-
gurat accesul a maximum 10.000 schiori.

şi o telecabin

se implic
şi documenta

şi modific

şi anumite obstruc

şi timp va fi necesar

ş poate include
Banatul în turismul montan interna

şurarea normal

şi atunci
amatorii de schi din România, în drumul lor
spre pârtiile de la Tatranska Lomnice sau
Kitzbühel din Alpi ar putea fi deturna

ţii de schi din Timi
ţilor de la poalele masivului Ţarcu -

Muntele Mic dateaz

ţialului
turistic al masivului muntos Ţarcu -
Muntele Mic: cadru natural deosebit (10
vârfuri care dep

ţii
ţia geografic
ţin de starea actual

ţiune dezvoltat

ţelegerea conceptului care
guverneaz ţa,
în 29 februarie, trebuie descifrat

ţ

ţii la Polul Nord,
dar foarte implicat în protejarea

ţional Ţarcu - Muntele
Mic”. Proiectul de înfiinţare a Parcului Na-
ţional Ţarcu - Muntele Mic, prin intermediul
c

ţie a unui vast areal
montan din regiunea Banatului în scopul
protej

ţii aparţine asociaţiei „Altitudi-
ne” înfiinţat

ţiei const ţi de
educaţie ecologic

ţii, pei-
sagistic

ţional s

ţi

ţii care impieteaz
ţiile de transport pe cablu

ţilor vor fi rezolvate la baza muntelui.
Se vor dezvolta dou ţiuni, pentru

care a fost elaborat un Plan Urbanistic
General (PUG) care se va supune aprob

ţ ţiile
existente pe Muntele Mic, f

ţ

Pentru accesul schiorilor a fost prev

ţiuni vor fi asigurate
locurile de parcare a autoturismelor (cca.
3000). Proiectul va fi aplicat de c

ţiu privat, iar Consiliul Judeţean CS
ţinerea de avize sau alte

documente ţii care se
încadreaz ţiile acestei autorit ţi.

Pentru economia judeţului, realizare
proiectului va însemna investiţii (120
milioane €) care genereaz

ţios, dar realist, în m
ţii

venite din partea administraţiei locale de la
Turnu Ruieni, probleme generate mai mult
din neînţelegerea unor aspecte.

În acela
ţelei rutiere, iar redeschiderea ae-

roportului de la Caransebe
ţional.

La o desf

Ţarcu)

ţi
spre... Poiana M (R.B.)

Mobilitatea cu care întreprinzătorul om
de afaceri re

ă noi

ă înregistrată”,
astfel că viitoarea investi

ă săptămâna trecută reprezintă o
nouă speran ă pentru bănă

ă a modului de
a face turism performant, calitativ sau fi-
nanciar, raportată la ceea ce a oferit sta-

ăzeci de ani.
Semenicul a fost descoperit de

amatorii de schi sau drume
ă,

accesul a fost asigurat, fie iarna, fie vara,
de telescaunul cu nr. 1 din istoria turismului
românesc, cabanelor cu arhitectură
montană li s-au asociat spa

ă
perioadă de timp în care nu s-a construit
nimic, ci s-a exploatat până la ruinare un
patrimoniu public, indiferent de provenien-

ă mai nouă.
Datele de la care porne

ă vânturi cu
intensitate medie, cu o zestre edilitară
compromisă în majoritate, cu regim de pro-
prietate publică, dar ă a terenurilor,
regimul silvic ă
rutieră distrusă, un telescaun dezafectat,
după 40 de ani de serviciu non-stop, o
sursă de apă insuficientă ără protec

ătoare
ă, sensibilă la condi

ă însă o
nouă pârtie de schi, de lungime conside-
rabilă, deservită de o instala

ă morală.
Fa ă de această situa

ă solu

ări care cu certitudine vor fi depă

ă, parteneriatul pu-
blic-privat încheiat în care au fost cooptate
administra

ăriile Văliug

ă fonduri europene în valoare de 8 mil.
€)

ă turistică cu
servicii la standarde europene, care poate
modifica structura economică ă a
unei zone.

Conceptul care a stat la baza proiectu-
lui înseamnă exploatarea cadrului natural,

a spa

ă a Semenicului oferă această
posibilitate: la baza masivului există cele
două lacuri de acumulare, Gozna

ărâna este un sat de vacan ă cu
un calendar cultural bogat, carstul bănă

ă
sisteme de acces spre pârtiile de schi de
pe platoul Semenic

ă o telegondolă pozată pe traseul fos-
tului telescaun, urmată de cea de-a doua,
când se va face interconexiunea cu Gărâ-
na, printr-o telegondolă sau un telescaun
care, plecând de sub Vârful Semenic va
ajunge în Poiana Lupului. La punctele de
plecare a instala

ări dimensionate cores-
punzător.

Sezonul de iarnă are o întindere
suficient de mare ca să facă rentabile
investi

ăpadă
artificială, a căror sursă de alimentare va fi
un lac antropic, pentru care au fost studiate
două amplasamente,diferite ca altitudine.

Pentru cazarea turi

ărâna, dar
ă va fi asigurată o cale de transfer între

ora ăliug, deoarece

ă nu intră într-un proces de
reabilitare, de ăcut obiectul unui
proiect cu finan ă care a fost
selectat ării licita

ă
reabilitat tronsonul Slatina Timi

ă fie integrată
în proiectul prezentat public la sfâr
ăptămânii trecute, având în vedere nu

numai spa
ările

sportive de nivel na

şi
şi noi domenii de activitate

nu exclude continuarea si perfec

şte de la o abordare diferit

şi
şi timişoreni, cu multe zeci de ani în urm

şi cabane
retrocedate foştilor proprietari şi, caz
singular, o caban

şte proiectul
domnului Popa sunt un platou situat la o
altitudine medie de 1.400 m, în Parcul
Na şului, cu un
regim bogat de precipita

şi privat
şi al Parcului, o infrastructur

şi f
şi o linie de alimentare cu

energie electric

şite
având în vedere informa şi
documentarea realizat

ş-Severin, prim şi
Brebu Nou), sursele de finan

şi, mai ales, dorin

şi social

şi a instala
şi vara şi pozi

şi Timiş-
TreiApe, G

şi versan

ştilor vor putea fi
folosite spa

şi hotelurile din Reşi

ş şi V şoseaua, cu cei
18 km, nu satisface condi

şi
deocamdat

şi a f

şi era în faza organiz

ş - Brebu
Nou, racordat la europeanul E7.

Reşi şi trebuie s
şitul

s
şi oferta de

servicii, spectacolele şi manifest

ţean (sau lugojean) Ion Popa
abordeaz

ţionarea
unora care au devenit „marc

ţie în turism,
prezentat

ţ ţeni.

Proiectul „Super schi Semenic” por-
ne

ţiunea Semenic în ultimii dou

ţii, re ţeni, dar

ţii de cazare în
hoteluri confortabile pentru un anumit
reper temporal. A intervenit apoi o lung

ţa lui. Fondul edilitar cuprinde

ţional Semenic - Cheile Cara
ţii, unde cea mai

mare parte a anului domin

ţie
corespunz

ţiile de
mediu. Acestor date li se adaug

ţie de teleschi
cu un anumit grad de uzur

ţ ţie de pornire,
proiectul înseamn ţii inventive pentru
multe probleme, preponderent colaterale,
provoc

ţiile deţinute

ţii publice locale (Consiliul Jude-
ţean Cara

ţare (în care

intr
ţa omului de afaceri Ion

Popa de a realiza o zon

ţiilor de cazare ţiilor de
deservire, atât iarna cât ţia
geografic

ţ

ţean din spaţiul adiacent este foarteatractiv
Proiectul propune realizarea a dou

ţi, în prima
faz

ţiilor de transport pe cablu
vor exista parc

ţiile, iar pentru eventualele capricii
meteorologice vor exista tunurile de z

ţiile existente sau viitoare,
dispuse în lungul lacului Gozna, pensiunile
de la G ţa,
dac

ţiile de norma-
litate nici cel puţin pentru România

ţare european
ţiei

pentru stabilirea constructorului. Va fi îns

ţa poate

ţiile de cazare, ci

ţional sau internaţional
organizate în municipiu. (R.B.)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RE{I[A - {edin]@ de lucru extraordinar@ - 3 martie 2008

Turism la standarde europene - aproape de noi Kitzbühel sau Poiana M@rului?

Foto: Rodica Brebenariu

Foto: Rodica Brebenariu
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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:

Ma r t i e

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 mobilă tineret, stare
bună, pre

ă, dvd, vcd+mp3
etc.Tel. 0723-312985, 220717.

Vând 30 buc. rame de gard
2/3m din cornier de 30 mm cu
plasă de s rmă galvanizată
nefolosite. Tel. 0723-689971.

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

ă

ă
ă

ţ fix 350 RON.Tel.
0729-773682.

Vând televizoare LCD de 25,
39, 50 cm, color, alb-negru cu
radio, combin

â

.
ţ între 80 lei -

120 lei .

ţuri bune 25 buc. la Boc a.
Tel. 0740-770047

Vând telefon Motorola V3
foto, video, clapet . Preţ 179 lei.
Tel. 0723-277475

Vând cântar electronic 0-15
kg cu 3 afisaje pe fiecare parte
nefolosit 450 lei. Tel. 0723-
689971.

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

şi o bicicletã pt copil de
4-6 ani 50 lei. Tel. 0727-744316.

Vând purcei 15-45 kg la
pre ş

ş

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
şi

27 .- 5 martiefeb
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Posteuc

Ţeicu Ion
(80 ani) Cristoi Romeo-Petru
(63 ani) Bey Iosif (86 ani)
Sîrbu Brîndu

ă Gheorghe (88
ani) Mesaro

ăduraru Domnica (54 ani)
Borduz Maria (76 ani) Untu
Maria (76 ani) Orbulescu
Georgiana (65 ani)

ş Silvia (74 ani)
Fuior Grigorie (57 ani) Cons
tantin Ştefanela-Costina (34
ani) Puia Margareta (67 ani)
P

şa (45 ani)
BorlovanAna (87 ani)

-

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Vând microbuz Fiat Ducato,
2,3 TDI, 1997, neânmatriculat,
2500 euro neg. sau schimb.Tel.
0723-312985, 220717.

Dezmembrez Fiat Uno 45,
benzinar.Tel. 0743-259231.

Vând scuter de 50 cmc, preţ
250 € neg.Tel. 0743-259231.

Vând

ţ bun.Tel. 0724-727881.
Vand Dacia Logan, motor

1,4, culoare ro u metalizat,
stare f. bun , 21.900 km. Tel.
0722-947454.

Cump r Aro 10, 4x4, stare
bun . Tel. 0745-126991.

Vând ma ini noi marca Ford
toat gama. Tel. 0723-277475.

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

Dacia, motoscuter cu
pedale. Tel. 0726-032410.

Cumpăr tractor 445 DT, ofer
pre

ă

ă
ă

ă

ă,
ă

ş

ş

ş

Vând anvelope second-
hand P13, preţ

m ţuri neg. Tel.
0721-847422.

30-50 lei şi alte
tipuri şi preărimi,

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând garsonier ,
etaj I

Închir iez spaţi i pentru
birouri, spaţii pentru depozite,
spaţii pentru depozitare în aer
liber.Tel. 0730-009115.

Vând ap. 2 camere, parter,
total mobilat.Tel. 0729-253282.

Primesc fat

î -

, î par ţ
€

â
. ţ €

ă în Mociu
.Tel. 0728-398678.

Persoană fizică cumpăr
apartament 3-4 camere, confort
I, decomandat, 2 băi, et. 1-3,
micro IV. Exclus intermediare.
Tel. 0727-849629.

ă în gazdă.Tel.
0355-805819.

Vând teren 1650 mp, Calea
Caransebe

ărie. Tel. 0745-
337256.

Cumpăr apartament parter
la bloc sau la casă, exclus
intermediari. Tel. 0728-082753.

Ofer spre nchiriere aparta
ment cu o cameră, mobilat,
centrală n zona S . Pre 100

/lună. Tel. 0722-140035.
V nd garsonieră cu o

cameră parter Pre 7200 . Tel.
0724-010193.

Schimb apartament 2
camere Moroasa cu apartament

şului, 300 m de
ultima benzin

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

martie

şi
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Vineri, 7.03.2008

Sâmbătă, 8.03.2008

Miercuri, 12.03.2008

0

0

1

1

2

3

4

5

6

1

2

. Vlădulescu Marcel-Ilie (25 ani) şi

Micu-Căldăraş Ana (23 ani)

. Dulau Laurenţiu (32 ani) şi

Wisniewska Karolina-Urszula (24 ani)

. Cîmpan Ovidiu-Dan (32 ani) şi

Datcu-Barbu Gabriela (31 ani)

. Iana Olimpiu-Marius (40 ani) şi

Buriceanu Georgeta-Adela (45 ani)

. Tocmelea Andrei-Paul (28 ani) şi

Cavadiea Magdalena-Maria (26 ani)

. Cozmocici Dumitrel-Silviu (35 ani)şi

Susa-Pasere Ana-Rodica (35 ani)

. Ignat Marius (28 ani) şi

Goiceanu Acica (33 ani)

. Ionică Marin (47 ani) şi

Modrea Maria (48 ani)

. Miulescu Ion (76 ani) şi

Miulescu Eleonora (70 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

-

2 camere confort 2 zona
Govândar. Tel. 0730-718905.

Vând urgent apartament cu
2/3 camere, Moroasa, modificat
pentru a c tiga confort i spatiu
n apartament cu 2 camere,
bucătărie mare, baie total
renovată. Tel. 724-207423 sau
info@gabriellis.com

Vând apartament 3 camere,
etaj I, confort II, Moroasa II (str.
Petru Maior) , fără interme-
diari.Tel. 0355-802219.

Cumpăr garsonieră în
Govândari, preferabul bloc 4 et.,
fără intermediari.Tel. 0355-
802219.

Vând casă Dognecea, 3
camere, grădină, fântână
betonată, cablu, telefon. Tel.
0355-411682, 0729-357909.

ă în Gătaia sau
schimb cu apartament 2 camere
în Re

ă de cămin cu
baie, în blocul Func

ă

Vând teren în centru, 430
mp, lângă BCR. Tel. 0728-
389678.

Vând apartament cu 2
camere, decomandat, renovat,
în Moroasa aproape de centru.
Tel. 0728-389678.

ă Calea
Caransebe ără interme-
diar. Tel. 0355-809540, 0770-
454665.

ă mobilată în
zona Triaj, toate utilită

ă

ă,
bo ă, grădină, 2 băi, spai

ă cu
grădină mare în Târnova. Tel.
0726-081614.

ăs

â
î

0

Vând cas

ţa. Tel. 0747-832171.
Vând camer

ţionarilor, în
lunc , preţ avantajos.Tel. 0728-
389678.

Închiriez garsonier

Închiriez cas
ţile. Tel.

0745-571052, 0355-405268.
Vând teren cu p dure în

staţiunea Crivaia, 5.800 mp preţ
2 €/mp. Tel. 0749-171114.

Vând ap. 2 camere conf. 1
decomandat, parter Lunc

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

ş ş

şi

şului, f

ş,
renovat modern şi cas

xRE IŢA:Ş

Ş

Ş

Agent comercial: 1; Agent imobiliar: 1; Asistent
medical generalist: 2; Barman: 2; Betonist: 2; Brutar: 1;
Confectioner : 7; Contabil: 2; Contabil sef: 1; Controlor calitate: 6;
Dispecer: 2; Dulgher: 10; Electrician de intretinere si reparatii: 1 + 3
absolvenţi; Electrician depanator utilaje calcul: 1; Electrician
montare si reparatii linii electrice aeriene: 5; Faiantar: 2 + 1
absolvent + 1 persoan

-

-

ţi + 3 persoane peste 45 de ani;
Zugrav-vopsitor: 10 + 1 absolvent + 1 persoan

ă peste 45 de ani; Fochist la cazane de abur:
3; Forjor mecanic: 10; Frezor la masini roti dintate: 2; Frezor
universal: 2; Gipsar: 2; Inginer mecanic: 6; Inginer de cercetare in
tehnologia constructiilor de masini: 3; Inginer constructii civile: 6;
Ingrijitor cladiri : 1; Instalator apa, canal: 17; Lucrator comercial: 1;
Lacatus mecanic: 13; Lacatus montator: 3; Lacatus constructii
metalice : 3; Maistru constructii civile: 5; Manager marketing: 1;
Manipulant marfuri: 1; Mecanic auto: 4; Muncitor necalificat la
ambalarea produselor: 4; Muncitor necalificat la demolarea
cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 65 + 3 persoane
peste 45 de ani; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 5;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 3; Ospatar: 3; Pavator:
2; Paznic: 22; Rectificator dantura caneluri: 1; Referent de specia
litate: 1; Secretar general: 1; Secretara: 2; Sofer autocamion: 3;
Sofer de autoturisme si camionete: 2; Strungar la masini de alezat:
5; Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 10; Strungar
universal: 5; Sudor: 12; Sudor cu arc electric : 5; Tehnician echipa
mente de calcul retele: 2; Tamplar universal: 10; Vanzator: 3; Zidar
rosar-tencuitor: 42 + 3 absolven

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

: Sofer: 1; Muncitor necalificat in confectii:
10; Muncitor necalificat in constructii: 6; Asistent medical: 2;
Croitor: 8; Muncitor radioelectronist: 14;

: Operator calculator: 1; Faiantar: 2; Muncitor
necalificat in constructii: 16; Lacatus: 7; Sudor: 5; Inginer mecanic:
4; Sofer: 1; Masinist pod rulant: 2; Fierar: 2; Dulgher: 2;

BOC A:
MOLDOVA NOUĂ

CARANSEBE

TOTAL GENERAL: 447

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 05.03.2008

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

Caut copil pentru îngrijire.
Tel. 0728-166849.

Pietrari execut m ziduri de
piatr , funda ii, garduri, st lpi,
plac ri cu piatr etc. Tel. 0743-
907757.

n B şi P B
ofer cazare de scurt durat n
regim hotelier. CaTV, frigider

aie proprie cu ap cald
nonstop. Pre uri negociabile
func ie de durata sejurului Tel.
0745-668683

Acord asisten ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. ăm firme.
Tel. 0727-505315.

ă doresc să
între ătrân sau o bătrână.
Tel . 0355-411682, 0729-
357909.

ă
ă
ă ă

ă ă

ă ă

ţ

Înfiinţ

Femeie serioas
ţin un b

ţ â

Î rasov oiana rasov
î

,
b

ţ
ţ .

.

PRISMA | 2008 |6 - 12 Martie

ANUNŢ
Prim

ţie public

ţie, înscris în CF nr. 5744 sub nr. top.
1004/1/62, în suprafaţ

ţia va avea loc în data de 7.04.2008 ora 12.00
la sediul Prim ţe.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim

ăria ora
ă licita ă

deschisă pentru vânzarea bunului imobil - teren de
construc

ă de 250 mp.
Licita

ăriei Boc
ăriei

Boc

şului Bocşa, cu sediul în str. 1
Decembrie 1918, nr. 22, organizeaz

şa în sala de şedin

şa, tel. 555903 int. 109.

0

PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel

A n g a j e m u n c i t o r
vulcani are, C lnic

z
z â . Salariu

600 lei. Tel. 0721-847422.
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Guvernul a adoptat miercuri prima rectificare a bugetului pe acest an. În urma acestei măsuri deficitul bugetar a fost redus de
la 2,75 la sută la 2,3 la sută din PIB pentru 2008 Guvernul a stabilit astăzi data alegerilor locale - 1 iunie 2008� �

�

�

�

15 aprilie
termen pentru depunerea declaratiei privind impozitul pe profit. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, Legea votului
uninominal, cu 231 de voturi "pentru", 11 "împotrivă" şi 18 abţineri Pana in 2010, persoanele juridice pot depune declaratia
anuala privind impozitul pe profit, fara a mai fi nevoie de certificarea acesteia de catre un consultant fiscal

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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H.G. nr. 36 . .

(M.O. nr. 50/22.01.2008)
H.G. nr. 53

ţionarea Bisericii Ortodoxe
Române (M.O. nr. 50/22.01.2008)

Ordinul nr. 2.181/2007 al ministrului economiei
ţelor privind aprobarea Manualului operaţional

pentru activitatea de observare
ţie public

(M.O. nr. 55/24.01.2008)
Ordinul nr. 36 al inspectorului general de stat al Ins

pectoratului de Stat în Construcţii privind modificarea

ţii nr. 595/2007
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor
de (M.O. nr. 55/24.01.2008)

Anexa la Ordinul ministrului economiei ţelor
nr. 2.181/2007 privind aprobarea Manualului operaţio
nal pentru activitatea de observare

ţie public

(M.O. nr. 55 bis/24.01.2008)
O.G. nr. 1

ţei faţ
ţiei române din

decembrie 1989 nr. 341/2004 (M.O. nr. 56/24.01.2008)
Ordinul nr. 25 al ministrului muncii, familiei

ţii de

(M.O. nr. 56/24.01.2008)
H.G. nr. 56

(M.O. nr. 57/24.01.2008)
Ordinul nr. 73/C al ministrului justiţiei privind aproba

rea renunţ ţenia român
(M.O. nr. 57/24.01.2008)

H.G. nr. 58
ţionare a Cultului Cre

(M.O. nr.
59/25.01.2008)

H.G. nr. 67
ţiei începând cu ianuarie 2008 (M.O. 61/25.01.2008)
Ordinul nr. 3.007 al ministrului educaţiei, cercet

ţ

ţ
(M.O. nr. 61/25.01.2008)

Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercet

ţ

ţ
(M.O. nr. 61 bis/25.01.2008)

Ordinul nr. 36 al ministrului s ţii publice pentru
aprobarea Metodologiei de organizare

. .

(M.O. nr. 62/28.01.2008)
Ordinul nr. 37 al ministrului s ţii publice privind

modificarea Ordinului ministrului s ţii publice nr.
884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele
cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamen
telor de uz uman autorizate de punere pe piaţ

(M.O. nr. 62/28.01.2008)

H.G. nr. 70
ţional de îmbun

ţire a calit ţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localit ţi (M.O. nr. 63/28.01.2008)

H.G. nr. 74 . .
ţarea Institutului Limbii Româ

ne (M.O. nr. 63/28.01.2008)
H.G. nr. 79 . .

(M.O. nr.
65/28.01.2008)

Ordinul nr. 390 al ministrului internelor
ţionarea Co

misiei de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor
(M.O. nr. 67/29.01.2008)

Ordinul nr. 94 al pre ţiei Naţionale de
Administrare Fiscal

ţinutului formularului (300) "Decont de tax
(M.O. nr. 68/29.01.2008)

H.G. nr. 57

ţii cet ţenilor români
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate,
reţinute sau r
Ţinutul Herţa, ca urmare a st

(M.O. nr. 70/30.01.2008)
Ordinul nr. 125 al ministrului economiei ţelor

privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea
informaţiei prin cod de bare (M.O. nr. 71/30.01.2008)

O.G. nr.2 .G. nr.51/1998
privind îmbun ţirea sistemului de finanţare a progr
amelor (M.O. 73/31.01.2008)

pentru modificarea G
nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de
muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de
cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior
datei de 1 aprilie 2001

privind recunoa

ă, a contractelor de
concesiune de lucrări publice

ă, a contractelor de
concesiune de lucrări publice

pentru prorogarea unor termene prevă
zute în Legea recuno ă de eroii-martiri ă
torii care au contribuit la victoria Revolu

ă
ă sub formă de tichete de cre ă

pentru semestrul I 2008
privind recunoa

ării la cetă ă unor persoane

privind recunoa

privind indexarea unor venituri ale popu
la

ării

ă ământ domeniile ările,
precum

ă ământul
preuniversitar 2008

ării

ă ământ domeniile
ările, precum

ă ămân
tul preuniversitar 2008

ănătă
ă

ăzute la art.
40-42 din H G nr. 1.282/2007, care urmează măsura
compensatorie în vederea recunoa

ănătă
ănătă

ă în
România, cu modificările ările ulterioare

privind alocarea, pe anul 2008, a fonduri
lor pentru realizarea Programului na ă
tă ă

ă
pentru modificarea G

nr. 34/1999 privind înfiin

pentru modificarea G
nr. 860/2004 privind recunoa ării de medic
veterinar

ă pentru aprobarea modelului
ă pe

valoarea adăugată"
privind modificarea Normelor metodolo

gice pt aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea
de despăgubiri sau compensa ă

ămase în Basarabia, Bucovina de Nord
ării de război ării

Tratatului de Pace între România

ările ările ulterioare, aprobate prin
H G nr. 1.120/2006

pt modif
ătă

şi completarea H

şterea Statutului pentru
organizarea şi func

şi
finan

şi verificare a atribuirii
contractelor de achizi

şi a contractelor de
concesiune de servicii

şi
completarea Ordinului inspectorului general de stat al
Inspectoratului de Stat în Construc

şantier
şi finan

şi verificare a atri
buirii contractelor de achizi

şi a contractelor de
concesiune de servicii

ştin şi lupt

şi
egalit şanse privind stabilirea valorii sumei lunare
indexate care se acord ş

şterea Statutului organic
şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din

România

şterea Statutului de orga
nizare şi func ştin Baptist - Uniu
nea Bisericilor Creştine Baptiste din România

şi
tineretului pentru aprobarea Centralizatorului privind
disciplinele de înv şi specializ

şi probele de concurs valabile pentru
încadrarea personalului didactic din înv

şi
tineretului nr. 3.007/2008 pentru aprobarea Centraliza
torului privind disciplinele de înv şi
specializ şi probele de concurs valabile
pentru încadrarea personalului didactic din înv

şi desf şurare a
stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi
de stabilire a statutului persoanelor prev

şterii profesionale
în România

şi complet

şi completarea H

şi completarea H
şterea calific

şi reglementarea unor aspecte referitoare la
exercitarea profesiei de medic veterinar

şi reformei
administrative privind constituirea şi func

şi
ReformeiAdministrative

şedintelui Agen
şi

con

şi
şi a aplic

şi Puterile Aliate şi
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu
modific şi complet

şi finan

şi completarea O

şi proiectelor culturale

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
.
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Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a
f ă c u t p u b l i c ă s e c ţ i u n e a d e s i t e
www.subiecte.2008.edu.ro, care cuprinde subiectele
la din acest an şi toate detaliile celor
două sesiuni ale examenului. Pe site se vor găsi şi
subiectele şi examenele din anul 2007

Bacalaureatul

.

Propunerea legislativă care vizea
ză alegerea

prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat a fost
adoptată tacit de Senat, proiectul ur
mând să fie trimis Camerei Deputaţilor.

-

-

preşedinţilor de consilii
judeţene

Fermierii români pot depune cereri pentru plăţile directe pe
suprafaţă din fondurile europene aferente anului 2008, începând de
luni, 3 martie. Campania de primire a cererilor pentru plata la hectar
din fondurile U E se va derula în perioada 3 martie - 15 mai 2008. Du
pă această dată mai pot fi depuse cereri până în data de 9 iunie, dar
cu penalităţi de 1 pentru fiecare zi de întârziere din plăţile primite.

. . -

%
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Ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei, a aprobat
prin ordin (3315/29.02.2008) criteriile generale de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii
universitare de licenţă, masterat şi doctorat pentru
anul universitar 2008-2009. Astfel, admiterea în
învăţământul superior de stat şi particular pentru
fiecare ciclu de studii se organizează pe baza
propriilor metodologii de admitere stabilite de fiecare
universitate cu respectarea prevederilor legislaţiei în
vigoare

Admiterea pentru toate formele de învăţământ ale
ciclului universitar de licenţă se poate organiza prin
concurs într-una sau două sesiuni, înainte de
începerea anului universitar. Perioadele celor două
sesiuni, formele şi probele de concurs se stabilesc prin
metodologie proprie şi se fac publice cu cel puţin 6 luni
înainte de începerea anului universitar, prin afişare la
sediul instituţiilor şi prin publicare pe site-ul propriu. În
cazul în care admiterea la studii universitare de licenţă
se organizează prin examene la anumite discipline,
acestea pot fi susţinute în limba română sau în limbile
minorităţilor naţionale în care acestea au fost studiate
în liceu. Pentru studiile universitare organizate într-o
limbă de largă circulaţie internaţională, admiterea va
conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică.

Pot candida la admiterea în ciclul de studii
universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă
de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. În
ciclul de studii universitare de masterat pot fi admişi
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii
universitare de licenţă şi absolvenţii cu diplomă de
licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de
lungă durată. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene se pot
prezenta la admiterea în toate ciclurile de studii univer
sitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare. Un candidat declarat admis poate
beneficia de finanţare de la buget o singură dată,
pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor
liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii
speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale
recunoscute de MECT, beneficiază de dreptul de a fi

admişi şi de a urma, pe locuri finanţate de la buget,
cursurile a două specializări. În conformitate cu
legislaţia în vigoare, universităţile pot stipula în
metodologiile proprii şi alte condiţii specifice pentru
această categorie de candidaţi.

Elevii care au promovat examenul de bacalaureat
în sesiunea iunie-iulie sau august-septembrie 2008
pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat
următoare examenului de bacalaureat în anul 2008, în
locul diplomei, adeverinţa eliberată de liceu, în care se
menţionează media generală de la bacalaureat şi
mediile obţinute în anii de liceu. În vederea înmatri
culării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la
buget au obligaţia să depună până la data stabilită prin
metodologia de admitere, diploma de bacalaureat în
original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea docu
mentului în original, din vina exclusivă a candidatului
admis, în termenul stabilit prin metodologia de
admitere, atrage neînmatricularea în universitatea
respectivă. Instituţiile de învăţământ superior au
obligaţia să restituie în cel mult 48 de ore de la
depunerea cererii şi fără condiţionarea achitării unor
taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care
renunţă la locul obţinut.

În schimb, universităţile pot percepe de la
candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi
desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de
senatele universitare, însă pot decide şi scutirea de
plată sau reduceri. Copiii personalului didactic sunt
scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de
admitere în învăţământul superior, o singură dată în
cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

Media minimă de admitere la studii universitare de
licenţă trebuie să fie minim 5 (cinci) sau minim un
număr de puncte echivalent cu această notă. Mediile
generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la
admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la instituţia la care aceştia au
candidat, în conformitate cu procedurile proprii de
admitere. Rezolvarea contestaţiilor este de
competenţa instituţiilor de învăţământ superior şi se
desfăşoară potrivit reglementărilor interne. Decizia
comisiei de contestaţii este definitivă.

.

-

-

-

Criteriile generale de organizare }i desf@}urare
a admiterii în înv@]@mântul superior Codul de procedur@ fiscal@

modificat
Guvernul a modificat, printr-o ordonanţă de urgen

ţă adoptată în şedinţa de miercuri, Ordonanţa Guver
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
fiind operate, în principal, următoarele schimbări:

A fost reglementată stingerea creanţelor fiscale
prin plata efectuată prin intermediul cardurilor
bancare, pentru a veni în sprijinul contribuabilului şi
pentru a îmbunătăţi gradul de conformare voluntară;

Au fost introduse reglementări noi cu privire la
posibilitatea cesionării creanţelor fiscale administrate
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Astfel,
ANAF va putea cesiona creanţele fiscale pe care le
administrează, pentru îmbunătăţirea colectării
creanţelor fiscale. Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală nu va putea cesiona creanţele fiscale
principale şi accesorii pe care le administrează pentru
un preţ mai mic decât valoarea nominală a acestora.
Cesiunea creanţelor fiscale se poate realiza potrivit
procedurii stabilite prin ordin al preşedinteluiANAF;

Pentru a combate fenomenul evazionist în dome
niul produselor accizabile, au fost redefinite faptele
care reprezintă contravenţii şi au fost stabilite sancţi
uni contravenţionale mai aspre pentru transportul de
produse accizabile, care nu sunt însoţite de
documentul administrativ de însoţire a mărfii DAI
prevăzut la titlul VII din Codul fiscal sau pentru care
documentul este completat cu date incorecte ori
incomplete şi pentru comercializarea produselor
accizabile într-un antrepozit fiscal în perioada în care
autorizaţia a fost suspendată, revocată sau anulată.

Asistenţa şi îndrumarea contribuabililor privind
aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind
impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri
bugetare administrate de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală se realizează de către aceasta şi
de unităţile sale subordonate, conform procedurii
stabilite printr-un ordin ce va fi emis de preşedintele
Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală.

De asemenea, prin acest act normativ a fost amâ
nată intrarea în vigoare a textelor referitoare la vizarea
declaraţiilor fiscale anuale până la 1 ianuarie 2010.

-
-

-

-

-

(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 27.02.2008)
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China şi Statele Unite ale Americii au semnat un acord pentru instalarea unui
"telefon roşu" care să facă legătura între armatele celor două ţări Germania este
prima ţară care şi-a deschis o ambasadă la Pristina după proclamarea
independenţei Kosovo La mai puţin de o săptămână de la încetarea ofensivei,
aviaţia turcă a bombardat din nou ţinte din nordul Irakului 29 Februarie, fiind o zi
rară, a fost dedicată, în întrega Europă, bolilor rare

Într-un apel adresat secretarului general ONU,
preşedintelui şi Dumei de Stat a Rusiei, şefilor de
stat şi parlamentelor din statele CSI şi UE,
"Parlamentul" Oseţiei de Sud cere recunoaşterea
oficială internaţională a independenţei acestei
republici separatiste din nordul .Georgiei

La , în Germania, s-a deschis
cel mai mare târg mondial de informatică.
Aici sunt prezentate cele mai noi produse
din domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor. Ediţia din acest an pune
accentul pe protecţia mediului înconjurător.

HanovraPreşedintele şi liderul opoziţiei au semnat la Nairobi,
un acord pentru o guvernare de coaliţie în urma negocierilor pentru
scoaterea ţării din grava criză în care s-a aflat în ultimele luni.
Peste 1.500 de persoane au murit în urma violenţelor politico-
etnice declanşate în Kenya după 27 decembrie, dată la care
comisia electorală a anunţat rezultatele scrutinului prezidenţial.

Kenyei

Controlul armelor
în spaţiu
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Aleg

ţ

ţ

ţa-GMT+2) în
extremul orient rus

ţiei de Cooperare de la Shanghai etc.
Organizaţia pentru Securitate

ţii observatorilor,
între care

ţial de duminic

ţinut dou

ţiei Rusiei, Putin nu a putut candida pentru al
treilea mandat consecutiv.

În cursa pentru Kremlin au fost înscri
ţi:

ţia de prim-
vice prim-ministru

ţiune politic ţ
ţionalist a

candidat pentru a treia oar ţia de

ţiale din 1996, s-a
aflat foarte aproape de Boris Elţin. A mai candidat

ţinând atunci cu 23 de procente mai puţin
decât Vladimir Putin.

, candidatul Partidului Demo
crat, înfiinţat în anul 1990. Bogdanov, este de profesie
politolog, dar

ţinut 70,28% din voturile exprimate, potrivit
rezultatelor finale anunţate marţi de pre

ţi candidaţi:
Ghennadi Ziuganov - 17,72%, Vladimir Jirinosvki -
9,34%,Andrei Bogdanov - 1,29%.

La urne au fost a ţi aproximativ 109 milioane
de aleg

ţelor ţ

ţelor diplomatice, pre
ţii asupra

direcţiei politicii ruse cu Medvedev pre

ătorii ru ă, 2 martie, pe
succesorul lui Vladimir Putin la Kremlin. Primii ru

ă la o distan ă de 2.000 de kilometri de Moscova.
Ace ă voteze cu o săptămână mai
devreme fa ă de data oficială a alegerilor de 2 martie.

ătă seara la ora 20.00 GMT (Re
ă la ora 18.00

GMT în enclava Kaliningrad pe continentul european.
Alegerile au fost monitorizate de aproximativ 300

de observatori străini din partea Adunării Parlamentare
a Consiliului Europei, Adunării Interparlamentare a
CSI, Organiza

ă participe la scrutin motivând că
Moscova a impus o serie de restric

ă limitată de
ă a fost cel de-al

patrulea de la destrămarea fostei URSS. Vladimir
Putin, în vârstă de 55 de ani, a de ă mandate la
Kremlin între anii 2000-2004

ocupă din noiembrie 2005 func

ării Parlamentare a

Consiliului Europei
ă ca importan ă din

Dumă. De profesie avocat, liderul ultrana
ă la func

ă
încă din perioada sovietică. În vârstă de 63 de ani,
Ziuganov este secretarul general al Partidului
Comunist rus. La alegerile preziden

ă. Dmitri Medve
dev a ob

ători, dintre care 1,6 milioane de ru
ării

ări din marile capitale ale lumii. Indica

ă-Rusia, data avansată pentru
summit find luna iunie.

şi l-au desmnat duminic
şi care

au votat au fost locuitorii din peninsula Yamal, care se
afl

ştia au început s
Şi

cum Rusia se întinde pe 11 fusuri orare, votul început
sâmb şi

şi s-a încheiat duminic

şi Cooperare în Europa
(OSCE) a refuzat s

şi o perioad şedere în Rusia.
Scrutinul preziden

şi 2004-2008. Conform
Constitu

şi patru
candida

şi, în acelaşi timp, este preşedintele
Gazprom. Medvedev provine din Sankt Petersburg,
oraşul natal al preşedintelui Vladimir Putin, şi este de
profesie avocat.

i, 62 de ani, este vicepreşedinte
al Dumei de Stat, membru al Adun

şi liderul Partidului Liberal
Democrat, a treia forma

şef al statului.
este activ pe scena politic

şi în
2000, ob

şi mare maestru al Lojii masonice din
Rusia.

Rezultatul nu a oferit nici o surpriz

şedintele
Comisiei electorale centrale. Ceilal

ştepta
şi din afara

grani şi participarea la vot a fost de 69,65%.
Ceremonia de învestire a noului preşedinte va avea

loc la 7 mai.
Potrivit uzan şedintele a primit

felicit
şedinte şi Putin

prim-ministru vom avea, cel mai probabil, în timpul
noilor negocieri pe marginea parteneriatului strategic,
Uniunea European

Dmitri Medvedev, 42 de ani,
ă,

candidat al partidului
Rusia Unit

Vladimir Jirinovsk

Ghenadi Ziuganov

Andrei Bogdanov -

-

Statele din America de Sud încearc

ţiile diplomatice cu
Columbia ţiuni ce
sunt reacţii la intervenţia armatei columbiene asupra
unei tabere a rebelilor aparţinând Forţelor Armate
Revoluţionare Columbiene (FARC) situat

ţ

ţ

ţial guvernulu ecuadorian pentru
incursiune iar dup

ţii în care a pretins c

ţarea guerilei

ţia columbian
ţia FARC de a

obţine 50 de kilograme de uraniu în scopul fabric

ţi c

ţarea guerilei în regiune. "Voi înainta
acuzaţii la Curtea de la Haga împotriva lui Hugo
Chavez pentru finanţarea

ţii, crime de r

ţiile. Relaţiile dintre Chavez

ţi, în ianuarie
ţi este mai puţin optimist

dup

ţa a spus c

ţia Columbiei
ţeni americani. Ministrul de externe francez a

confirmat c

ţile columbiene erau
la curent," a spus presei purt

ţ
ţiei pentru Statele Americane

(OAS), Columbia s-a g

ţiunea militar
ţinere în

retorica p ţilor implicate. Dup
ţiei în cadrul Consiliului de

Securitate. Rebelii columbieni, FARC
Moarte lui Reyes este privit

ţie ce a luat
fiinţ ţ

ţa reducerea pr ţi

ţile
de la Bogota c

ţarea operaţiile militare. În prezent este prezenta-
t ţat la ideiile iniţiale, implicân-
du-se mai mult în luptele pentru plantaţiile cu cocain

ţi.
Rebelii a fost pusi în defensiv

ţine ostatici sute de victime în locuri secrete din
jungl ţii pentru ap

ă să dezamor-
seze cea mai gravă criză politică din ultimii ani după ce
Ecuadorul

ă, ac

ă la doi
kilometri de grani ă, pe teritoriul Ecuadorului.
Incursiunea, ce a avut loc sâmbătă (1 martie), s-a
soldat cu uciderea unui număr estimat la 20 de rebeli
marxi

ă în conducerea FARC. Reyes a fost figura
publică a FARC ătorulul oficial de cuvânt. Fost
lider de sindicat, s-a alăturat grupării în anii 1970.

Evenimentele sunt destul de confuze, Columbia a
cerând scuze ini

ă ce acesta nu le-a acceptat a revenit
luni cu acuza ă, asupra luptătorilor
uci ăsite trei computere cu documente ce
probează implicarea pre

ă că pre
ă ia

contact cu rebelii. Poli ă a mai spus că s-
au găsit dovezi ce demonstreză inten

ării de
"bombe murdare".

Pre ă
va înainta o plângere împotriva lui Chavez pentru
sprijinul

ă persoane acuzate de
crime împotriva umanită ăzboi

ă cu încercările pre

ă acum

ă incursiunea militară de sâmbătă. Înaintea unui
turneu în cinci state din regiune, pre

ă atacul a zădărnicit eforturile pe care
guvernul său le-a făcut, în scopuri umanitare, pentru
eliberarea altor 12 ostatici, după ucidera principalului
negociator din parte FARC.

ă ucidera liderului rebelilor a
ruinat

ă
ă existau tratative cu Reyes pentru

eliberarea unor prizonieri. "Am avut contacte cu Raul
Reyes ă vă spun că autorită

ătorul de cuvânt al
Ministerului de Externe Francez.

În cadrul unei întruniri de urgen ă la nivel de mini

ăsit izolată, statele din regiune,
care au propriile dispute teritoriale, condamnând
ac ă din 1 martie. S-a lansat un apel pentru
rezolvarea diplomatică a crizei ă re

ăr ă reuniunea OAS pare
mai posibilă rezolvarea situa

ă de observatori ca cea
mai mare lovitură împotriva FARC, organiza

ă în anii 1960 ca o for ă armată comunistă cu misiu-
nea de a for ăpastiei între boga
ăraci fenomen social prezent la scară largă în statele

sud-americane. Gruparea este acuzată de autorită
ă utilizeză traficul cu cocaină pentru

finan
ă ca o grupare ce a renun

ă,
lupte ce au loc între diferite grupuri paramilitare de
extremă dreaptă

ă de politica pre
ă în diferite forme de SUA. Acestea

din urmă au acordat un ajutor, în mare parte militar, Co-
lumbiei, de peste 5,5 miliarde dolari în ultimii

ă să controleze câteva zone
rurale

ă. Organiza ărarea drepturilor omului
au acuzat în numeroase rânduri crimele, torturile
ăpirile practicate de rebeli.

şi Venezuela au rupt rela
şi au deplasat trupe la frontier

şti printre care Raul Reyes, considerat al doilea
ca importan

şi purt

şi au fost g
şedintelui Venezuelei,

Chavez, în finan şi care arat şedin-
tele Ecuadorului, Correa, ar fi trimis un ministru s

şedintele columbian, Uribe, a declarat mar

şi finan

şi sprijinirea genocidului," a

spus pentru postul de radio Caracol şeful statului.
Curtea, cu sediul la Haga, judec

şi genocid.
Columbia şi Venezuela au devenit membre în 2002
respectiv 2000. Chavez şi Coreea au respins acuza-

şi Uribe s-au deteriorat o
dat şedintelui Venezuelei de a
media eliberarea ostaticilor pe care FARC i-a luat în
ultimii ani. Pân şase au fost elibera
şi februari, dar viitorul celorlal

şedintele Ecuado-
rului a spus c

Şi Fran
şansele de eliberare a sute de ostatici, inclusiv a

fostei candidate la preşedin şi a trei
cet

şi pot s

ştrii
de externe a Organiza

şi mai mult

şi
s

şi alte bande de trafican
şedin-

telui Uribe sprijinit

şapte ani.
Totuşi FARC continu

şi

şi
r

Politica agricol@ comun@
realiz@ri }i provoc@ri viitoare

Săptămâna trecută, Comisia pentru Agricultură de la
Parlamentul European a aprobat, cu câteva modificări,
proiectul Comisiei privind verificarea eficien

ă comună î
ă în

1962. De la începutul anilor 90, aceasta a fost supusă unui
proces de reformă fundamentală. Datorită surplusurilor mari
(de exemplu pentru unt ă)

ăsat locul
politicii de sprijinire a venitului fermierilor.

Reforma din 2003 a introdus sistemul de plă
ă alimentară

ă fermierilor libertatea de
a produce în func ă, iar subven

ătite indiferent de volumul produc
ă este consolidată, prin redirec

ă
ă financiară,

care nu permite depă
ă în 2013.
Imaginea politicii agricole comune a fost schimbată la

rândul ei. „La început, politica agricolă comună era simbol al
risipei în Uniunea Europeană, acum, fermierii primesc sub
ven

ă“, a spus deputatul
european britanic Neil Parish (Grupul Partidului Popular
European (Cre

el mai important lucru în reformă a fost obligativitatea
condi ă ă subordonarea plă

ă, sănătatea

ă a Comisiei pentru Agricultură de la
Parlamentul European.

Conform celor doi deputa
ă sectorul agricol, iar Uniunea Europeană

depinde din ce în ce mai mult de importul de carne datorită
diminuării numărului de vite. În plus dezvoltarea rurală are
nevoie de un sprijin consolidat, iar statele membre trebuie să
ajungă la un consens privind organismele modificate genetic.

„Cea mai mare provocare va fi dezvoltarea de mecanisme
care să încurajeze continuarea produc ără
invocarea protec ă blocheze importurile de
produse agricole“, a adăugat domnul Parish.

Săptămâna viitoare, la Strasbourg, deputa
ă rapoarte referitoare la politica agricolă comună:

unul despre cotele de lapte
ării de sănătate” al

politicii agricole comune.

ţei politicii
agricole comune. Acest proiect este perceput ca o

ţional

ţiei a l

ţi unice,
conforme cu standardele de mediu, siguranţ

ţie de cererea de pe piaţ ţiile
sunt pl ţiei. Politica de
dezvoltare rural ţionarea spre
aceasta a fondurilor obţinute din reducerea pl ţilor directe. Tot
atunci a fost introdus un mecanism de disciplin

ţii pentru a respecta standardele de mediu ţinerea
zonelor naturale frumoase de la ţar

ţilor Europeni).
„C

ţionalit ţii - adic ţilor totale ale
ajutorului agricol în raport cu respectul pentru mediu,
siguranţa alimentar ţiile bune de trai ale
animalelor ţa“, a spus doamna Bernadette
Bourzai, vicepre

ţi europeni menţionaţi mai sus,
tinerii abandoneaz

ţiei locale, f
ţionismului care s

ţii europeni vor
dezbate dou

şlefuire a
reformei din 2003.

Politica agricol şi are originea în Tratatul de la
Roma, care a fost semnat în 1957, şi a devenit opera

şi carne de vit şi a ponderii mari a
agriculturii în buget, politica de sprijin a produc

şi
protejare a animalelor. Aceasta ofer

şirea bugetului deja fixat pentru ferme
pân

şi men

ştin-Democrat) şi al Democra

şi condi
şi transparen

şedint

şi altul despre propunerea
Comisiei Europene privind „controlul st

2003: Reforma politicii agricole comune

Care sunt provocările viitoare?

-

( )REF.: 20080229STO22573 Agricultură - 04-03-200 -11:478

Ajutor alimentar european
Aproximativ 18,7 milioane de cet ţeni ai lumii, f

ţiei, vor
beneficia de ultima decizie a Uniunii Europene privind
acordarea de ajutor alimentar.

Direcţia pentru ajutor umanitar din cadrul Comisiei
Europene a alocat, de curând, suma record de 160 de
milioane de euro pentru ajutorarea populaţiei care se
confrunt

ţiei provenind din cele
mai s ţ

Uniunea
European

ţiei alimentare în aceste zone

ţ ţional
ţie de criz ţii

speciale copiilor de pân
ţii rurale printr-

un program de tipul „hran
ţiale de trai pentru persoanele

vulnerabile care se întorc acas ţa dup

ţiunilor Unite. În ceea ce
prive ţile având ca obiect nutriţia ţa
alimentar

ţii neguvernamentale.

ă ăcând
parte din grupurile cele mai vulnerabile ale popula

ă cu probleme alimentare severe în Africa, Asia,
Caucaz

ărace ări ale lumii sunt expuse, din ce în ce mai mult, la
dezastre naturale, la conflicte

ă joacă un rol major în furnizarea de ajutor alimentar

ă acum, au fost identificate 17 zone
prioritare, printre care: Burundi, Kenya, Nepal, Afganistan,
Columbia, Sudan, Ciad, Somalia, Cisiordania

ătre persoanele aflate în
dificultate ca urmare a unui dezastru natural, a unei epidemii
sau a unui conflict armat

asisten ă pentru recuperarea nutri ă a grupurilor
vulnerabile aflate în situa ă, cu acordarea unei aten

ă la 5 ani
ă

ă contra muncă”
asigurarea mijloacelor esen

ă sau î ă locuin ă
o criză

Majoritatea proiectelor vor fi puse în aplicare prin
programul alimentar mondial al Na

ă
ă pe termen scurt, UE va colabora cu Crucea Ro

şi Orientul Mijlociu.
Categoriile vulnerabile ale popula

şi presiuni economice.

şi în reluarea produc .
Ajutorul umanitar va ajunge în regiunile aflate în cea mai

mare dificultate. Pân

şi Fâşia Gaza.
Ajutorul va consta în:

distribuirea de alimente c

şi mamelor acestora
restabilirea mijloacelor de trai ale comunit

şi schimb

şte activit şi siguran
şie

şi cu alte organiza

�

�

�

�

Relaţii externe şi afaceri externe - Ajutor umanitar -

Alegeri prezidenţiale în Rusia

Tensiune în regiunea Anzilor
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Capitolul III

Capitolul IV

Capitolul V

Capitolul VI

Organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
pentru StudiereaArhivelor Securităţii

Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii şi Colegiul Consiliului Naţional
pentru StudiereaArhivelor Securităţii

Art.13. (1) Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii este autoritate administrativă
autonomă cu personalitate juridică, aflată sub
controlului Parlamentului. Anual sau la cererea
Parlamentului, Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii prezintă rapoarte.

(2) Sediul Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii este în municipiul Bucureşti.

(3) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii funcţionează la nivel naţional, ca structură
unică.

(4) Bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii se prevede distinct în bugetul de
stat, pe baza proiectului elaborat şi înaintat Guvernului,
în condiţiile legii.

Art.14. Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii exercită următoarele atribuţii
principale:

a) asigură exercitarea dreptului de acces la propriul
dosar, constând în studierea nemijlocită a dosarului,
eliberarea de copii ale actelor dosarului şi ale altor
înscrisuri care privesc propria persoană ;

b) comunică, la cerere, persoanelor care s-au aflat
în atenţia Securităţii identitatea persoanelor care,
utilizînd nume conspirative, au contribuit cu informaţii
la completarea dosarului;

c) înaintează instanţelor de contencios administra
tiv notele de constatare emise de Colegiu, potrivit
reglementărilor prezentei Ordonanţe de urgenţă;

d) transmite, în vederea publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, în conformitate cu
art.12, notele de constatare a calităţii de lucrător al
Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi
hotărârile judecătoreşti irevocabile;

e) asigură exercitarea dreptului de acces la
informaţiile de interes public cetăţenilor români cu
domiciliul în ţară şi în străinătate, precum şi presei
scrise şi audiovizuale, partidelor politice, organizaţiilor
neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi
instituţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 544/2001;

f) dă publicităţii informaţiile şi documentele cu
privire la activitatea, structura şi componenţa
Securităţii, care atestă implicarea Securităţii şi a altor
structuri politice şi represive ale regimului totalitar
comunist în săvârşirea unor fapte împotriva vieţii,
integrităţii fizice sau psihice, a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, precum şi a unor acte de
trădare a intereselor naţionale;

g) desfăşoară activităţi educative, prin conferinţe şi
expoziţii şi sprijină cercetările în vederea consemnării
istorice a activităţilor represive ale regimului comunist,
precum şi editarea de studii ştiinţifice şi documentare;

h) dă publicităţii documente cu privire la cazurile
neelucidate de decese sau de dispariţii care s-au
produs în legătură cu activitatea Securităţii şi sesi
zează organele de cercetare penală, dacă este cazul;

i) pune la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi de Co
legiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii documente şi informaţii complete cu privire
la structura, componenţa, metodele şi activităţile Secu
rităţii, în condiţiile prezentei Ordonanţe de urgenţă;

j) pune la dispoziţia Comisiei pentru constatarea
calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă din
cadrul Ministerului Justiţiei copii certificate de pe
documentele identificate în dosarele existente în
arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de
luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor
condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive
politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse,
din motive politice, măsuri administrative abuzive,
precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de
împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a
regimului comunist instaurat în România, cu
modificările şi completările ulterioare ;

k) pune la dispoziţie copii certificate de pe
documentele identificate în dosarele existente în
arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.103/2000 privind decoraţia "Crucea
Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste", aprobată
cu modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea
acordării decoraţiei "Crucea Comemorativă a
RezistenţeiAnticomuniste";

Art.15. (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi
revin, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii se poate adresa oricăror autorităţi şi
persoane, solicitându-le informaţii, documente sau
acte în legătură cu domeniul său de activitate.

(2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii poate utiliza şi alte categorii de surse, pre

cum arhive străine sau mărturiile unor cetăţeni străini.
Art.16. Consiliul Naţional pentru Studierea

Arhivelor Securităţii este condus de un Colegiu, care îşi
constituie aparatul propriu. Structura organizatorică,
înfiinţarea şi desfiinţarea unor compartimente din
structură se aprobă de către Colegiul Consiliului
Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii.

Art. 17. (1) Colegiu Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii este compus din 11
membri.

(2) Membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii sunt numiţi de
Parlament, după cum urmează:

(a) un reprezentant al societăţii civile, propus de
Preşedintele României, pe baza consultării cu
organizaţii neguvernamentale;

(b) un reprezentant societăţii civile, propus de
Primul Ministru al României, pe baza consultării cu
organizaţii neguvernamentale;

(c) 9 membri, la propunerea grupurilor
parlamentare, potrivit configuraţiei politice a celor două
Camere.

(3) Pe baza raportului comun, întocmit de comisiile
juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţă
comună, membrii Colegiului sunt numiţi pentru un
mandat de 6 ani, cu respectarea procedurilor de
numire prevăzute de prezenta Ordonanţă de urgenţă.

(13) La învestirea în funcţie membrii Colegiului
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii depun următorul jurământ în faţa
Parlamentului:

"Jur să respect Constituţia şi legile ţării, drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, să îmi îndeplinesc
cu conştiinciozitate, onoare şi fără părtinire îndatoririle
ce îmi revin în calitate de membru al Colegiului
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii.

Jur să păstrez secretul informaţiilor care privesc
securitatea naţională, atât pe perioada exercitării
mandatului, cât şi după încetarea acestuia. Aşa să îmi
ajute Dumnezeu!"

Formula religioasă de încheiere va respecta
libertatea convingerilor religioase.

Personalul Consiliului Naţional
pentru StudiereaArhivelor Securităţii

Deconspirarea Securităţii prin cercetarea ştiinţifică
şi valorificarea patrimoniului arhivistic

Sancţiuni

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art.31. (1) Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii continuă să preia în gestiune toate
documentele privitoare la exercitarea drepturilor
prevăzute de prezenta Ordonanţă de urgenţă, precum
acte, dosare, registre, înregistrări foto, video, audio şi
informatice, baze de date, inclusiv dosarele de cadre
ale ofiţerilor şi subofiţerilor de Securitate şi a ofiţerilor
acoperiţi, identificaţi cu activitate prin care au fost
suprimate sau îngrădite drepturi şi libertăţi funda
mentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitar
comuniste, potrivit prezentei Ordonanţe de urgenţă.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei
Ordonanţe de urgenţă şi până la data preluării, membrii
Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, precum şi alţi funcţionari
împuterniciţi de Colegiul Consiliului au acces
neîngrădit în spaţiile de arhivare la documentele
prevăzute la alin.(1), precum şi la orice copii de pe
acestea care, în această perioadă, se păstrează şi se
studiază la sediile deţinătorilor.

(3) Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de
Informaţii Externe, Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării,
Ministerul Afacerilor Externe, Arhivele Naţionale şi
orice alte instituţii publice sau private care deţin
asemenea documente, sunt obligate să asigure acest
drept de acces şi să le predea Consiliului Naţional
pentru StudiereaArhivelor Securităţii.

(4) Până la preluarea dosarelor de cadre solicitate
în cazul lucrătorilor Securităţii, identificaţi că au
desfăşurat activităţi prin care au fost suprimate sau
îngrădite drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului,
în scopul susţinerii puterii totalitar comuniste, la
cererea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, instituţiile deţinătoare ale acestora vor pune
la dispoziţie, în termen de 15 zile, datele de identitate,
inclusiv numele conspirative, precum şi funcţiile
acestora.

(5) Drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin.(1) - (4)
se referă şi la instrumentele de evidenţă, adică
indexuri, cartoteci, registre de evidenţă a reţelei
informative, registre privind aprobarea folosirii
membrilor de partid în munca de securitate, registre-
inventar ale arhivelor, procese-verbale de distrugere
sau de constatare a dispariţiei dosarelor, indiferent de
suportul lor, precum şi la înregistrările audio şi video,
dischete, hard-disk-uri, fotografii, filme şi microfilme.

(6) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin.(1) -
(5) atrage, după caz, răspunderea penală, administra
tivă, civilă sau disciplinară a conducătorilor organelor,
instituţiilor şi persoanelor fizice respective, după caz, în
conformitate cu art.30 alin.(2). În această situaţie,
membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studie
rea Arhivelor Securităţii au obligaţia să sesizeze Parla
mentul şi organele de urmărire penală competente.

Art.32. În cazul în care, urmare a preluării prevăzute
la art.31, rezultă documente şi informaţii noi cu privire
la calitatea de lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia, a unei persoane pentru care a fost emisă
anterior prezentei Ordonanţe de urgenţă o decizie de
neapartenenţă sau de necolaborare cu Securitatea,
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii iniţiază şi aplică, în mod corespunzător,
procedura cuprinsă în prezenta Ordonanţă de urgenţă.

Art.33. (1) Verificările aflate în curs de desfăşurare
la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii la data intrării în vigoare a prezentei
Ordonanţe de urgenţă vor continua potrivit procedurii
prevăzute de aceasta.

(2) Actele şi lucrările efectuate în cadrul Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, altele
decât cele supuse reexaminării potrivit prevederilor
prezentului capitol, până la data intrării în vigoare a
prezentei Ordonanţe de urgenţă, rămân valabile.

Art.34. Cauzele aflate pe rolul instanţelor civile la
data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de
urgenţă se trimit instanţelor de contencios
administrativ competente. Acestea, la cerere, continuă
judecata potrivit prevederilor prezentei Ordonanţe de
urgenţă, examinând cauza sub toate aspectele şi
apreciind care acte şi lucrări efectuate rămân valabile.

Art.35. Hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile la data intrării în vigoare a prezentei
Ordonanţe de urgenţă pot fi supuse revizuirii. Cererea
se depune, în termen de 6 luni de la data intrării
acesteia în vigoare, la instanţa de contencios
administrativ competentă să judece cauza pe fond şi
se judecă potrivit dispoziţiilor legale prevăzute pentru
cererea de chemare în judecată.

Art.36. Dispoziţiile art.45 alin.(2) din Legea nr.
14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
Român de Informaţii, precum şi ale art.20 alin.(2) şi ale
art.22 cu referire la anexa nr.6 din Legea Arhivelor
Naţionale nr.16/1996 nu sunt aplicabile documentelor
care fac obiectul activităţii Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii. Nici o altă prevedere
legală privitoare la regimul documentelor nu poate fi
interpretată astfel încât să împiedice aplicarea
prevederilor prezentei Ordonanţe de urgenţă.

Art.37. Sediul Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, precum şi sediul propriei sale
arhive beneficiază de pază permanentă cu titlu gratuit,
asigurată de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.

Art.38. (1) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhi
velor Securităţii continuă să funcţioneze în structura
organizatorică, cu patrimoniul şi bugetul existente la
data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de
Urgenţă.

(2) Membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii aflaţi în exerciţiu la data
intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă îşi
continuă activitatea, în condiţiile prezentei Ordonanţe
de urgenţă, până la data expirării mandatului lor.

(3) Personalul Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii îşi păstrează toate drepturile şi
obligaţiile rezultate din raporturile de muncă sau de
serviciu, după caz, obţinute până la data intrării în
vigoare a prezentei Ordonanţe de Urgenţă.

Art.39. (1) Prezenta Ordonanţă de urgenţă intră în
vigoare în termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe
de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă nr.1/2008 pentru
asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.95 din 6 februarie 2008 şi Legea nr.187/1999 privind
accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei
politice comuniste publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 256 din 22 martie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art.40. (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă, Colegiul
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii adoptă prin hotărâre Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru
StudiereaArhivelor Securităţii.

(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Secţiunea I.

Secţiunea a II-a.
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Proiect de Ordonan]@ de urgen]@ privind accesul la propriul dosar }i deconspirarea Securit@]ii
(continuare din num rul trecut)ă



Vând apartament 1 camera Micro 2,
preţ 19.000. Tel. 0748-118080

Vând apartament 2 camere conf. 1,
preţ 30.000 €. Tel. 0748-118080

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

Vând teren C. Caransebe

ţ negociabil.
Tel. 0748-118081

Vând ap 2 camere conf. 1 îmbun
ţit, zon

ţit, etaj intermediar, preţ 35.000 € neg.
Tel. 0748-118081

Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, preţ negociabil. Tel. 0748-
118081

Cump
ţ bun. Tel. 0748-118081
Cump

ţiri. Tel. 0748-118081
Vând garsonier

ţ 19.300 € neg. Tel. 0748-
118777

Vând apartament 3 camere conf. 1
cu central

ţ 28.000 € neg. Tel. 0748-118777
Vând garsoniera pe Al. Tineretului cu

îmbun ţiri, preţ 19.500 € neg. Tel.
0748-118777

Vând c
ţ 13.000 €. Tel.

0748-118777
Vând spaţiu comercial Micro II, preţ

40.000 €. Tel. 0748-118777.
Vând apartament 4 camere cu

îmbun ţiri

ţ 38.000 €. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere, zona

Micro 2 etajul 3 din 4 preţ 23.000 € neg.
Tel. 0748-119444.

şului,
parcele 800-1200 mp. Tel. 0748-118080

Cump

şi
c

şi garaj în Moroasa. Tel.
56.000 € Tel. 0748-118777.

Vând apart 2 camere D in Micro 4,
pre

ăr apartament 2 sau 3 camere
Govândari. Tel. 0748-118080

Vând apartament 1 camera, zona
buna, etaj intermediar, pre

ă
tă ă bună. Tel. 0748-118081

Vând apartament 3 camere îmbună
tă

ăr apartament 1 cameră, ofer
pre

ăr apart 2 sau 3 camere cu sau

fără îmbunătă
ă în bloc de aparta

mente pre

ă termică. Tel. 0748-118777
Vând ap 2 camere conf. II Moroasa,

pre

ătă

ămin 1 camera cu 7500 €
ămin 2 camere, pre

ătă

. -

-

.

-

.

.

VÂNZĂRI ÎNCHIRIEZ
Vând apartament 3 camere conf. 1,

decomandat, et. 3/4, zona Moroasa,
amenajat. Preţ 50.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616

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

ţ ţ
80.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616

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

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

302616
Vând cas

ţ
70.000 €

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

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

Vând hal
ţ

Tel.
221529, 0724-302616

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

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616

Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timi ţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

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

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
front stradal 15 ml, dou

ţ 20 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
70 mp situat în Lunc ţ 600 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
240 mp, spaţiu de depozitare 100 mp,
situate în zona Muncitoresc. Preţ 500
€/lun Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
5.200 mp spaţii de depozitare. Preţ 2
€/mp/lun Tel. 221529, 0724-302616

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

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

ţ 10 €/mp. Tel. 221529, 0724-
302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
45 mp, zona Victoria, î ţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616

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

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

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

ă intrări, 164 mp,
situat pe bd. Republicii. Pre

ă. Pre

ă.

ă.

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.

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

7

TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...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

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,
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VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

Â

ÎNCHIRIERE

Vând apartament cu o camer
ţ negociabil. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonier

ţ 16800
€. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740099789

Vând garsonier
ţ 15000 € negociabil. Tel. 0355-

404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonier

ţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789

Vând garsonier
ţ 17000 €. Tel.

0355-404462, 0788021438, 0740099789

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 2, semidecomandat, termopane,
amenajat, preţ 30500 €. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, central ţ 35000
€. Tel. 0788021438, 0740099789

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, amenajat, ter
mopane, preţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, termopane,
preţ neg Tel 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, central ţ neg Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1 decomandat, amenajat, termo
pane, central ţ 38000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, garaj, preţ neg Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ negociabil. Tel 0355-404462,
0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, etaj interme
diar, preţ neg 0355-404462, 0740099789,

Vând ap 2 camere Lunc ţ
neg Tel. 0355-404462, 0788021442,

Vând apart 2 camere Micro 4, confort
1, decomandat, termopane, preţ neg Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Govândari, preţ 24000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere Lunc

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

Vând apartament 3 camere, Lunc
ţ

negociabil. 0740099789, 0788021438
Vând apart 3 camere, confort 1, Micro

1, amenajat, termopane, preţ 33.000 €. Tel.

0355-404462, 0728625813, 0788021442
Vând apart 3 camere, Moroasa 2, etaj

intermediar, termopane, preţ neg Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apart 3 camere, confort 1, deco
mandat, Micro 4, termopane, cen tral

ţ
38000 neg 0355-404462, 0740 099789

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
central ţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, Lunc

ţ 58000 € neg Tel
0355-404462, 0728625813, 0788021442

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
confort 2, decomandat, amenajat, cen
tral

ţ 30000 €. Tel
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând cas
ţ negociabil. Tel

0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând cas

ţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând sau închiriez spaţiu 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, 0788
021442, 0728625813

Ofere spre închiriere spaţiu în Centru,
parter, pretabil pentru cabinete medicale,
magazine. Tel. 0355-404462, 0788
021438, 0740099789

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

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

Ofer spre închiriere, apartament 2
camere, Lunc

ă, Micro 4,
centrală, termopane, pre

ă în Luncă, termopane,
podele laminate, amenajată, 14.900 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând garsonieră în Micro 4, pre

ă în Govândari, termo
pane, pre

ă în Govandari, etaj 2,
termopane, podele, pre

ă în Micro 4, etaj
intermediar, convector pre

ă, termopane, pre

ă, pre

ă, pre

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

ă, parter, pre

ă,
confort 1 decomandat, parter, centrală,
termopane, amenajat, pre

ă,
decomandat, centrală, 2 balcoane, pre

ă. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând ap 3 camere, conf 1, decoman
dat, Micro 2, amenajat, termopane, pre

ă, termopane, 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, termo
pane. Tel 0740 099789

Vând casă Luncă, 3 camere, demisol,
amenajată, centrala, termopane, teren 200
mp, garaj. Tel 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Vând casă in Boc

ă Muncitoresc, 2 camere,
amenajată, termopane, pre

ă în Boc

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

Vând casă Centru, 5 camere, 100 mp
teren, centrală, pre

ă, 2
camere, 33 mp, termopane, pre

ă, pretabil bi
rouri, cabinete medicale. Tel. 0728625813

Ofer spre închiriere spa

ă, mobilat

-

-
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V NZARE CASĂ

şa, 6 camere,
centrala, termopane, 2877 mp teren, ame
najata. Tel 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Vând cas

şa, 3 camere,
amenajata, hidrofor, pre

şi utilat 125 €. Tel
0355-404462, 0788021442, 0728625813

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

intermedieri în orice tranzacţie imobiliar

ţ

ţ

ţ

ţii

topografi, juri
ţi, evaluatori, asiguratori

ă

consultan ă imobiliară pentru a face

dispunem de un
care ne permite de prezentare a ofertelor

în întocmirea actelor, sprijin
ă pentru întocmirea

asisten ă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de

ări

lucrări de

cea mai bună alegere

program performant de baze de date
metode moderne

rapiditate şi siguranţă
dosarului de credit

intabulări litigii

proiectare şi avize

cadastru şi topografie

colaborează cu experţi

şi
consultan

şi orice imobiliare

pentru construc şi amenaj

Banat Expert şti,
arhitec



DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM - Campionatul Mondial in sala, Valencia, Spania

Vineri TVR 2 ora 18:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Oltchim - FC Nurnberg

Vineri Sport.ro ora 19:00
RUGBY: Cupa Europeana a Natiunilor: Romania - Portugalia

Sambata Sport.ro ora 13:00
MOTOCICLISM: MOTOGP, Marele Premiu al Qatarului, Etapa 1

Duminica Eurosport ora 18:30
CICLISM: Cursa Paris - Nisa, Franta, Etapa 1

Luni Eurosport ora 16:00
FOTBAL: Liga Campionilor: Inter Milano - FC Liverpool

Marti ProTV ora 21:45.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
01 - 09 mar: POLO - Turneul de calificare Jo’08, Oradea, Rom;
07 - 09 mar: MOTOGP - Marele Premiu al Qatarului, Etapa 1;
07- 09 mar: ATLETISM - Camp Mondial, Indoor, Valencia;
09 - 16 mar: CICLISM - Cursa Paris - Nice, Franta.

Clasament etapa a 18-a:
M V E I G GP PM

POLO
Echipa na ă de polo a României este aproape de a ob

ă ce a învins marti forma

ă site-ul oficial la federa

ă meciuri de la Oradea na

ături de na
ă grupă, B, fac

parte Mexic, Germania, Iran, Italia, Canada

ă inaintea acestui meci avea trei victorii, ca
ă, datorită golaverajului mai bun, iar România

ocupă pozi ă.
Câ ătoarele celor două grupe au asigurate locurile în

semifinale, dar

ţional ţine
participarea la Jocurile Olimpice, dup ţia
Braziliei, scor 13-4 (3-0, 2-2, 3-2, 5-0), la turneul preolimpic de la
Oradea, informeaz ţiei.

Este cea de-a treia victorie a poli
ţionala Slovaciei, scor 7-6,

ţionalele Rusiei,
Braziliei, Greciei, Kazahstanului

selecţionatei Greciei, care
pân

ţia secund

ştilor noştri, care au mai învins în
primele dou şi
Rusia, medaliata cu bronz la ultimele J.O., scor 11-8.

România face parte din grupa A, al
şi Slovaciei. Din cealalt

şi Macedonia.
Miercuri s-a desfasurat meciul contra

şi România. Grecia
este pe primul loc în grup

ştig
şi la Jocurile Olimpice de la Beijing.

MOTOCICLISM
Rossi, pregatit de prima

batalie a sezonului.

Calendarul sezonului 2008:

Invins in
ultimele doua sezoane, mai intai
de americanul Nicky Hayden
(Honda) si apoi de australianul
Casey Stoner (Ducati), multiplul
campion mondial Valentino Ro
ssi (Yamaha) este nerabdator
sa inceapa noul sezon de Mo
toGP, 'Doctorul' fiind hotarat sa-
si ia revansa in fata rivalilor sai.

“Sunt foarte emotionat ca in
sfarsit prima cursa se apropie.
In timpul pauzei de iarna meca
nicii de la Yamaha au facut o
treaba buna, noua motocicleta
aratand foarte bine”, a declarat
Rossi. El facut referire si la
conditiile de cursa in nocturna,
care vor fi experimentate in
premiera la Losail.

“Cred ca au facut o treaba
excelenta cu acest sistem de
iluminare, din moment ce putem
alerga la fel ca in timpul zilei.
Singura problema ramane cea a
temperaturii, care scade destul
de mult pe timpul noptii, ajun
gand undeva in jurul valorii de
15-16 grade Celsius. In aceste
conditii pneurile se mentin cu
dificultate in temperatura.

1.Qatari GP; 09-03
2.Spanish GP; 30-03
3.Portuguese GP; 13-04
4.Chinese GP;04-05
5.French GP; 18-05
6.Italian GP; 01-06
7.Catalunyan GP; 08-06
8.British GP; 22-06
9.TTAssen; 28-06

10.German GP; 13-07
11.US GP; 20-07
12.Czech GP; 17-08
13.San Marino GP; 31-08
14.Indianapolis GP; 14-09
15.Japanese GP; 28-09
16.Australian GP; 05-10
17.Malaysian GP; 19-10
18.Valencian GP; 26-10

-

-

-

-

TENIS DE MAS~ - CAMPIONATUL MONDIAL
Reprezentativa masculină de tenis de masă a României a fost

depă ă de selec

ă rezultatele partidei România - Germania: George Coroian -
Dimitri Ovtcharov 0-3, Ovidiu Ionescu - Patrick Baum 3-0, Costantin
Cioti - Jorg Rosskopf 3-2, Ovidiu Ionescu - Dimitri Ovtcharov 0-3,
George Coroian - Patrick Baum 0-3. În urma acestui rezultat, tricolorii
s-au clasat pe pozi ă de edi

ă a încheiat
mondialele tot pe pozi

ă a Chinei a cucerit, duminica, titlul mondial la
tenis de masa, dupa ce a castigat finala disputata in fata formatiei
Coreei de Sud, scor 3-0. Este cel de-al patrulea trofeu mondial
consecutiv pentru selectionata chineza. China a castigat C.M. si la
feminin, dupa ce chinezoaicele s-au impus in finala in fata
selectionatei din Singapore, scor 3-0.

şit
şapte-opt din cadrul Campionatului Mondial de la Guangzhou (China).

Iat

Şi reprezentativa feminin

ţionata Germaniei, scor 3-2, în meciul pentru locurile

ţia a opta, cu un loc mai sus faţ ţia din 2006 a
Campionatului Mondial.

ţia a opta.
Naţionala masculin

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

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

.

1. Steaua MFA 18 15 1 2 596 495 31p
2. HCM Constanta 18 12 3 3 519 447 27p
3. Stiinta Municipal Bacau 18 11 4 3 552 528 26p

5. Minaur Baia Mare 18 9 3 6 521 507 21p
. CSM Medgidia 18 9 2 7 524 513 20

7. HC Odorhei
Univ. Bucovina Suceava 18 8 3 7 527 498 19

9. Dinamo Baumit Bucuresti 18 8 0 10 501 508 16
. Energia Lignitul Tg. Jiu 18 8 0 10 480 489 16

11. Poli Izometal Timisoara 18 7 0 11 435 447 14
12. CSM Oradea 18 5 2 11 495 523 12p
13. Uztel Ploiesti 18 3 0 15 440 531 6
14. Romvag Caracal 18 0 0 18 419 541 0p

4. UCM Resita* 18 12 0 6 557 527 23p

6 p
18 9 2 7 491 503 20p

8 p
p

10 p
p

p

* Echipa penalizata cu 1 punct, (cerinte varsta).
Etapa urmatoare (19/26) 09.03.2008

UCM Resita
- Ploiesti

: Steaua - Constanta; Poli
Timisoara - Baia Mare; Dinamo - Tg. Jiu; Suceava - Medgidia;

; Caracal - Oradea; Bacau - Odorhei.

FOTBAL - CUPA ROM NIEIÂ
Tragerea la sorti a partidelor din semifinalele Cupei Romaniei va

avea loc vineri, de la ora 13.30, in sala Nicole Dobrin de la Casa
Fotbalului, informeaza site-ul oficial al FRF. Semifinalele se vor
desfasura intr-o singura mansa, sistem eliminatoriu, la 16 aprilie.

Clasament etapa a 21-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 21 15 4 2 37 16 49p
Rapid Bucuresti 21 13 5 3 34 16 44
Steaua Bucuresti 21 12 5 4 24 13 41
Unirea Urziceni 21 11 7 3 25 14 40
Politehnica Timisoara 21 11 6 4 40 28 39

. Dinamo Bucuresti 21 11 5 5 34 20 38
7. FC Vaslui

Gloria Bistrita 21 8 5 8 24 28 29
9. Otelul Galati 21 8 2 11 29 39 26

. Politehnica Iasi 21 6 5 10 23 28 23
11. U. Craiova 21 7 2 12 21 29 23

Gloria Buzau 21 6 5 10 22 35 23
13. Farul Constanta 21 5 6 10 12 23 21

Ceahlaul Piatra Neamt 21 6 2 13 20 29 20
5. Dacia Mioveni 21 5 5 11 19 29 20p

16. UTA 21 4 7 10 19 27 19p
17. U. Cluj 21 2 9 10 25 35 15p
18. Pandurii Tg. Jiu 21 3 6 12 20 31 15p

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

21 9 8 4 32 20 35p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (22/34) 07.03-09.03.2008 ineri 07.03.:

Sambata 08.03

Duminica
09.03

v, Dacia
Mioveni - Gloria Bistrita, (ora 19:00, Telesport); CFR Cluj - Gloria Buzau,
(ora 20:30, Kanal D); :UTA - Otelul Galati, (ora 15:30,
Telesport); Unirea Urziceni - Universitatea Craiova, (ora 18:30, National
TV); Pandurii Tg. Jiu - Steaua Bucuresti, (ora 20:45, Antena 1);

: Politehnica Iasi - Ceahlaul Piatra Neamt, (ora 14:00, TVR 1); FC
Vaslui - Universitatea Cluj, (ora 15:30, Telesport); Dinamo Bucuresti - Farul
Constanta, (ora 18:00, National TV); Rapid Bucuresti - Politehnica
Timisoara, (ora 20:30, Kanal D).

LIGA 1

Liga Campionilor
Rezultate optimi, retur:

Sferturile se vor desfasura in
01 si 02 aprilie 2008.

Marti, 04.03.2008:

Miercuri, 05.03.2008:

Barcelona - Celtic -0
Manchester U - O. Lyon . -0
Sevilla - Fenerbahce -
AC Milan -Arsenal 0-

FC Porto - Schalke 04 -0
Real Madrid -AS Roma -
Chelsea - O. Pireu -0
Inter - Liverpool ( n 11 martie)

1
1
5 6

2

1
1 2
3

î

Clasament etapa a 18-a:
M V E I G GP PM

LIGA a II-a, Seria II-a

1. FC Arges 18 15 1 2 44 9 45p
Gaz Metan Medias 18 13 1 4 40 21 40
CSM Rm. Valcea 18 11 4 3 29 16 37
Liberty Salonta 18 9 3 6 13 10 30
Muresul Deva 18 9 3 6 23 22 30

. Jiul Petrosani 18 9 6 3 23 12 28
7. FC Bihor

Unirea Alba Iulia 18 7 5 6 22 18 26
9. FC Drobeta 18 8 2 8 21 18 26

. Minerul Lupeni 18 6 6 6 20 23 24
11. ISCT 18 7 3 8 17 21 24

13. FC Targoviste 18 5 6 7 21 28 21p
14. Ariesul Turda 18 5 4 9 15 26 19p
15. CFR Timisoara 18 5 3 10 13 18 18p
16. Poli II Timisoara 18 3 3 12 11 33 12p
17. Corvinul Hunedoara 18 3 3 12 10 32 12p
18. FC Caracal 18 1 3 14 11 29 6p

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

18 8 4 6 18 15 28p
8 p

p
10 p

p
12. FCM Resita 18 6 4 8 23 23 22p

Etapa urmatoare (19/34), mb t 08.03.2008sâ

ţa - Gaz Metan Media

ă ă : Mureşul Deva -
Minerul Lupeni; Liberty Oradea - FC Bihor; FC Drobeta - FC Arges; FC
Caracal - Jiul Petroşani; CFR Timişoara - Poli II Timişoara; FC Târgoviste -
Unirea Alba Iulia; Arieşu Turda - Corvinul Hunedoara; CSM Rm. Vâlcea -
ISCT; .FCM Reşi ş
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