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Parcul Naţional Cheile Nerei Beuşniţa
Centru de informare şi promovare a turismului la Sasca Montană
cauciuc, mărturie a recentei exploatări forestiere, cel de-al doilea
indică un drum de care, barat, interzis turiştilor care ar fi tentaţi să
folosească vreun mijloc de transport mecanizat.
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La Bigăr, la Paralela 45, culeea podului stă să se prăbuşească,
iar podul spre platformă, altădată accesibil şi autoturismelor, este
astăzi un adevărat pericol pentru cei care îl traversează.
În toamna anului 2006, locuitorii aşezărilor de pe platoul
Cărbunari şi amatorii de turism salutau asfaltarea arterelor principale
din localităţi şi a tronsonului Sasca Montană - Ştinăpari (DJ 571B).
Astăzi, de la bifurcaţia din DN 57 până la Sasca Montană
slalomul printre gropi reclamă îndemânare de as al volanului, iar DJ
571B şi străzile principale din Ştinăpari şi Cărbunari, care au
traversat doar două ierni, poartă deja amprenta traficului greu
forestier. Şi asfaltarea va continua. Cu bani europeni.
De altfel, Parcul Naţional este constituit pe un fond forestier
intens exploatat la ora actuală, cu drumuri de acces spre parchete,
deschise din toate direcţiile, autorităţile promovând o activitate
„hibrid contra naturii!”: defrişări şi turism ecologic.
Practicarea silvoturismului în Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa beneficiază de recomandările unui regulament de bun-simţ, dar
cel puţin ciudat pentru zona la care se face referire, dat fiind că aici
pădurea vuieşte de cântecul „drujbelor” şi al camioanelor care
transportă... pădurea, iar dolinele au devenit depozite pentru
gunoaie insolite:
l „...este interzisă poluarea fonică de orice fel: strigăte, muzică dată
peste limita normalului, ţipete, urlete...!”
l „...este interzisă distrugerea florei sub pretextul culegerii plantelor
medicinale...”
l „...practicarea turismului se va face contra cost, la preţurile în
vigoare la data respectivă...”
l „...copiii sub 14 ani au acces numai cu părinţii...
l „...este interzis să se arunce gunoaie de orice fel...pe parcursul
traseelor turistice...”
Cea mai mare decepţie o traversezi însă când ajungi pe platoul
Cărbunarilor: din cortina de brazi - emblemă pentru peisaj, folosită în
toate pliantele de promovare a zonei (vezi, de exemplu, pliantul
ROMSILVA) a rămas un cimitir de buturugi.
Şi au fost turişti din Germania, iubitori de natură şi dispuşi să
promoveze România ca leagăn al frumuseţilor naturale nealterate,
care, odată ajunşi pe platou au rămas fără cuvinte. (R.B.)
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Una dintre cele mai reprezentative
zone ale carstului bănă ţean a
dobândit, din anul 1990, statut de Parc
Naţional. Astfel, un areal de 33.364 ha,
ocupând cca. 4 % din zona central-sudică a judeţului Caraş-Severin,
pe al cărui perimetru sunt situate localităţile Oraviţa, Ştinăpari,
Cărbunari, Şopotu Nou şi Anina (şi, adiacente, Dalboşeţ, Lăpuşnicu
Mare şi Bozovici), a obţinut, după demersuri care îşi au începutul în
anul 1943, recunoaşterea oficială a zestrei naturale şi a potenţialului
turistic şi, mai ales, dreptul la protecţie.
Parcul Naţional a fost constituit pentru prezervarea elementelor
naturale, fie că s-au avut în vedere fenomenele carstice (chei, cursuri
subterane de apă, lacuri, peşteri, avene, izbucuri), fie varietatea
elementelor de floră sau faună acvatică, terestră şi cavernicolă,
unele dintre acestea fiind endemisme sau rarităţi
Obiectivele naturale principale sunt Cheile Nerei şi Lacul
Dracului, la care o parte din acces înseamnă cărare şi tuneluri săpate
în stâncă, Cascadele Beuşniţei şi Ochiul Beiului, Cheile Şuşarei,
Cheile Minişului, izbucul şi cascada de la Bigăr, peşterile Plopa,
Ponor şi cea în care, recent au fost descoperite fosile de humanoizi.
Ceea ce este natural în acest parc se întrepătrunde cu realizările
omului, începând cu situri istorice şi continuând cu construcţii
recente, multe dintre ele devenite istorie: Cetatea Socolari,
Mănăstirea Călugăra, exploatările miniere, dar şi terasamentele
fostei reţele feroviare aparţinând UDR-ului.
În Parc, şase zone beneficiază de statutul de „rezervaţie”: Cheile
Nerei - Beuşniţa, Valea Ciclovei - Ilidia, Cheile Şuşarei, Bigăr,
Lisovacea şi Ducin.
Pentru turiştii bănăţeni, zona aceasta a constituit o atracţie permanentă, iar informarea-mediatizarea au asigurat-o chiar unii dintre
ei, atunci când au redactat hărţi şi ghiduri sau când au făcut expuneri.
Meritorie este activitatea asociaţiei speologice „Exploratorii Reşiţa”, autoare, în cadrul proiectului „Planul de Management al Parcului
Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa” a unei hărţi a Parcului Naţional,
completată cu toate informaţiile utile, oferite în limba română şi în
engleză: aşezare geografică, morfologie, date climatice, elemente
de floră şi faună, obiective şi trasee turistice, căi de acces, posibilităţi
de cazare (la data editării materialului) în cabane sau în pensiuni din
zona limitrofă, locuri de campare. Proiectul a fost finanţat de
Departamentul Britanic pentru Mediu, Alimentaţie şi Afaceri Rurale.
Promovarea turistică a Parcului a fost şi preocuparea celor care îi
administrează fondul forestier: Regia Naţională a Pădurilor, prin
Direcţia Silvică Reşiţa şi Ocolul Silvic Sasca Montană.
Administraţia locală din Sasca Montană manifestă preocupări
legate de dezvoltarea industriei turismului în Parc şi, folosind
oportunitatea oferită de fondurile europene (PHARE) şi de cele
guvernamentale, a iniţiat proiectul „Centrul de informare şi
promovare a turismului în Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa”.
Partenerii Consiliului Local Sasca Montană sunt Consiliul
Judeţean Caraş-Severin şi Municipalitatea Vrşeţ, districtul Banatului
de Sud din Republica Serbia. Proiectul îşi propune promovarea
potenţialului natural şi a tezaurului cultural, dezvoltarea industriei
turismului, ca factor major în creşterea economică locală şi
transfrontalieră, crearea cadrului instituţional şi operaţional pentru
colaborarea între instituţiile şi organizaţiile abilitate, situate pe
ambele părţi ale frontierei. În cadrul proiectului, la Sasca Montană va
fi amenajat un Centru de informare şi promovare a turismului (al
doilea din judeţ, după cel de la Gărâna care, deocamdată este
proiect) se va crea o bază de date referitoare la potenţialul natural şi
antropic al zonei, precum şi la infrastructura existentă.
Va fi realizată o strategie de dezvoltare şi promovare a activităţii
turistice, se vor realiza o pagină web şi produse de marketing turistic.
Costurile totale eligibile ale acţiunii sunt 282.330,7 EURO, contribuţia Consiliului Judeţean Caraş-Severin fiind de 104.111,9 EURO.
Directorul proiectului este Ion Popliceanu, actualul primar al
localităţii Sasca Montan, care îşi asumă astfel mari responsabilităţi
legate de finalizarea obiectivului.
Proiectul este conceput să rezolve, teoretic, problemele promovării turismului în întreg Parcul Naţional, dar el va trebui grefat pe o situaţie reală, iar administrarea parcului va trebui să armonizeze protejarea naturii şi a siturilor cu turismul şi activitatea economică din zonă
Planul de management al Parcului, atât de riguros şi european
structurat este însă brutal contrazis de intensa exploatare a pădurii
din zona limitrofă a arealului protejat. În ceea ce priveşte informarea
turistică, aceasta este lacunară şi plasată doar zona Valea BeiuluiCheile Nerei, Sasca şi Bigăr. E greu de crezut că administraţiile
locale nu au putut aloca fonduri fie chiar şi pentru nişte indicatoare
turistice simple şi că doar resursele financiare europene pot remedia
situaţia.
Spre Lacul Dracului două indicatoare sunt plasate la distanţă de
200 m: primul te obligă să te strecori printre buşteni şi anvelope de
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Rapoarte }i inform@ri la Consiliul Jude]ean
(}edin]a din 11 martie 2008)
Energie eoliană în Banat
Tendinţele mondiale de utilizare a unor forme
nepoluante de energie devin o preocupare şi pentru
autorităţile locale, potenţialul eolian al judeţului fiind,
la ora actuală, în stadiul evaluării, iar investitori din
străinătate şi-au manifestat deja interesul pentru
dezvoltarea unor proiecte.
Consiliul Judeţean Caraş-Severin este autorul
proiectului „Evaluarea potenţialului eolian al Banatului, din perspectiva dezvoltării durabile”, pentru care
s-au făcut demersurile care să-l promoveze la
finanţare europeană, în cadrul Programului de
Vecinătate România-Serbia 2004-2006.
La Vrsaç, Serbia, în data de 8 februarie 2008 a fost
lansat un proiect similar, aplicant fiind Primăria Vrsaç,
în parteneriat cu compania privată Energo Wind şi
finanţare asigurată de Republica Slovacia.
La reuniunea de lucru au participat, din partea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnii Dumitru
Tilică Pârvulescu şi Victor Naidan.
Fonduri UE pentru România
În Belgia, la Gent, în perioada 14-15 februarie
2008, a avut loc seminarul interactiv „Fonduri
structurale în România şi metode de accesare a
fondurilor UE”, la care, în cadrul delegaţiei române,
au participat, din partea Consiliului Judeţean CaraşSeverin, domnii Ion Spânu şi Victor Naidan.
Comunitatea de Lucru a Statelor Dunărene
În perioada 20-21 februarie 2008, la...., a avut loc
şedinţa interactivă a Comitetului Redacţional din
cadrul Comunităţii de Lucru a Statelor Dunărene la
care au participat domnişoara Adina Mihaela Căpeţ şi
domnul Dumitru Tilică Pârvulescu.
În cadrul şedinţei a fost prezentat proiectul „O
masă cu vecinii”, dar şi oportunitatea realizării unui
proiect de piste de biciclete de-a lungul Dunării.
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Caraş-Severin
au adus la cunoştinţa participanţilor faptul că „s-a
realizat o astfel de pistă de biciclete, de către Consiliul
Judeţean Caraş-Severin, prin proiectul DKMT”.
Protecţie copilului în judeţul Caraş-Severin, în
anul 2007
Două instituţii, Comisia pentru Protecţia Copilului
Caraş-Severin şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-au
prezentat activitatea din anul 2007, conjugată pentru
realizarea asistenţei sociale în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap sau a oricărei
persoane aflată în dificultate.
Bunuri aparţinând domeniului public şi privat
al Judeţului Caraş-Severin
În perioada 22 octombrie - 23 noiembrie 2007 a
fost inventariat patrimoniului (bunuri din domeniu
public şi privat) judeţului Caraş-Severin.
Bunurile din domeniul public al judeţului (terenuri
propriu-zise şi amenajări, construcţii, mobilier,
birotică, echipament de protecţie) sunt în valoare de
304.524.201,38 lei, înregistrând o creştere de 7,5 %
faţă de anul 2006.
Pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
rutiere au fost alocate sume totalizând 55.996.359,58
lei, sursele de finanţare fiind programe guvernamentale, sume defalcate din TVA şi Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene.
În cadrul imobilelor - clădiri şi terenuri, aflate în
domeniul public şi privat al judeţului Caraş-Severin,
au survenit modificări, prin transferuri din domeniul
public în domeniul privat. Trebuie consemnată
creşterea patrimoniului imobiliar al judeţului prin
preluarea unui teren cu suprafaţa de 11.251,5 mp din

domeniul public al comunei Prigor.
În anul trecut au fost pe rol 21 contracte de
închiriere şi 32 contracte de concesiune (1.720 mp
din curtea Spitalului Judeţean - Staţionarul I, teren şi
spaţii comune aferente cabinetelor medicale vândute
....mp şi 126 ha de la Aeroportul Caransebeş).
Costurile lucrărilor de investiţii realizate de
Consiliul Judeţean au fost:
l Extindere Sală de şedinţe la Sediul administrativ al
Consiliului Judeţean ..................... 1.624.097,67 lei
l Reabilitare instalaţie de încălzire la Spitalul Judeţean- Staţionarul I.......................... 134.953,00 lei
l Modernizare Sala Polivalentă din
Reşiţa........................................... 2.237.797,00 lei
l Palatul Cultural......................... 760.472,01 lei
l Lucrări executate la Centrul de Plasament, Aleea
Trei Ape, Reşiţa............................. 191.520,20 lei.

Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria”
Reşiţa
Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria” din
Reşiţa dispune de servicii specializate pentru copiii cu
dizabilităţi, are un centru de primire în regim de
urgenţă pentru aceştia , oferă servicii de recuperare reabilitare, oferă îngrijire şi asistenţă socială tinerilor,
precum şi servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de
viaţă independentă.
În anul 2007, au beneficiat de serviciile Centrului,
46 de copii.
Bugetul cu care a operat instituţia în anul 2007 a
fost de 1.037.100 lei, folosit astfel:
l Cheltuieli de personal......................... 622.000 lei
l Asistenţă socială................................ 12.700 lei
l Cheltuieli pentru bunuri şi servicii....... 379.300 lei
- alimente............................... 47.860 lei
- medicamente şi material sanitar 10.100 lei
- telefon.................................. 6.097 lei
- materiale curăţenie, igienă... 2.300 lei
- pregătire profesională şi deplasări 7.541 lei
- cărţi şi publicaţii.................... 1.840 lei
l Cheltuieli de capital........................... 23.100 lei
Centrul de Plasament „Apartamentul”
În anul 2007, Centrul de Plasament „Apartamentul” a furnizat servicii pentru 89 (în medie) de copii şi
tineri, cărora li s-a asigurat găzduirea pe o perioadă
nedeterminată, consiliere, educare, socializare şi
petrecerea timpului liber, precum şi reintegrare
familială (dacă a fost posibilă) şi comunitară.
Bugetul final de care a dispus Centrul a fost de
1.977.000 lei, utilizaţi pentru cheltuieli de personal
(940.000 lei), cheltuieli materiale (937.000 lei) şi cheltuieli de capital (100.000 lei, pentru achiziţionarea a
două autoturisme). (R.B.)

La vremuri noi (de vreo 18 ani)
aceea}i mentalitate...
Din analiza statisticii incendiilor reiese că, în
momentul în care începe să se încălzească, cel mai
frecvent din a doua parte a lunii februarie şi până în luna
iulie cât şi în perioada septembrie- noiembrie se produc
un număr ridicat de incendii, din cauza arderilor
necontrolate ca urmare a activităţilor de curăţare a
miriştilor, a resturilor menajere cât şi distrugerea
vegetaţiei uscate din grădini, curţi şi ogoare.
Activitatea de curăţare prin ardere, foc deschis, rămâne,
încă, cea mai uşoară, dar şi cea mai economică metodă
de eliminare a resturilor şi de pregătire a terenurilor
pentru anul în curs. Resturile rezultate, cenuşa reprezintă
totodată şi un bun îngrăşământ., obţinut “gratuit”.
Aceste activităţi ieftine şi binefăcătoare pentru terenul
agricol, produc, din nefericire evenimente neplăcute în
patrimoniul forestier, în gospodăriile populaţiei dar şi în
patrimoniul persoanelor juridice (firmelor).
Pentru preîntâmpinarea producerii de evenimente
neplăcute, recomandăm stabilirea de către administraţia
locală a tuturor localităţilor din judeţ, a zilelor în care să se
desfăşoare aceste activităţi, cu anunţarea şi punerea în
alertă a serviciilor de urgenţă voluntare din raionul
dânşilor de intervenţie, luarea de măsuri pentru a evita
jocul copiilor cu focul, renunţarea la operaţiunile de
ardere când condiţiile meteo sunt nefavorabile şi luarea
măsurilor minime de siguranţă la care se poate face focul
(50 m faţă de materiale combustibile sau clădiri, 100 m
faţă de lanuri de cereale şi depozite de furaj sau 200 m
faţă de liziera pădurii).
Conform Ordinului M.I.R.A. nr. 163/28.02.2007 pentru
aprobarea Normelor generale de prevenire a incendiilor
la executarea lucrărilor cu foc deschis specifică
următoarele:
l Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de
incendiu şi pe timp de vânt este interzisă, locurile cu
pericol de incendiu în care se aplică această interdicţie se
stabilesc şi se marchează de persoanele de drept;
l Arderea resturilor vegetale,gunoaielor, deşeurilor şi a
altor materiale combustibile se face în locuri special
amenajate orio pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor
ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi asigurându-se supravegherea permanentă a
arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea
activităţii;
l Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor
ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a
arderii.

COMUNICATE DE PRESĂ
18 martie 2008
Prefectul judetului Caras-Severin, domnul Ioan
Anton Paulescu, a emis ordinul prin care a fost
convocata, joi, 20 martie a.c., cu incepere de la ora
10,00, in sala de la etajul I, a Palatului Administrativ,
sedinta Colegiului Prefectural Caras-Severin.
Reuniunea va avea urmatoarea tematica:
1. Informare privind atributiile ce revin autoritatilor
administratiei publice locale pentru infiintarea, organizarea si gestionarea unor servicii comunitare de utilitati
publice: iluminat public, salubrizare, alimentare cu apa,
canalizare, transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, colectare, canalizare si evacuare a apelor pluviale.
2. Analiza pentru perioada 01.01.2007 - 29.02.2008,
privind constituirea, dotarea si incadrarea serviciilor
voluntare pentru situatii de urgenta infiintate la nivelul
localitatilor, deficientele constatate si masurile care vor fi
luate pentru solutionarea acestora.
3. Analizarea modului in care au fost realizate
veniturile proprii ale unitatilor administrativ teritoriale
indeosebi a celor provenite din impozite si taxe in anul
2007. Masuri ce trebuie luate pentru recuperarea
restantelor.
4. Informare privind rezultatele controalelor
desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale
pe linia salubrizarii localitatilor urbane si rurale, a cailor
de comunicatie, malurilor si cursurilor de apa de catre
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autoritatile locale si agentii economici.
5. Raport privind actiunile de verificare pe linia
respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor specifice Sarbatorilor Pascale, desfasurate de
catre Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor,
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor Caras-Severin si Autoritatea de Sanatate
Publica a Judetului Caras-Severin. Prezentarea si
adoptarea "Programului de masuri privind actiunile de
verificare desfasurate pe linia respectarii prevederilor
legale la comercializarea produselor specifice
Sarbatorilor Pascale".
6. Informare privind activitatile desfasurate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Gl. bg. Vasile Zorzor"
Caras-Severin, pentru punerea in aplicare a prevederilor
Legii nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea
violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive.
Prezentarea principalelor masuri ce vor fi luate pentru
asigurarea ordinii publice in perioada Sarbatorilor
Pascale.
7. Diverse.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa
Institutiei Prefectului - Judetul Caras-Severin, Serviciul
Dezvoltare Economica si Conducerea Serviciilor
Publice Deconcentrate, la numarul de telefon 21.68.50.
BIROUL DE PRESA

Spre a vă ferii de neplăceri, pe lângă masurile
menţionate mai sus, asiguraţi-vă, înainte de a începe
operaţiunile de ardere că:
l Respectaţi distanţele minime de siguranţă la foc;
l Deţineţi în apropierea dumneavoastră mijloace şi
materiale de primă intervenţie (găleată cu apă, lopată,
mătură, etc.)
l Aveţi posibilitatea anunţării Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă din localitatea dumneavoastră şi a
apelării numărului de urgenţă 112.
Vă reamintim că cei care nu respectă normele de
securitate la incendiu şi care prin faptele lor pun în pericol
via ţa, bunurile materiale şi mediul vor suporta
consecinţele legii.
ADJUNCT AL INSPECTORATULUI ŞEF
Colonel Ilarie Buşe

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând antenă satelit, digital.
Tel. 0743-438378.
Vând dormitor în stare foarte
bună şi convector nou
(nefolosit). Tel. 224894.
Vând 2 uşi parchet vechi, 24
buc. giurgiuvele geam, maşină
de cusut electrică (nouă), 2 bureţi canapea. Tel. 216826 orele
18-20.
Vând piatră construcţii, ţiglă
şi sârmă pt. gard sau cofrag. Tel.
216826 orele 18-20.
Vând orgă Yamaha 2100,
pre ţ 1.000 € neg şi tobe
electronice Yamaha DD12, preţ
150 €. Tel. 0726-614579.
Vând porumb cantitate mare
în Bocşa. Tel. 0740-770047.
Cumpăr elemente din stejar/
gorun, tivite/dimensionate,
stare verde, calitate: A/B/C şi
rustic, traverse din stejar/fag,
buşteni gater A/B şi C, din
stejar/gorun. Tel. 0744-438669
sau 0722-921104.
Vând cărucior copil "Bebe

smile" inclusiv accesorii. Stare
foarte bună, model deosebit,
foarte puţin folosit. Pret 300 lei.
Tel. 0743-202917.
Vând telefon Motorola V3,
clapetă, foto, video. Preţ 179 lei.
Tel. 0723-277475.
V â nd ferestre termopan
second hand import Germania.
Tel. 0744-550996.
Vând 35 buc. navete plastor
perforate 60/40/30 noi 10
lei/buc. Tel. 0723-689971.

Auto-Moto-Velo
Vând Matiz an fabricaţie
2005, 45.000 km, stare foarte
bună, culoare albastră, climă,
4.500 € neg. Tel. 0723-919613.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, pompe
alimentare diesel. Tel. 0744852658.
Cumpăr Aro 10 înmatriculat
sau pt. piese de schimb. Tel.
0745-126991.
Vând Dacia break, an 1997,
culoarea alb. Tel. 0723-894929.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 19.03.2008
REŞIŢA: Agent comercial: 1; Agent imobiliar: 1; Administrator:
1; Ajutor ospatar: 10; Asistent medical generalist: 8; Barman: 2 + 1
persoană peste 45 de ani; Betonist: 7; Bibliotecar: 1; Brutar: 1;
Bucatar: 16; Camerista hotel: 1; Carmangier: 3; Confectionerasamblor articole din textile : 7; Contabil: 2; Contabil sef: 1; Croitorconfectioner imbracaminte dupa comanda: 25; Director vanzari: 1;
Dispecer: 2; Dulgher: 15; Electrician de intretinere si reparatii: 2;
Electrician depanator utilaje calcul: 1; Electrician montare si
reparatii linii electrice aeriene: 7; Faiantar: 2 + 1 absolvent + 1
persoană peste 45 de ani; Femeie de serviciu: 1; Fierar betonist: 5;
Fochist la cazane de abur: 3; Forjor mecanic: 10; Frezor la masini
roti dintate: 2; Frezor universal: 2; Gipsar: 2; Infirmiera: 13; Inginer
mecanic: 1; Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de
masini: 3; Inginer constructii civile: 6; Ingrijitoare la unitati de
ocrotire: 2; Instalator apa, canal: 17; Lucrator comercial: 1;
Lacatus mecanic: 25; Lacatus montator: 3; Lacatus montator
agregate energetice si de transport: 2; Lacatus constructii metalice
: 3; Maistru constructii civile: 5; Manager marketing: 1; Manipulant
marfuri: 2; Mecanic auto: 4; Muncitor necalificat la ambalarea
produselor: 4; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie,
mozaic, faianta, gresie, parchet: 89 + 3 persoane peste 45 de ani;
Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 5; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 24; Muncitor in activitatea de
gospodarire: 20; Ospatar: 14; Patiser: 4; Pavator: 2; Paznic: 22;
Rectificator dantura caneluri: 1; Referent de specialitate: 1;
Reprezentant comercial: 1; Secretar general: 1; Secretara: 1;
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: 22; Sudor cu arc
electric : 5; Tehnician echipamente de calcul retele: 2; Tamplar
universal: 10; Vanzator: 7; Zidar rosar-tencuitor: 42 + 3 absolvenţi
+ 3 persoane peste 45 de ani; Zugrav-vopsitor: 5 + 1 absolvent + 1
persoană peste 45 de ani;
BOCŞA: Sofer: 1;
TOTAL GENERAL: 558

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Anunturi
,

Vând motoscuter-moped
Vând teren agricol 3.000 mp
First Bike, în garanţie, 49 cmc, în com. Târnova. Tel. 0727cu acte, la preţul de 1.250 lei. 869557.
Motorul are la bord ~650 km şi
Cumpăr grădină. Tel. 0740nu are nici un defect. Tel. 0744- 261203.
693119.
Apartament cu 2 camere
situat în Blv. Take Ionescu - Timişoara în bloc de cărămidă, et.
1, conf.1, suprafaţa 70 mp,
amenajat modern, totul nou,
Terapeut atestat şi cu finisaje de calitate, instalaţii
experien ţ ă, efectuez masaj încălzire-sanitare-electrice noi,
reflexogen şi anticelulitic. Tel. cu variatoare de lumină, geamuri termopan, parchet laminat,
0721-137505.
Acord asistenţă juridică, uşi interioare noi, gresie-faianrecuperări debite, uzucapiuni ţă, vedere pe 2 părţi, parcare, 2
terenuri, case. Înfiinţăm firme. boxe. Preţ 105.000 € neg. Tel.
0723-035489, 0356-179803.
Tel. 0727-505315.
Vând urgent apartament 3
Caut bătrân pentru îngrijire.
Tel. 0724-357909, 03585- camere, et. 4/4, zonă centrală în
Timişoara cu multiple facilităţi,
411682.
Caut copil pentru îngrijire centrală proprie, izolaţie int. şi
sau bătrân. Tel. 0770-391275, ext. de un an, geamuri termopan, uşă metalică, etc. Preţ
0721-217133.
Caut să îngrijesc bătrâni 80000 € neg. Tel 0356-426540,
pentru locuinţ ă. Tel. 0740- 0743-110873, 0746-078913.
Cumpăr casă, zona Valea
261203.
Sonorizez la preţuri mici Domanului sau Muncitoresc, cu
nun ţ i, botezuri, chefuri cu grădină. Tel. 0724-349258.
Cumpăr urgent casă, 3-4
muzică de toate genurile. Tel.
camere, garaj, curte, preţ
0723-277475, 0743-672399.
60.000-70.000 €. Tel. 0745258858, 0355-411984.
Cump ă r apartament 3
camere
zona Govândari, ofer
Cumpăr apartament 2 camere, Buziaş, aproape de parc, până la 35.000 € exclus ultimul
parter înalt sau et. 1, balcon, etaj. Tel. 0034605131036.
Închiriez apartament 3 castare bună, preţ convenabil. Tel.
mere complet mobilat utilat,
0743-438378.
Vând cas ă Gătaia sau centrală, frigider, aragaz, maşischimb cu apartament 2 camere nă spălat, tv, telefon, internet,
Reşiţa, 2 camere, anexe, 2 cablu. Pret 400 €. Tel. 0722intrări, grădină şi pomi fructiferi. 207069.
Vând urgent apartament cu
Preţ 40.000 neg. Tel. 02562/3 camere, Moroasa, modificat
415090.
Vând bar Luncă cu sau fără pentru a câştiga confort şi spaţiu
aparatură, loc pentru birou, în apartament cu 2 camere,
buc ă t ă rie mare, baie total
~17.000 €. Tel. 0743-310613.
Vând urgent apartament 2 renovată. Merită să fie văzut!
camere, conf. 1 decomandat, cu Preţ 35.000 €. Tel. 0724-207423
îmbunătăţiri. Tel. 0745-260652 sau info@gabriellis.com
Schimb apartament 2 caVând urgent apartament 3
camere, conf. 1, în bloc 4 etaje, mere, parter, centrală termică,
ocupabil imediat, cu îmbună- Moroasa cu apart. 2 camere
chiar şi confort 3 Govândar. Tel.
tăţiri. Tel. 0770-428541.
Vând casă mare, în stare 0730-718905.
Vând apartament o cameră
foarte bună, cu grădină mare
locuibil
imediat. Tel. 0355lângă casă, în comuna Socol,
jud. CS. Tel. 0256-410494, 809801, după ora 16,00.
Vând apartament 3 camere
0721-215041.
Vând grădină mare pe dru- conf. 1, et. 1/4, balcon 7 m. Info:
mul cimitirului 8 din Govândari. maciucaflorinel@yahoo.com
Tel. 0355-419456, 0720- Brăila. Tel. 0722-727049.
Închiriez avantajos o came539198.
Vând casă Dognecea, 3 ră de cămin cu baie, spaţioasă,
camere, grădină, fântână în blocul Func ţionarilor în
betonată, cablu, telefon. Tel. Luncă.Tel. 0728-389678
Vând cameră de cămin cu
0355-411682, 0729-357909.
baie
în luncă.Tel. 0728-389678
Vând urgent apartament 3
Vând garsonieră în Mociur.
camere conf. 1, bloc 4 etaje, cu
îmbunătăţiri, ocupabil imediat. Tel. 0728-389678
Tel. 0770-428541.

Matrimoniale
Bărbat 40/190, ofer companie pentru doamne plictisite. Tel.
0770-496521.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Imobiliare

OttySoft

http://www.otty-soft.net

Realizam Pagini Web, Portaluri,
Magazine Virtuale, Software la Cerere,
Baze de Date. Preturi Acesibile
ottysoft@gmail.com

Nume
Adresa

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
21-26 martie
Vineri, 21.03.2008
1. Butulija Bojan (28 ani) şi
Varona Rozalina (29 ani)
Sâmbătă, 22.03.2008
1. Solomon Răzvan-Flavius (23 ani)şi
Gido Maria-Magdalena (20 ani)
2. Sumelan Lucian (28 ani) şi
Jurj Cristina-Claudia (31 ani)
3. Mihaiu Aurel (40 ani) şi
Lăcătuş Cati (23 ani)
Duminică, 23.03.2008
1. Porim Adrian (21 ani) şi
Deaconu Ana-Maria-Mădălina (20ani)
Miercuri, 26.03.2008
1. Croitoru Aurel-Claudiu (33 ani) şi
Truican Elena (28 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 12-19 martie

l Syabo Doniea (59 ani) l
Băltăteanu Ilie (72 ani) l Albu
Constantin (87ani) l Susa
Floarea (78 ani) l Zăvelcuţă
Desspina (54 ani) l Dărăstean
Aurel (71 ani) l Iorgovan
Cornel-Anton (80 ani) l Apetrei
Aneta (76 ani) l Bilan Terezia
(76 ani) l Truică Maria (77 ani)
l utilcă Ana (70 ani) l Katona
Anton-Petru (65 ani) l Ionaşcu
Daniel-Florin (39 ani) l Todor
Maria (83 ani) l Silasi Barbara
(85 ani) l Gecse Gavril (53 ani)
l Goia-Ioana (66 ani) l Mustaţă Maria (66 ani) l Varvara
Nicolae (77 ani) l Zeller SilviaDorina (80 ani) l Mihăilescu
Amalia (77 ani) l Dragomir
Alexandru (77 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

0741-771267

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Martie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat o propunere legislativă prin care
prima şi a doua zi de Rusalii sunt considerate zile de sărbătoare legale,
nelucrătoare. Prima zi de Rusalii este sărbătorită duminica şi cade în a
şaptea săptămână după Paşte. Celelalte zile de sărbătoare legale în care
nu se lucrează sunt următoarele: 1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de
Paşte, 1 mai, 1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun.

România ocupă locul cinci în Uniunea
Europeană (UE) în funcţie de mărimea
deficitului comercial aferent anului trecut,
după Grecia, Spania, Franţa şi Marea
Britanie, potrivit datelor Biroului european de
statistică, Eurostat.

Alegerea pre}edin]ilor Consiliilor Jude]ene
Guvernul a adoptat trei acte normative o
Ordonanţă de Urgenţă şi două Hotărâri de
Guvern care vor permite alegerea preşedinţilor Consiliilor Judeţene în baza
sistemului de vot uninominal
Vor rămâne neschimbate data alegerilor
1 şi respectiv 15 iunie - termenele de
depunere a candidaturilor între 31 martie şi
22 aprilie şi perioada campaniei electorale,
care începe pe 2 mai.
Una dintre noile reglementări vizează
introducerea unei restricţii. S-a stabilit că o
persoană nu poate candida, în acelaşi timp,
pentru funcţia de preşedinte al consiliului
judeţean şi pentru primar, întrucât ambele
tipuri de alegeri sunt uninominale, iar o
eventuală alegere a unui candidat în ambele
funcţii ar determina declanşarea imediată a
alegerilor anticipate.
Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale şi a Legii nr. 334/2006 privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi
campaniilor electorale, adoptată de Guvern,
include, între principalele reglementări:
Se corelează textul legii alegerilor locale
cu apariţia votului uninominal al preşedintelui CJ, în sensul că, în caz de vacantare
a acestei funcţii, să se poată organiza
alegeri locale parţiale şi pentru preşedintele
CJ, în aceleaşi condiţii organizatorice ca şi
alegerile parţiale pentru primari;
Se stabileşte ca dată pentru depunerea
candidaturilor pentru preşedinte al CJ,
aceeaşi dată cu cea pentru depunerea
celorlalte tipuri de candidaturi la aceste alegeri, adică cu 40 de zile anterior zilei votării;
Se introduce posibilitatea candidaţilor
independenţi de a candida la preşedinţia
consiliului judeţean;
Se extinde textul care se referea la posibilitatea unui susţinător al candidatului independent de a susţine o singură candidatură
şi la preşedintele consiliului judeţean;
Se reintroduc elementele tehnice privind
procedura de numărare a voturilor şi de
centralizare a rezultatelor votării introduse

prin O.u.G. nr. 20/2008 cu introducerea în
aceste proceduri şi a noţiunii de preşedinte
al consiliului judeţean;
Se extinde prevederea conform căreia
nu se pot organiza alegeri parţiale pentru
primari cu un an înainte de data alegerilor la
termen şi la preşedinţii consiliilor judeţene;
Se stabileşte plafonul în limita căruia se
pot face cheltuieli de campanie pentru
alegerea preşedintelui consiliului judeţean
la 3500 de salarii de bază minime brute pe
ţară pentru fiecare candidat.
Prin hotărârea Guvernului privind modificarea şi completarea unor acte normative
emise pentru buna organizare a alegerilor
autorităţilor administraţiei publice locale din
anul 2008 s-au reglementat următoarele
probleme generate de introducerea votului
uninominal pentru alegerea preşedintelui
consiliului judeţean:
S-a introdus, în hotărârea Guvernului
privind stabilirea datei alegerilor, faptul că la
aceeaşi dată 1 iunie 2008, se organizează
şi alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene;
A fost introdus un model de buletin de vot
pentru alegerea preşedintelui consiliului
judeţean;
S-au făcut modificările necesare în
programul calendaristic al alegerilor din
data de 1 iunie 2008, modificări generate de
votul uninominal la preşedintele CJ;
S-a introdus un model de tabel ce va
cuprinde lista de susţinători ai candidatului
independent la funcţia de preşedinte al
consiliului judeţean.
Prin hotătârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor
proceselor-verbale pentru consemnarea
rezultatelor votării la alegerile locale din anul
2008 se introduc două noi modele ce proces
verbal, pe care se va face centralizarea
rezultatelor alegerii preşedintelui consiliului
judeţean la biroul electoral al secţiei de
votare, respectiv la cel de circumscripţie
judeţeană.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 19.03.2008)

Admiterea în

înv@]@mântul superior
pentru candida]ii de
etnie rrom@
Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului a alocat prin ordin de
ministru (nr. 3325/2008) un număr
de 493 locuri distincte în cele 49 de
instituţii de învăţământ superior de
stat, pentru admiterea în ciclul de
licenţă a candidaţilor de etnie
rromă în anul universitar 20082009. Locurile repartizate
absolvenţilor rromi le asigură
admiterea pe criterii minimale
(media 5,00) şi scutirea de taxe de
şcolarizare pe durata studiilor.
Rectoratele universităţilor vor
distribui locurile la facultăţile pentru
care vor exista cereri din partea
candidaţilor rromi. În acest scop,
aceştia vor depune, în perioada de
înscriere stabilită de universităţi, o
cerere de intenţie la rectorat
(secretarul şef al universităţii) şi, în
aceeaşi zi, un dosar de concurs la
facultatea vizată.
Dosarul de concurs va
cuprinde, pe lângă actele solicitate
de facultate, o recomandare, emisă
de una din organizaţiile legal
constituite ale rromilor. Din
document trebuie să rezulte că
respectivul candidat face parte din
această etnie. Calitatea de membru
al respectivei organizaţii nu este
luată în considerare.
Întrucât examenele de admitere
în instituţiile de învăţământ superior
se derulează în sesiuni şi la date
diferite, este important ca potenţialii
candidaţi rromi să se informeze în
prealabil asupra perioadelor de
organizare a înscrierilor şi de desfăşurare a examenului de admitere.
Ministrul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului - 11.03.2008

A fost promulgată legea care
prevede ca apărătorul unui
inculpat să poată asista la toate
actele de urmărire penală, nu doar
cele care implică prezenţa
persoanei cercetate.

Sprijinirea dezvolt@rii
microîntreprinderilor
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor lansează
cererea deschisă de proiecte, cu
termen limită, pentru Axa 4 a RegioProgramul Operaţional Regional
“Sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri regional şi local”, domeniul
major de intervenţie 4.3. „Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”.
În cadrul acestui domeniu, vor
fi eligibile proiectele care vizează:
l construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare servicii ale microîntreprinderii;
l achiziţionarea de echipamente şi
tehnologii noi, moderne, pentru activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;
l achiziţionarea de sisteme IT
(hardware şi/sau software);
Alocarea financiară disponibilă
pentru acestă primă cerere de proiecte este de 39,43 milioane €. Alocarea financiară orientativă pentru
perioada 2007-2013, pentru domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”
este de 200,09 milioane €. (Fondul
European de Dezvoltare Regională)
Beneficiarii eligibili în cadrul
acestui domeniu de intervenţie sunt
societăţi comerciale şi societăţi
cooperative care se încadrează în
categoria microîntreprinderilor,
conform legislaţiei în vigoare.
În cadrul acestui domeniu de
intervenţie se aplică prevederile
Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor.
Începând din 13 martie, cele 8
Agenţii pentru Dezvoltare Regională pot primi cereri de finantare până
pe data de 16 iunie a.c., orele 16.00.
(Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor - 13.03.2008)

l Ghidul pentru accesarea fondurilor de peste un miliard de euro pentru creşterea competitivităţii economice, adresat IMM-urilor, va
fi lansat la sfârşitul lunii. l Localizarea apelurilor la numărul unic de apeluri de urgenţă 112 de pe telefonul mobil va fi funcţională până
în vara acestui an l Curtea de Apel Bucureşti a admis înregistrarea Partidului Civic Maghiar în Registrul partidelor politice din România
l Guvernul va reduce perioada de înfiinţare a unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) de la trei luni la trei zile l Cu 1,9 medici la mia de
locuitori, România ocupă locul 31 din 33 în Europa, în condiţiile în care media continentală este de 3,8 medici la mia de locuitori l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 227 al ministrului economiei şi finanţelor
privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea
plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual
(M.O. nr. 87/04.02.2008)
l Hotărârea nr. 9 a Camerei Consultanţilor Fiscali
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
consultanţilor fiscali persoane străine (M.O. nr.
87/04.02.2008)
l Republicare - Legea nr. 196/2003 privind prevenirea
şi combaterea pornografiei (M.O. nr. 87/04.02.2008)
l Ordinul nr. 100 al ministrului pentru întreprinderi mici
şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale privind
implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii (M.O. nr. 88/05.02.2008)
l Ordinul nr. 65 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice
privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru
activită ţile din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării
teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate (M.O. nr.
89/05.02.2008)
l Circulara nr. 3 a Băncii Naţionale a României privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României, valabil în luna februarie 2008 (M.O. nr.
89/05.02.2008)
l Ordinul nr. 64 al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse privind stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008
(M.O. nr. 93/06.02.2008)
l Ordinul nr. 171/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române unor persoane (M.O.
nr. 93/06.02.2008)
l Ordinul nr. 184 al ministrului economiei şi finanţelor
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privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru
proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.a „Sprijin
pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” - Domeniul
Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor,
în special a IMM, şi 1.3.b „Sprijin pentru consultanţă
acordat IMM” - Domeniul Major de Intervenţie 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, în cadrul
axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi
ecoeficient” din cadrul Programului operaţional
sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS
CCE) 2007-2013 (M.O. nr. 93/06.02.2008)
l O.u.G. nr. 1 pentru asigurarea continuităţii unor
activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii (M.O. nr. 95/06.02.2008)
l Ordinul nr. 397 al ministrului internelor şi reformei
administrative pentru alocarea sumelor în vederea
compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor
combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei
termice furnizate populaţiei în sistem centralizat
conform O.G. nr. 36/2006 (M.O. nr. 95/06.02.2008)
l Ordinul nr. 1.964/2007 al ministrului mediului şi
dezvoltării durabile privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară,
ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000 în România (M.O. nr. 98/07.02.2008)
l O.u.G. nr. 2 privind modificarea şi completarea O.G.
nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor
de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (M.O. nr. 101/08.02.2008)
l Hotărârea nr. 10 a Camerei Consultanţilor Fiscali
privind Programul de pregătire profesională continuă
aferent anului 2008 (M.O. nr. 105/11.02.2008)
l Ordinul nr. 87 al Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate privind modificarea şi completarea anexei la

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind rambursarea şi recuperarea
cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată
în baza documentelor internaţionale cu prevederi în
domeniul sănătăţii la care România este parte (M.O. nr.
109/12.02.2008)
l Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali - Registrul
Naţional al Asistenţilor Sociali (M.O.nr110/12.02.2008)
l H.G. nr. 134 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare
(M.O. nr. 111/12.02.2008)
l H.G. nr 136 pentru abrogarea notei din anexa nr. 2 şi
a notei din anexa nr. 3 la H.G. nr. 1.294/2001 privind
stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii
deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice
pentru cadrele militare în activitate (M.O. nr.
111/12.02.2008)
l Ordinul 67 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii
de şanse pentru aprobarea Modalităţilor unitare de
aplicare, în sistemul public de pensii, a prevederilor
Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.
1.646/2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a
sumelor reprezentând contribuţie individuală de
asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, plătită în plus
faţă de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, pe perioada de timp în care a fost instituit
plafon maximal de calcul al bazei de impunere (M.O.
nr. 111/12.02.2008)
l H.G. nr. 123 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind
acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, aprobate prin H.G. nr.
1.294/2004 (M.O. nr. 112/12.02.2008)

SUA a semnat acorduri vizând suprimarea vizelor cu
Ungaria, Lituania şi Slovacia. Alte ţări europene care au semnat
acorduri bilaterale în această problemă cu SUA: Cehia, Letonia
şi Estonia. Semnarea acordurilor bilaterale a provocat o polemică în cadrul Uniunii Europene, Comisia de la Bruxelles amintind că este de competenţa sa să negocieze aceste probleme.

În timpul vizitei preşedintelui american
în Ukraina, 31 martie - 1 aprilie, Viktor
Iuscenko şi George Bush, vor discuta la
problema creării zonei de comerţ liber
între cele două ţări şi planul de acţiuni
dintre Ukraina şi SUA pe anii 2008-2010.

Circa 100 de persoane au fost rănite în recentele
incidentele care au izbucnit în partea de nord a oraşului Kosovska Mitrovica după ce forţe ale UNMIK
şi KFOR au pătruns în tribunalul ONU, arestând 53
de sârbi care ocupau de vinerea trecută incinta
respectivă, cerându-şi înapoi locurile de muncă.

Reuniune guvernamental@ israeliano-german@
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a efectuat o
vizită de trei zile în Israel pentru a participa la prima
reuniune guvernamentală israeliano-germană din istorie. Doamna Merkel a fost însoţită de şapte miniştri ai
cabinetului german şi de o delegaţie de oameni de afaceri. Şedinţa comună a celor două executive a marcat
împlinirea a 60 de ani de la crearea statului Israel.

Cancelarul a subliniat, cu ocazia convorbirilor de la
Ierusalim că programul nuclear iranian nu poate continua şi că Iranul trebuie să respecte legile internaţionale.
Angela Merkel este primul cancelar al Germaniei care sa adresat Knesset-ului, Parlamentul de la Ierusalim, la
şase decenii după al doilea Razboi Mondial.
În cadrul convorbirilor cu premierul israelian Ehud
Olmert, Merkel a subliniat responsabilitatea istorică a
Germaniei faţă de statul Israel. "Ştim care sunt ameninţările la adresa Israelului de 60 de ani şi vrem să contribuim să se ajungă la o pace bazată pe soluţia a două
state, Israelul pentru evrei şi un stat al palestinienilor în
teritoriul palestinian," a subliniat cancelarul german.

Olmert a mulţumit doamnei Merkel pentru angajamentul său în favoarea securităţii statului Israel şi pentru
profunda înţelegere faţă de nevoile Israelului şi a numito "aliat strategic", subliniind rolul său în lupta împotriva
terorismului şi împotriva înarmării nucleare iraniene.
Un moment de mare încărcătură emoţională la constituit vizita la Memorialul Holocaustului, Yad Vashem, de
la Ierusalim, memorialul dedicat celor 6 milioane de
evrei exterminaţi de nazişti, unde Merkel a declarat:
"Germania va avea grijă în viitor de memoria celor 6
milioane de victime ale Holocaustului". Doamna Merkel
a depus o coroană la Sala Amintirilor de la Yad Vashem,
unde a avut loc ceremonia aprinderii Flăcării Veşnice.
Cu ocazia vizitei, au fost semnate mai multe
acorduri, inclusiv în domeniile educaţiei, mediu şi
apărare. S-a stabilit, de asemenea, că anual vor avea
loc consultări între guvernele celor două ţări, alternativ,
în Israel şi Germania.
Cele două state au stabilit relaţii diplomatice în 1965.
Azi, Germania este al doilea partener comercial al
Israelului după Statele Unite.
Presa germană a fost la unison în a aprecia simpatia
arătată de israelieni Germaniei. Influentul Frankfurter
Allgemeine a subliniat "relaţiile cordiale" dintre Israel şi
Germania în timp ce Die Welt a considerat că relaţiile
între cele două state "nu au fost niciodată atât de
strânse," iar Der Spiegel a numit vizita "unică".
Presa din Israel conţine, pe alocuri şi accente critice.
Jerusalem Post a prezentat, în pagina electronică,
relaţiile comerciale ale Germaniei cu Iranul, acuzând
guvernul Olmert-Livni-Barak că nu abordează critic
acest aspect. Ynetnews îl citează în pagina electronocă
pe vice-premierul israelian: "Noi aşteptăm ca Germania
în particular şi comunitatea internaţională să împiedice
Iranul să obţină arme nucleare,". "Stabilirea de legături
cu Iranul este un act imoral," mai spune membrul
guvernului, citat de aceiaşi publicaţie. Haaretz prezintă
vizita pe un ton optimist, remarcând duritatea remarcilor
şefului executivului german la adresa Iranului.

Alegeri lipsite de surprize în Iran
În alegerile legislative din Iran,
conform estimărilor,
conserva-torii şi-au
consolidat majoritatea
în parlamentul de la
Te h e r a n . S t a t e l e
Unite şi Uniunea
Europeană au criticat scrutinul legislativ, după ce mai mulţi
candidaţi consideraţi refomişti nu au putut participa la
campania electorală sau nu au fost înscrişi pe liste.
Particularităţi ale alegerilor în Iran
Pentru un observator din occident, iranienii au o
colecţie confuză de fracţiuni şi coaliţii din care pot alege.
În Iran nu sunt partide politice în sensul terminologiei
din vest. Multele fracţiuni existente se grupează în alianţe
înaintea alegerilor. Sunt două blocuri mari care participă la
vot. Ele cuprind întregul spectru al fracţiunilor şi coaliţiilor.
Ca o altă particularitate a votului din Iran, un candidat
pentru parlament poate să ocupe un loc pe lista mai multor
grupuri.
Conservatorii . Conservatorii iranieni îşi spun
"Principalists" (Osoulgarayan) pentru a sublinia loialitatea
lor faţă de islam şi faţă de regulile stabilite de liderul
revoluţiei iraniene, Ayatollahul Ruhollah Khomeini.
Cu toate acestea, grupul lor nu este unul omogen iar în
timpul mandatului actualului preşedinte, Ahmadinejad,
diviziunile s-au accentuat.

Principala fracţiune din grupul conservatorilor este
loială actualului preşedinte, ea fiind în acelaşi timp, cea mai
apropiată de ideea de partid politic din grupul conservator.
O altă coaliţie, prezentă pe listele conservatorilor, dar
cu poziţie critică faţă de politica lui Ahmadinejad, este
grupată în jurul unui fost şef al Gărzii Revoluţionare, a
primarului Teheranului şi a fostului negociator şef pentru
probleme nucleare.
Reformiştii. Coaliţia reformiştilor, se declară adepta lui
Mohammad Khatami, fostul preşedinte, considerar
campion al mişcării reformiste iraniene. Ei insistă pe
liberalizarea economică şi culturală, însoţită de reforme
sociale moderate. Speranţa de a schimba raportul de forţe
în parlament s-a spulberat înaintea alegerilor, prin descalificarea a sute de candidaţi în timpul procesului oficial de
validare a listelor. Coaliţia cuprinde peste 30 de partide.
Coliţia autointitulată Partidul Încrederii Naţionale este
cel mai apropiat modelului de partid politic occidental. Este
construit în jurul fostului speaker al parlamentului, Karroubi,
viitor candidat în alegerile prezidenţiale din 2009. A pierdut
mai puţin candidaţi în perioada premergătoare alegerilor.
Comparativ cu alte legislative din zonă, parlamentul din
Iran are o putere crescută dar limitată de un Consiliu care
aprobă fiecare lege adoptată. Acesta este format din 12
jurişti, 6 numiţi de Liderul Suprem al Iranului.
Spre exemplu, dacă o lege este considerată incompatibilă cu Sharia (legea islamică) Consiliul o trimite spre
modificare parlamentului.

Rolului Uniunii Europene în Irak
Intervenţia domnului Sorin Frunzăverde (PPEDE, PD-L) in cadrul dezbaterii de miercuri, 12 martie
a.c. din plenul Parlamentului European asupra
“Rolului Uniunii Europene in Irak”.
“Domnule preşedinte
Doamnelor şi domnilor,
Recunoscând progresele realizate de Irak in
ultimul timp pe plan intern si extern, consider ca Uniunea Europeana trebuie sa încurajeze autorităţile
irakiene sa îşi continue eforturile de construire a
unor instituţii statale democratice, stabile, legitime,
de tip federal. Având in vedere realităţile etnice si
religioase, consider ca numai un Irak federal poate
avea viabilitate. Mă refer la un Irak federal si nu la un
Irak divizat.
Uniunea Europeana trebuie sa încurajeze
existenta unui Irak stabil, cu instituţii capabile sa
asigure suveranitatea naţională, unitatea statală,
integritatea teritorială, dezvoltarea economica
durabila si prosperitatea poporului irakian.
Uniunea Europeana trebuie sa susţină activ
construcţia instituţională a Irakului care trebuie să
fie ancorata in realităţile sale, cu respectul tradiţiilor
istorice, religioase, culturale si identitare ale
poporului Irakian si ale tuturor comunităţilor etnice si
religioase de pe teritoriul sau. In acest sens, ar fi
benefica înfiinţarea unor organisme cu rol
consultativ, compuse din liderii tuturor comunităţilor
etnice si religioase din Irak, cu scopul de a conferi
mai multă legitimitate autorităţilor centrale.
Construcţia instituţională irakiană trebuie sa fie
susţinută de Uniunea Europeana prin intermediul
misiunii EUJUST LEX si al instrumentelor financiare
europene adecvate. Subliniez necesitatea ca finanţările europene sa se adreseze direct instituţiilor
irakiene beneficiare. Aceste fonduri trebuie
gestionate de către Instituţiile UE de o maniera
transparentă si vizibilă pentru cetăţenii europeni.
Recomand instituţiilor Uniunii Europene sa
folosească experienţa si expertiza acelor state
membre care au deja o prezenta civila si militara pe
teritoriul irakian, in procesul de stabilizare si
reconstrucţie a acestei tari.
Consider ca trebuie încurajate si susţinute
campaniile europene pentru a se implica in procesul
de reconstrucţie a Irakului si pentru a-si putea
dezvolta mai bine afacerile in zona”

Alegeri municipale în Fran]a
În al doilea tur al alegerilor municipale din Franţa
socialiştii au câştigat alegerile în numeroase oraşe
administrate până în prezent de tabăra de centrudreapta. Uniunea pentru o Mişcare Populară a
pierdut metropolele Strasbourg şi Toulouse. Aliaţii lui
Sarkozy au evitat un dezastru total reuşind să
păstreze Marsilia. Socialiştii au rămas pe poziţii la
Lyon, cel de-al treilea oraş al ţării, dar şi la Paris,
unde primarul Bertrand Delanoe a fost reales.

l Preşedintele Chinei, Hu Jintao, a fost reales, de către Parlament, pentru încă cinci ani în fruntea
statului l Partidele francofone şi flamande au ajuns la un acord privind formarea noului Guvern
belgian, după nouă luni de criză politică declanşată după alegerile din iunie 2007 l Un acord
pentru livrarea de gaz, pentru o durată de 25 de ani, cu o valoare cuprinsă între 10 şi 22 de miliarde
de euro, a fost încheiat de o companie energetică elveţiană cu Iranul l

Incidente
în Tibet

Evenimentele ce au debutat prin marşuri paşnice ale călugărilor budişti în capitala Tibetului, în 10 martie, la împlinirea a
49 de ani de la răscoala din Lhasa (capitala
tradiţională a Tibetului şi capitală a provinciei autonome Tibet din China), încheiată
cu plecarea în exil, în India, a liderului
politic şi spiritual al tibetanilor, al 14-lea
Dalai Lama, s-au dezvoltat în confruntări
între tibetani şi rezidenţii chinezi urmate de
confruntări între tibetani şi armata chineză.
Violenţele s-au soldat cu 13 morţi, conform
mass-media chineze, în timp ce tibetanii
aflaţi în exil în India au indicat că au murit
câteva sute de persoane. Guvernul Chinei
l-a acuzat direct pe Dalai Lama pentru
incidente afirmând că există evidenţe "că
incidendetele au fost organizate, gândite şi
conduse de clica lui Dalai". În replică,
liderului tibetan, într-o conferinţă de presă
desfăşurată la templul din Dharamsala,
India, a afirmat că, în cazul în care în Tibet

situaţia scapă de sub control, "singura opţiune ar fi demisia" din funcţia de lider politic al tibetanilor. El a subliniat că "trebuie
să construim relaţii bune cu chinezii.
Violenţa este un lucru rău. Nu trebuie să
dezvoltăm sentimente antichineze, trebuie
să trăim alături unul de celălalt", şi că "problema independenţei nu este la ordinea
zilei". De asemenea a respins acuzaţiile
Pekinului, invitând conducerea chineză să
efectueze o investigaţie la faţa locului.
Pentru reporterii mai puţin familiarizaţi,
un ajutor al lui Dalai Lama a explicat că
dacă tidetanii aleg calea violenţei liderul
politic al celor peste 100,000 de exilaţi
tibetani va demisiona datorită totalului
angajament al non-violenţei. El va
demisiona din poziţia de lider politic dar nu
poate demisiona ca Dalai Lama.
În cultura budistă tibetană, Dalai Lama
reprezintă reîncarnarea lui Avalokitesvara,
Buddha Compasiunii.

Partidul Socialist şi aliaţii săi au obţinut 49.5% din
voturi, în timp ce pentru Uniunea pentru o Mişcare
Populară şi aliaţii săi au optat 47.5% dintre francezi.
Absenteismul a fost de 38.34%.
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Legea arendării nr. 16/1994 - actualizată la 05.03.2008
Legea nr. 16/1994 a arendarii, versiune actualizata
la data de 05.03.2008, care cuprinde ultima modificare,
adusa de Legea nr. 20/2008, referitoare la contractul
de arenda.
Versiunea actualizata cuprinde modificarile aduse
prin:
l Legea nr. 58/1995
l Legea nr. 65/1998
l O.u.G. nr. 157/2002
l Legea nr. 350/2003
l Legea nr. 247/2005
l Legea nr. 223/2006
l Legea nr. 20/2008 publicata in Monitorul Oficial nr.
170 din 05.03.2008.

stabilite in contract.
Art. 7. - Durata arendarii se stabileste de catre parti
in contractul de arendare.
Art. 8. - (1) Arendatorul este obligat sa predea
bunurile arendate in termenul si in conditiile stabilite, sa
garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala si
sa execute toate celelalte obligatii asumate prin
contract.
(2) Arendasul are obligatia de a folosi bunurile
arendate ca un bun proprietar, in conditiile stabilite in
contract, de a mentine potentialul productiv al bunurilor
arendate, de a le restitui la incetarea contractului, de a
cere acordul arendatorului pentru efectuarea
eventualelor investitii pe teren, de a plati arenda la
termenele si in modalitatile stabilite, precum si de a
executa toate obligatiile contractuale.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
(3) Arendatorul are dreptul de a controla oricand
modul
in care arendasul administreaza bunurile
Art. 1. - (1) Bunurile agricole pot fi arendate in
arendate.
conditiile legii.
(2) Prin bunuri agricole care pot fi arendate se
intelege terenuri cu destinatie agricola, si anume:
terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile,
pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi,
plantatiile de hamei si duzi -, pasunile impadurite,
terenurile ocupate cu constructii si instalatii
agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri
funciare, drumurile tehnologice, platformele si spatiile
de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole
si terenurile neproductive care pot fi amenajate si
folosite pentru productia agricola, precum si animalele,
constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte
asemenea bunuri destinate exploatarii agricole.
Art. 2. - Prin arendare se intelege contractul incheiat
intre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal de
bunuri agricole, denumit arendator, si arendas, cu
privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durata
determinata si la un pret stabilite de parti.
Art. 3. - (1) Arendarea se face prin contract scris, al
carui model este prevazut in anexa, incheiat intre
arendator, pe de o parte, si arendas, pe de alta parte.
Partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice.
(2) Arendasii, persoane fizice, pot fi cetateni
romani, indiferent daca au domiciliul in tara sau in
strainatate.
(21) Persoanele fizice prevazute la alineatul
precedent trebuie sa aiba pregatire de specialitate
agricola, practica agricola sau un atestat de cunostinte
agricole si sa prezinte garantiile solicitate de
arendatori. Atestatul va fi eliberat de organele abilitate
de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
(3) Arendasii, persoane juridice, pot fi persoane
juridice romane, cu sediul in Romania, inclusiv cele cu
capital partial sau integral strain.
(31) Persoanele juridice prevazute la alineatul
precedent trebuie sa aiba ca obiect de activitate
exploatarea bunurilor agricole si sa prezinte garantiile
solicitate de arendator.
Art. 4. - (1) Regiile autonome, institutele si statiunile
de cercetare si productie agricola care au in
administrare terenuri proprietate publica nu pot da in
arenda bunurile agricole prevazute la art. 1 alin. (2),
sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor incheiate.
(2) Abrogat.
(3) Orice act de arendare facut cu incalcarea
prevederilor prezentului articol este nul.
Art. 5. - (1) Contractul de arendare va cuprinde:
a) partile contractante si domiciliul sau sediul
acestora;
b) obiectul contractului, complet si precis determinat; obiectul contractului trebuie sa cuprinda descrierea amanuntita a tuturor bunurilor agricole arendate,
inventarul acestora si planul de situatie al terenurilor;
c) obligatiile fiecareia dintre parti, expres si complet
mentionate;
d) durata arendarii;
e) arenda, modalitatile si termenele de plata a
acesteia;
f) raspunderile fiecarei parti; orice suprafata de
teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de catre
arendator se va specifica separat in contract;
g) alte clauze convenite de parti si permise de lege.
(2) Partile vor include in contractul de arendare
clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt in
sarcina arendasului.
Art. 6. - (1) Contractul de arendare se intocmeste in
scris, cate un exemplar pentru fiecare parte si un exemplar care se depune la consiliul local in a carui raza
teritoriala se afla bunurile arendate, in termen de 15
zile de la data incheierii. Acesta se inregistreaza intr-un
registru special, tinut de secretarul consiliului local.
(2) Cand bunurile arendate sunt situate in raza
teritoriala a mai multor consilii locale, inregistrarea si
depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local in
a carui raza teritoriala este situat bunul arendat.
(3) Taxele de redactare si inregistrare a contractului
de arenda sunt in sarcina arendasului.
(4) Sunt valabile si opozabile numai contractele de
arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul
local, in conditiile prezentei legi.
(5) Contractele de arendare incheiate in scris si
inregistrate la consiliul local constituie titluri executorii
pentru plata arendei la termenele si in modalitatile
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(4) La incetarea contractului, se poate recunoaste
arendasului, prin hotarare judecatoreasca, un drept de
retentie cu privire la contrapretentiile sale fata de
cealalta parte, izvorate din contract.
Art. 9. - Abrogat.
Art. 10. - Impozitele si taxele datorate, potrivit legii,
pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina
arendatorului.
Art. 11. - (1) Arendasul este considerat agricultor;
impozitele datorate de el pe veniturile realizate din
exploatarea bunurilor agricole arendate se platesc
potrivit dispozitiilor legale.
(2) Arendasul, in calitate de producator agricol,
beneficiaza de facilitatile de creditare si impozitare
prevazute de actele normative in vigoare.
Art. 12. - (1) Contractul de arendare poate fi reinnoit
potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor
prezentei legi.
(2) Fiecare parte contractanta este obligata sa
instiinteze in scris cealalta parte, cu cel putin 3 luni
inainte de expirarea contractului, despre intentia sa de
a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare.
(3) Prin acordul partilor, contractul de arendare
poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen.
Art. 13. - Plata arendei se face potrivit intelegerii
partilor contractante si se executa la termenele si la
locul stabilite in contract.
Art. 14. - (1) Elementele de stabilire a arendei
pentru fiecare categorie de folosinta a terenului pot fi:
suprafata, potentialul de productie, structura
parcelara, relieful si gradul de accesibilitate a
mecanizarii, posibilitatile de acces, distanta fata de
locurile de depozitare, industrializare sau
comercializare, starea cladirilor, amenajarile de
imbunatatiri funciare sau alte dotari.
(2) In cazul terenurilor plantate cu vita de vie, pomi,
arbusti fructiferi, hamei si duzi, arenda se poate stabili
tinandu-se seama si de tipul de plantatie, varsta, soi,
starea tehnica si biologica.
(3) In cazul efectivelor de animale, arenda se poate
stabili in functie de specie, rasa, varsta, starea
biologica, potentialul de productie si starea sanitaraveterinara a acestora.
Art. 15-17. - Abrogate.
Art. 18. - Functionarii publici si salariatii cu functii de
conducere din cadrul regiilor autonome cu profil
agricol, al institutelor si statiunilor de cercetare si
productie agricola care au in administrare terenuri
agricole proprietate publica nu pot lua in arenda
bunurile agricole prevazute la art. 1.
Art. 19. - Abrogat.
Art. 20. - Arendasul poate schimba categoria de
folosinta a terenului arendat numai cu acordul prealabil

dat in scris de catre proprietar si cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 21. - (1) In contractul de arendare, de comun
acord, partile contractante pot stabili cazurile si limitele
suportarii daunelor produse de calamitati naturale.
(2) De asemenea, de comun acord pot sa prevada
suportarea pierderilor totale sau partiale ale bunurilor
arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta
majora.
Art. 211. - Cu acordul scris al arendatorului,
arendasul poate sa cesioneze contractul de arendare
sotului, coparticipant la exploatarea bunurilor agricole,
sau descendentilor sai care au implinit varsta
majoratului.
Art. 22. - (1) Nu sunt permise oficii de arendasi.
(2) Subarendarea totala sau partiala este interzisa.
(3) Orice act de subarendare este nul.
Art. 23. - Salariatii permanenti sau sezonieri folositi
de arendasi se bucura de toate drepturile si de
protectia sociala prevazute de legislatia muncii in
vigoare.
Art. 24. - (1) Contractele de arendare incheiate cu
incalcarea prevederilor prezentei legi sunt nule sau
anulabile.
(2) Oricare dintre partile contractante poate cere in
justitie rezilierea contractului de arendare pentru cauze
de neindeplinire a obligatiilor de catre cealalta parte, in
conditiile legii.
(3) Litigiile sunt de competenta instantelor
judecatoresti sau pot fi solutionate, cu acordul partilor,
si prin arbitraj.
(4) Partile contractante au la dispozitie toate
mijloacele juridice pentru apararea drepturilor si
intereselor lor legitime contractuale, in legatura cu
bunurile arendate.
Art. 25. - (1) Persoanele fizice, carora le-a fost
stabilita calitatea de actionar in baza prevederilor art.
36 din Legea nr. 18/1991, pot opta, pana la data de 1
octombrie 1995, pentru calitatea de locator, in conditiile
legii.
(2) Societatile comerciale agricole vor incunostinta
in scris, pana la data de 1 septembrie 1995, pe
actionarii care nu si-au manifestat optiunea in sensul
prevederilor alin. 1, despre termenul limita pentru
comunicarea optiunii.
(3) Contractul de locatiune se incheie, pentru
perioada minima de arendare prevazuta la art. 7 alin. 2,
intre societatea comerciala care detine terenul in
cauza si persoana fizica care a optat pentru calitatea
de locator, incepand cu primul an agricol ulterior
inregistrarii optiunii scrise.
(4) Pana la expirarea perioadei prevazute la art. 7
alin. 2, comisia judeteana va emite titlul de proprietate
asupra terenului in echivalent arabil si va pune in
posesie persoanele indreptatite, in sole compacte,
situate in limita perimetrului actual, stabilite pe ferme si
localitati.
(5) Dupa expirarea perioadei minime de arendare,
prevazuta la art. 7 alin. 2, persoanele indreptatite
potrivit alin. 1 pot exploata terenurile in mod liber, in
calitate de proprietar.
1
Art. 25 . - (1) Contractul de arendare poate continua
in cazul decesului arendatorului sau al arendasului.
Pentru aceasta, mostenitorii majori ai arendasului sau,
dupa caz, mostenitorii proprietarului trebuie sa
comunice in scris intentiile lor si sa obtina acordul scris
al celeilalte parti, in termen de 30 de zile de la data
decesului.
(2) Mostenitorii arendasului pot conveni sa continue
in comun exploatarea bunurilor agricole arendate de
autorul lor sau pot sa desemneze pe unul dintre ei sa
continue exploatarea lor. In lipsa acordului,
mostenitorii proprietarului pot sa desemneze pe unul
dintre urmasii arendasului, care indeplineste conditiile
prevazute la art. 3 alin. (2) si (21), sa continue
contractul de arendare.
(3) Mostenitorii arendatorului ori ai arendasului,
dupa caz, au obligatia ca in termen de 30 de zile sa
instiinteze consiliul local cu privire la noile parti in
contractul de arendare.
2
Art. 25 . - (1) Nerespectarea prevederilor art. 20
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda
de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea
sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite ale
directiei generale pentru agricultura si industrie
alimentara.
(3) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu
modificarile ulterioare, sunt aplicabile.
(4) Arendatorul are dreptul la daune si la restabilirea
situatiei anterioare.
3
Art. 25 . - Anexa face parte integranta din prezenta
lege.
Art. 26. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza
cu prevederile legislatiei civile, in masura in care
acestea nu sunt contrare prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera
Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 16 martie
1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale
art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
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S.C. Magister Imobiliare
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
intermedieri în orice tranzacţie imobiliară
consultanţă imobiliară pentru a face cea mai bună alegere
dispunem de un program performant de baze de date
care ne permite metode moderne de prezentare a ofertelor
rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor, sprijin şi
consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de
intabulări şi orice litigii imobiliare
proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
lucrări de cadastru şi topografie
Banat Expert colaborează cu experţi topografi, jurişti,
arhitecţi, evaluatori, asiguratori
Tel. 0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând apartament cu o cameră, Micro 4,
centrală, termopane, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră în Luncă, termopane,
podele laminate, amenajată, 14.900 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră, în Govândari, etaj 2,
termopane preţ negociabil. Tel 0355404462, 0788021438, 0740099789
Vând garsonieră în Govândari, termopane, preţ 15000 € negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră, Micro 2, bloc de
apartamente, pre ţ negociabil. 0788021438, 0740099789
Vând garsonieră în Micro 4, etaj
intermediar, convector preţ 17000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
Vând apartament cu o camer ă
Govâmdari, etaj 2, centrală preţ neg. Tel
0355-404462, 0788021438, 0740099789
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apart. 2 camere, confort 1, Micro
3, semidecomandat, centrală, termopane,
etaj intermediar, pereţi izolaţi. Tel 0355404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 2 camere, Micro 3, confort
2, semidecomandat, centrală, termopane,
mobilat, utilat, preţ 35000 € negociabil. Tel
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrală, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, garaj, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 2 camere Micro 3, confort
1, semidecomandat, preţ 27500 neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1 decomandat, preţ negociabil. Tel
0788021438, 0740099789
Vând apartament 2 camere, Luncă,
confort 1, semidecomandat, centrală,
termopane, amenajat.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apart. 2 camere Centru, parter,
confort 1, semidecomandat, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 2 camere Micro 4, confort
1, decomandat, termopane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
etaj intermediar, confort 2, semidecomandat, termopane, amenajat, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1 decomandat, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Micro 1,
etaj intermediar, confort 1, semidecomandat, termopane, 2 balcoane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, Moroasa 2, etaj
intermediar, termopane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 3 camere, confort 1, decomandat, Micro 4, termopane, centrală. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, Luncă, parter,
conf.1,decomandat, centrală, preţ neg.Tel.
0355-404462, 0740099789 0788021438
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
parter, centrală, termopane, îmbunătaţit,

preţ neg. Tel.0355-404462, 0788021442,
0728625813
Vând apartament 4 camere, Centru,
parter, confort 1, decomandat, 2 balcoane,
preţ neg. Tel. 0355-404462, 0788021442
Vând apartament 4 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrală, termopane. Tel. 0740-099789
VÂNZARE CASĂ
Vând casă Luncă, 3 camere, demisol,
amenajata, centrala, termopane, teren 200
mp, garaj. Tel 0355-404462, 0788021442,
0728625813
Vând casă Muncitoresc, 4 camere,
centrală, 134 mp, amenajată, preţ negociabil. Tel. 0788021442, 0728625813
Vând casă în Bocşa 6 camere,
centrală, termopane, hidrofor, 2877 mp
teren, preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând urgent casă de vacanţă Doman,
3 camere, termopane, gradină mare,
poziţie foarte bună, preţ 38000 €. Tel.
0788021438, 0740099789
Vând casă Centru, 5 camere, centrală,
amenajată, preţ negociabil. Tel. 0788021438, 0740099789
Vând casă deosebită Muncitoresc, 6
camere, living, 2 băi, etaj, 300 mp locuibili,
amenajată, preţ negociabil. Tel 0355404462, 0788021442, 0728625813
ÎNCHIRIERE
Vând sau închiriez spaţiu comercial
Bloc 800, 186 mp, pretabil birouri. Tel.
0788021438, 0740099789
Vând spaţiu comercial Lunc ă, 2
camere, 33 mp, termopane, preţ 35000 €.
Tel. 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere apart. 2 camere
Luncă, parter, pretabil cabinete, sedii
firme, intrare separată, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabinete medicale, birouri. Tel. 0788021438,
0740099789
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, parter, Moroasa, pretabil firme,
centrală, preţ 200 €. Tel 0355-404462
Ofer spre închiriere apartament cu o
cameră Centru, centrală, mobilat, utilat,
preţ 160 €. Tel 0355-404462, 0788021442,
0728625813
Ofer spre închiriere apartament cu o
cameră Micro 2, mobilat, centrală. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere apartament 2
camere Luncă, confort 1, decomandat,
centrală, termopane, utilat. Tel 0355404462, 0788021442, 0728625813
Ofer spre închiriere apartament cu o
cameră, Calea Caransebeşului, mobilată,
utilată, frigider, aragaz. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789
Vând teren calea Ţerovei, 5000 mp,
utilităţi, preţ negociabil. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
CUMPĂRARE
Cumpăr apartament , 3 camere confort
1, decomandat, Luncă, ofer preţ bun.Tel
0355-404462, 0788021439
Cumpăr casă zona Centru, Luncă,
Piaţa de sud, Moroasa, 3 camere, curte,
ofer plata pe loc. Tel. Tel 0355-404462,
0788021439

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
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
VÂNZĂRI
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 ă,
termopane, climă, gresie, faianţă. Preţ
80.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial, 100 mp,
situat pa Calea Caransebeşului, preţ
150.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă 3 camere în loc Măureni.
Preţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând casă 4 camere, baie, bucătărie, curte, garaj,zona Muncitoresc, preţ
70.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând 2 garaje nou construite, 48 mp,
teren concesionat pentru 50 ani, zona
Polivalentă. Preţ 20.000 €. Tel. 221529,
0724-302616
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
Staţiunea Secu. Preţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616
Vând hală industrială - fabrică
prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444
mp, dotată şi utilată complet (apă
industrială, punct de transformare
energie electrică propriu, canalizare,
gaz) + 7.000 mp teren aferent. Tel.
221529, 0724-302616
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Preţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616
Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principală. Preţ neg. Tel.
221529, 0724-302616
ÎNCHIRIEZ
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
front stradal 15 ml, două intrări, 164 mp,
situat pe bd. Republicii. Preţ 20 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
70 mp situat în Luncă. Preţ 600 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
240 mp, spaţiu de depozitare 100 mp,
situate în zona Muncitoresc. Preţ 500
€/lună. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
5.200 mp spaţii de depozitare. Preţ 2
€/mp/lună. 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, fără vizibilitate la
stradă. Preţ 10 €/mp. Tel. 221529, 0724302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
45 mp, zona Victoria, în spate. Preţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere apartamente de
închiriat mobilate şi utilate complet. Preţ
300 € lunar. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Reşiţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arteră principală comercială,
trafic intens auto şi pietonal, staţie autobuz şi tramvai în vecinătate, suprafaţă
268 mp, front stradal 14 ml, locuri de parcare 6, preţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Vând garsonieră în bloc de apartamente cu mici îmbunătăţiri zonă bună
preţ 20.500 € neg. Tel. 0748-118777.
Vând apartament 3 camere decomandat zona Micro 3 cu centrală termică
preţ 37.000 €. Tel. 0748-118777.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
zona Micro 1 şi Micro 4, preţ 40.000 €
Tel. 0748-118777.
Vând apartament cu o cameră, Micro
2, ocupabil imediat. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 2 camere, conf. 3,
etajul 3, preţ 23.000 €. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 3 camere, conf. 1
zonă bună. Tel. 0748-118080.
Vând teren, parcele de 800-1200 mp,
preţ 15-25 €/mp. Tel. 0748-118080.
Vând 2 camere cămin, etajul 4. Tel.
0748-118080.
Vând 1 cameră de cămin, preţ 7.500
€. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 2 camere, conf. 3,

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

zona Luncă, preţ 25.000 € neg. Tel.
0748-119441.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 1/4 Micro 3. Tel. 0748-119441
Vând apart. 3 camere, conf.1, etaj 1,
Micro 2, preţ 36.000 €. Tel. 0748-119441
Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, zona Lunca, etajul 3/4. Tel.
0748-119441.
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
decomandat, Micro 4, etaj intermediar.
Tel. 0748-119441.
Vând apartament cu o cameră etajul
2 cu îmbunătăţiri, preţ 20.000 €. Tel.
0748-119442.
Vând apartament 2 camere, conf. 1
etaj 2/4, cu garaj preţ 40.000 €. Tel.
0748-119442.
Vând apartament cu o cameră zona
Micro 4, etajul 2, cu îmbunătăţiri preţ
20.000 € neg. Tel. 0748-119444.
Vând apartament cu o cameră zona
Micro 2, ocupabil imediat. Tel. 0748119444.
PRISMA | 20 - 26 Martie 2008 |

7

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

LIGA 1

PRISMA SPORT

RUGBY

Clasament etapa
etapa aa 17-a:
23-a:
Clasament

Romania a pierdut meciul cu Rusia din CEN. ReprezentaM VV EE II
GM
M
GP
P
tiva de rugby a Romaniei a pierdut, sambata, in deplasare, cu
M
G
GP
P
1. CFR Cluj
23 16 5 2
39
16 53p scorul de 8-12 (3-3), meciul sustinut in compania selectionatei
23 14 5 4
26
13 47p similare a Rusiei, in Cupa Europeana a Natiunilor, informeaza
2. Steaua Bucuresti
23 13 6 4
35
18 45p rugby.ro. Pentru Romania au marcat Cristi Petre - un eseu si Florin
3. Rapid Bucuresti
23 13 6 4
43
28 45p Vlaicu - o lovitura de penalizare.
4. Politehnica Timisoara
În clasamentul competiţiei conduce Rusia cu 22 de puncte,
23 11 8 4
27
17 41p
5. Unirea Urziceni
23 11 7 5
35
21 40p urmată de Georgia şi România, cu câte 19 puncte, Portugalia - 15
6. Dinamo Bucuresti
7. FC Vaslui
23 9 10 4
33
21 37p puncte, Spania - 14 puncte şi Cehia - 9 puncte. Pe 22 martie, în
ultima etapă a CEN, România va întâlni Cehia, pe stadionul Arcul
23 8 7 8
25
29 31p
8. Gloria Bistrita
de Triumf din Bucureşti.
9. Otelul Galati
23 9 3 11
31
40 30p
Galezii învingători în "Six Nations". Ediţia 2008 a Turneului
23 7 6 10
25
29 27p celor 6 naţiuni la rugby s-a încheiat, sâmbătă, cu victoria echipei
10. Politehnica Iasi
11.
U. Craiova
23 7 4 12
24
32 25p Ţării Galilor, cu 29-12, în faţa formaţiei Franţei, pe Millennium
23 5 8 10
13
24 23p Stadium din Cardiff.
12. Farul Constanta
13. Gloria Buzau
23 6 5 12
23
40 23p
Galezii au reuşit, astfel, Marele Şlem al competiţiei, trofeu
23 5 7 11
19
29 22p simbolic care răsplăteşte moral selecţionata care învinge în toate
14. Dacia Mioveni
23 6 3 14
20
30 21p celelalte cinci partide. Locul 2 în 2008 a revenit reprezentativei
15. Ceahlaul Piatra Neamt
16. UTA
23 4 7 12
19
30 19p Angliei, vicecampioană mondială anul trecut, care sâmbătă a
17. Pandurii Tg. Jiu
23 4 6 13
23
33 18p dispus, cu 33-10, de echipa Irlandei. La Roma, pe stadionul
18. U. Cluj
23 2 11 10
25
35 17p Flaminio, Italiei învins la limită, 23-20, reprezentativa Scoţiei.
Etapa urmatoare (24/34) miercuri 19.03 - joi 20.03.2008; etapa 25/34: Astfel, primul loc în Turneul celor 6 naţiuni la rugby a revenit anul
Sambata 22.03.: U Cluj - Dinamo Bucuresti, (ora 16:00, Kanal D); Politehnica acesta Ţării Galilor, cu maximum de puncte, 10, urmată de Anglia
Iasi - CFR Cluj, (ora 20:45, Antena 1).; Duminica 23.03: Universitatea Craiova (6), Franţa (6), Irlanda(4), Scoţia (2) şi Italia (2).
- FC Vaslui , (ora 15:00, TVR 1); Otelul Galati - Gloria Bistrita, (ora 15:30, Telesport); Gloria Buzau - Rapid Bucuresti, (ora 16:00, National TV); Politehnica
Timisoara - Dacia Mioveni, (ora 19:00, Telesport); Steaua Bucuresti - UTA, (ora
20:30, Kanal D); Luni 24.03: Ceahlaul Piatra Neamt - Unirea Urziceni, (ora
18:00, National TV); FC Farul Constanta - Panduri Tg.Jiu, (ora 19:00,Telesport)

LIGA a II-a, Seria II-a
Clasament etapa a 20-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

M
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

FC Arges
Gaz Metan Medias
CSM Rm. Valcea
Muresul Deva
Jiul Petrosani
Unirea Alba Iulia
Liberty Salonta
FC Drobeta
FC Bihor
Minerul Lupeni
ISCT
Ariesul Turda
FCM Resita
FC Targoviste
CFR Timisoara
Corvinul Hunedoara
Poli II Timisoara
FC Caracal

V
16
15
12
11
10
9
9
9
8
7
7
6
6
5
6
4
3
1

E
1
1
4
3
7
5
4
3
6
6
3
5
4
7
3
3
3
4

I
3
4
4
6
3
6
7
8
6
7
10
9
10
8
11
13
14
15

GM
47
46
33
25
27
25
16
23
20
22
17
19
24
23
16
11
12
11

GP
11
23
18
22
13
19
14
19
17
25
25
27
29
31
23
35
36
30

P
48p
46p
40p
36p
32p
32p
31p
30p
30p
27p
24p
23p
22p
22p
21p
15p
12p
7p

Etapa urmatoare etapa (21/34), sambata 22.03.2008: FC Caracal - Arieşu Turda; ISCT - Gaz Metan Mediaş; FC Târgoviste - Corvinul
Hunedoara; CFR Timişoara - Unirea Alba Iulia; Liberty Oradea - Poli II
Timişoara; Mureşul Deva - Jiul Petroşani; FC Drobeta - Minerul
Lupeni; FCM Reşiţa - FC Bihor; CSM Râmnicu Vâlcea - FC Arges.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA
Clasament etapa a 20-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Steaua MFA
HCM Constanta
Stiinta Municipal Bacau
UCM Resita*
Minaur Baia Mare
HC Odorhei
Univ. Bucovina Suceava
CSM Medgidia
Dinamo Baumit Bucuresti
Energia Lignitul Tg. Jiu
Poli Izometal Timisoara
CSM Oradea
Uztel Ploiesti
Romvag Caracal

M
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
16
12
11
13
10
10
10
10
9
9
8
6
3
0

E
1
4
6
1
3
3
3
2
0
0
0
3
0
0

I
3
4
3
6
7
7
7
8
11
11
12
11
17
20

GM
657
579
616
583
554
554
595
583
557
529
482
559
493
467

GP
560
513
592
577
564
564
554
576
563
533
499
579
602
609

P
33p
28p
28p
26p
23p
23p
23p
22p
18p
18p
16p
15p
6p
0p

*Echipa penalizata cu 1 punct, (cerinte varsta).
Etapa urmatoare (20/26) 30.03.2008: Baia Mare - HCM Constanta;
Steaua - Pandurii; Poli - CSM Medgidia; Dinamo - Uztel Ploiesti; Suceava Oradea; UCM Resita - HC Odorhei; Romvag Caracal - Bacau.

Joi/20 Martie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 24 Martie

Marţi, la Viena, a avut loc tragerea la sorţi a programului
semfinalelor competiţiilor europene la handbal. UCM Reşiţa,
deţinătoarea Challenge Cup urmeaza să se dueleze cu Benfica
Lisabona pentru un loc în finală. Elevii lui Aihan Omer vor înfrunta
astfel formţia care a trecut în "sferturi" de Politehnica Izometal
Timişoara, cu o dublă victorie: 32-22 acasă şi 22-21 în Banat.
Reşiţenii vor disputa turul în deplasare, pe 5/6 aprilie, urmând ca
manşa decisivă să aibă loc în România, pe 12/13 aprilie.
Iată şi adversarele formaţiilor feminine: Akaba Bera-Bera Miercuri, 26 martie, nationaRulmentul Braşov, în Cupa Cupelor, şi VfL Oldenburg - Dunărea
la
de
fotbal a Romaniei va susBrăila, în Cupa Challenge. Fetele vor disputa turul pe 19/20 aprilie,
tine un meci amical de verificare
urmând ca returul să fie programată o săptămână mai târziu.
in compania echipei nationale a
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
Rusiei. Meciul se va desfasura
pe stadionul Ghencea.
17 - 23 mar:
PATINAJ ARTISTIC - Camp Mondial, Suedia;
Selecţionerul Victor Piţurcă
17 - 24 mar:
INOT - Camp. European, Olanda;
a declarat că l-a convocat pe
21 - 23 mar:
FORMULA 1 - MP al Malaeziei, Etapa 2;
atacantul formaţiei Fiorentina,
24 mar - 06 apr: TENIS - ATP Master Series, Miami, USA.
Adrian Mutu. “Era normal să îl
DE VĂZUT LA TV:
convoc pe Mutu. Dacă e
sănătos şi poate juca, atunci o
RUGBY: Cupa Europeana a Natiunilor: Romania - Cehia
poate face şi pentru echipa
Sambata Sport.ro ora 15:00
naţională. Astăzi dimineaţă i-am
FORMULA 1: Marele Premiu al Malaeziei, Sepang, Etapa 2
trimis telegrama de convocare".
Duminica TVR 1 ora 08:55
În clasamentul FIFA, dat puPATINAJ ARTISTIC: Campionatul Mondial, Suedia,Gala laureatilor
blicităţii pe 12 martie, Argentina,
Duminica TVR 2 ora 16:25
Brazilia şi Italia ocupă în contiINOT: Campionatul European, Olanda, Finale
nuare primele locuri,ierarhia priDuminica TVR 2 ora 19:15
melor 14 echipe fiind neschimTENIS: Turneul ATP de la Indiana Wells, Finala
bată, cu România pe locul 13,
Duminica Sport.ro ora 01:00
ca şi în luna precedentă.
FOTBAL: Meci amical: Romania - Rusia
Următorul clasament mondial
Miercuri Antena 1 ora 20:30.
va fi publicat pe 9 aprilie.

Fotbal - Na]ionala

Vineri/21 Martie

Timişoara
+9ºC
-3ºC

HANDBAL - CUPE EUROPENE

Sâmb@t@/22 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +5ºC
-3ºC

+8ºC
-3ºC

Duminic@/23 Martie

Timişoara
Caransebeş

+13ºC
+6ºC

+10ºC
-2ºC

Reşiţa
Oraviţa +7ºC
-1ºC

+7ºC
-2ºC

Marţi, 25 Martie

FORMULA 1
Prima etapa a sezonului
care s-a disputat duminica dimineata s-a dovedit a fi una extrem
de disputata.
Lewis Hamilton a castigat
prima etapa a Campionatului
dupa o cursa in care toata lumea
in afara de el a mers practic cu
un semn de intrebare deasupra
capului; au existat extrem de
multe abandonuri, ajungand la
steagul in patratele numai sapte
piloti din cei 22 care au luat
startul, Ferrari au pierdut o lupta
importanta dupa un dublu abandon, cei de la BMW au reusit un
podium (dar nu prin Kubica asa
cum era de asteptat dupa calificari), Nico Rosberg a confirmat
forma buna a Williams cu un loc
trei si primul podium din cariera,
iar Sebastien Bourdais a plecat
acasa cu un punct chiar daca na trecut efectiv linia de sosire.
Trei pedioade de Safety Car,
iesiri in decor si multa actiune.
Clasament final Australia:
1HamiltonMcLaren 1:34:50.616
2 N. Heidfeld BMW + 5.478
3 N. Rosberg Williams + 8.163
4 F. Alonso Renault + 17.181
5 Kovalainen McLaren + 18.014
6 R. Barrichello Honda + 52.453
7 K. Nakajima Williams + 1 tur
Abandonuri
8 Bourdais Toro Rosso + 3 tururi
9 K. Räikkönen Ferrari + 5 tururi
10 R. Kubica BMW + 10 tururi
Urmatoarea etapa se va
desfasura la sfarsitul acestei
saptamani pe circuitul Sepang
din Malaezia.

+9ºC
+1ºC

Miercuri, 26 Martie

+17ºC
+4ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+9ºC
+2ºC

+13ºC
+4ºC

Vineri, 28 Martie

Reşiţa

+12ºC
+1ºC

Oraviţa +10ºC
+2ºC

Oraviţa +8ºC
+2ºC

+9ºC
+3ºC

Joi, 27 Martie

Caransebeş

+12ºC
+2ºC

Sâmbătă, 29 Martie

Duminică, 30 Martie

Reşiţa

+3ºC/-4ºC

+3ºC/-4ºC

+4ºC/-3ºC

+4ºC/-2ºC

+6ºC/-2ºC

+6ºC/-2ºC

+8ºC/+1ºC

Timişoara

+5ºC/-2ºC

+6ºC/-1ºC

+8ºC/+1ºC

+7ºC/+1ºC

+7ºC/0ºC

+8ºC/0ºC

+8ºC/-1ºC
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