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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă de lucru ordinară 25 martie 2008
Ordinea de zi a şedinţei a suportat o modificare, aprobată de
consilieri, cu o singură remarcă, timidă totuşi, dacă raportarea se
face la intervenţiile impetuoase, obişnuite ale autorului, un tânăr
consilier. Şedinţa a început cu discutarea Proiectului de hotărâre
prin care s-a propus şi a fost aprobată acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al municipiului Reşiţa, medicului cardiolog
Mircea Meilă. Distinsa personalitate a doctorului Meilă, medic de
valoare, omul devotat binelui celor mulţi, a fost evocată de
prieteni şi colegi de breaslă. (Proiect de hotărâre nr. 33)
Modificări în structura Consiliului Local
Demisia, din Consiliul Local, a domnilor Ioan Simion Purec
(PSD), al cărui nou statut, de funcţionar public nu este compatibil
cu cel de consilier local şi Jiva Cocar (PSD), obligat să
părăsească formaţiunea politică care l-a promovat consilier,
având în vedere poziţia domniei sale, în cadrul şedinţelor de
lucru, faţă de anumite decizii ale colegilor de partid au condus la
o nouă structură a miniparlamentului local. Astfel, noii consilieri,
al căror mandat a fost validat în cadrul şedinţei, vor avea atribuţii,
în cadrul comisiilor de specialitate, după cum urmează: domnul
Ovidiu Marian Deaconescu devine membru al Comisiei de studii
şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea
domeniului public şi privat al municipiului şi în Comisia de analiză
şi control a activităţii S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa, iar domnul
Adrian Marinescu îşi va desfăşura activitatea în cadrul Comisiei
de organizare, dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice şi protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu, precum şi în Consiliul
Consultativ al Centrului de Plasament „Apartamentul” din Reşiţa.
Noii consilieri vor prelua atribuţiilor domnilor Purec şi Cocar în
cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ
unde aceştia au reprezentat Consiliul Local. (Proiecte de
hotărâre nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,13, 14 şi 17)
Raport privind starea economic ă şi social ă a
municipiului Reşiţa, în anul 2007
Raportul are în vedere următoarele mărimi care operează în
estimarea unor indicatori de apreciere a stării economice şi
sociale a municipiului:
l suprafaţa totală......................................................19.765 ha
l suprafaţa intravilanului........................................... 1.902 ha
l populaţia, la 1 ianuarie 2007....................... 85.421 locuitori
(48,1 % bărbaţi, 51,9% femei) 4.200 locuitori (în satele şi
cartierele adiacente)
l bugetul.......................................................... 95.922,2 mii lei
l execuţia bugetară.................................................... 79,12 %
l cifra de afaceri globală ((pondere deţinută de sectorul
privat).....................................................................2.100.000 lei
l unităţi economice nou înfiinţate:
- societăţi comerciale....................................................1.147
- asociaţii familiale şi persoane fizice.................................55
l şomaj (scriptic)................................................................3%
l grad general de ocupaţie a forţei de muncă.................94,5%
l persoane asistate din bugetul central şi cel local..............752
l învăţământul
l număr elevi................................................................14.257
l număr studenţi.............................................................5.160
l număr cadre didactice..................................................1.007
l număr grădiniţe şi creşe....................................................29
l număr unităţi şcolare........................................................25
l număr universităţi..............................................................1
l cultură
- finanţarea unor spectacole organizate de Teatrul reşiţean şi
Casa de Cultură
- finanţarea organizării unor expoziţii
- colaborarea cu Filarmonica din Timişoara
- editarea revistei „Reflex” şi a „Caietelor de drept
internaţional public şi privat”
l sport - susţinerea financiară a unor discipline sportive
practicate în Reşiţa (fotbal, handbal, atletism, automobilism,
tenis de masă)
l religie - sprijin financiar pentru construirea catedralei din
lunca Bârzavei şi pentru alte biserici
l valoarea investiţiilor ........................................21.818.791 lei
(Proiect de hotărâre nr. 9)
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„Averea” Consiliului Local la sfârşitul anului 2007
Inventarierea bunurilor înscrise în domeniul public şi privat al
municipiului Reşiţa, operaţie efectuată la sfârşitul anului trecut a
condus la următoarele valori:
l bunurile din domeniul public........136.390.533,34 lei (84,4 %)
l bunurile din domeniul privat..........25.190.070,80 lei (15,6 %)
Din aceste bunuri, Serviciului Public „Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa”,
aflat în subordine Consiliului Local, îi revin:
l bunuri din domeniul public..........................27.988.976,46 lei
l bunuri din domeniul privat...........................16.632.701,16 lei
(Proiect de hotărâre nr. 10)
Rectificarea bugetului local al municipiului Reşiţa pe
anul 2008
Bugetul local al municipiului Reşiţa a fost rectificat cu suma
de 505.5000 lei, provenit[ din cote defalcate din impozitul pe
venit, redirijată spre cheltuielile de capital aferente cap.
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” (405.500 lei - pentru
blocurile care se construiesc pe Calea Caransebeşului) şi spre
cheltuielile materiale (100.000 lei - pentru premiul acordat
handbaliştilor) la cap. „Cultură, recreere şi religie”.
Modificări au fost operate şi la cap. „Învăţământ”, având în
vedere premiile care trebuie achitate cadrelor didactice în
perioada imediat următoare şi care vor fi finanţate de la bugetul
local. (Proiect de hotărâre nr. 11)
Premii pentru handbalişti
Echipa de handbal masculin U.C.M. Reşiţa va beneficia de
prime pentru performanţele realizate în anul sportiv 2006-2007 şi
pentru situarea în faza sferturilor de finală a Challenge Cup.
Suma alocată de Consiliul Local în acest scop este de
100.000 lei. (Proiect de hotărâre nr.12)
Profit la S.C.URBAN REŞIŢA S.R.L.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii URBAN
înregistrează un profit de 1.346.310 lei, în anul (2008) în care a
derulat un număr mare de investiţii şi dotări:
l staţia de asfalt şi maşina de asfaltare
l maşina de executat borduri
l schelă metalică de 500 mp
l tractor cu remorca, buldoexcavator
l echipament de birotică.
Finanţarea s-a realizat din resurse proprii, din credite şi în
sistem leasing. (Proiect de hotărâre nr.15)
Strategia de Dezvoltare durabilă a municipiului Reşiţa, în
perioada 2007-2013
Având în vedere că perioada pentru care a fost elaborată
strategia a început în anul 2007, este de presupus că programul
a suportat doar amendări sau suplimentări de obiective, altele
decât cele aprobate de Consiliul Local la precedenta prezentare.
Strategia şi direcţiile Programului au fost sintetizate de
primarul municipiului:
„Pe lângă trecutul său notoriu, Reşiţa are şansa viitorului,
participând la schimbarea de ansamblu a societăţii româneşti, la
construcţia unui nou tip de relaţii economice şi sociale, în care
factorii dezvoltării devin cunoaşterea tehnologiilor de vârf,
potenţialul uman şi cultural”.

(continuare în pagina 2)
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În date concrete, cei şapte ani pe care se desfăşoară proiectul,
înseamnă, pentru municipiu, în principal:
1. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare, pe baza programului ISPA sau din bugetul local
(reabilitarea a 47,5 km reţea de distribuţie, extinderea acesteia cu
10,55 km, cuprinzând cartierele periferice şi localităţile periurbane
Doman, Secu, Cuptoare, Ţerova, Câlnic şi Moniom, contorizarea a
2.900 de consumatori, modernizarea şi reabilitarea staţiilor de
pompare, reabilitarea Staţiei de epurare, extinderea canalizării în
cartierele Doman, Secu, Cuptoare, Ţerova, Câlnic şi Moniom;
2. Creşterea fondului edilitar cu destinaţia de locuinţe (cca. 138
apartamente în actualul perimetru construit, la care se vor putea
adăuga noi spaţii de locuit, grupate în potenţialele cartiere din
Dealul Ciorii, Dealul Crucii sau în zona „km 7”;
3. Construirea a 4 săli de sport (la liceele Ştefan Anghel, Traian
Vuia, Diaconovici-Tietz şi la Şcoala Generală nr.1);
4. Realizarea unui studiu de trafic, având în vedere traficul greu
care, la ora actuală se desfăşoară exclusiv în reţeaua stradală a
municipiului, creşterea parcului auto, dar şi dezvoltarea unor noi
cartiere de locuinţe, a parcurilor industriale, precum şi necesitatea
valorificării potenţialului turistic. Sunt propuse, pentru studiu,
traseele:
l Staţia de 110 V de la km 7 (DN58) - Valea Ţerovei - Aglomerator
- Str. G.A. Petculescu - UCC - km7- DN58 B (spre Timişoara)
l DN 58 B - Drumul Lupacului
l Doman - Poiana Golului
l Drumul Lupacului - Dealul Ciorii - Butovăţ - Valea Domanului,
5. Realizarea unor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice
pentru parcări supraetajate în zonele aferente S.C. CASE.S.A., a
Palatului administrativ, a complexului comercial Victoria şi a gării
Reşiţa Sud;
6. Transportul în comun are în vedere extinderea traseelor de
tramvai, spre Parcul industrial din Valea Ţerovei, dar şi spre
cartierele de locuinţe de pe Calea Timişoarei şi de la Câlnic şi
Moniom. NU fiindcă locatarii au sesizat administraţia locală
(explicaţia din Strat) cu privire la neplăcerile produse de zgomotele
şi vibraţiile induse de o cale de rulare neadecvată din start, ci
fiindcă aşa prevăd normele de sănătate pentru populaţie, va fi
elaborat un studiu pentru achiziţionarea de tramvaie silenţioase
sau, eventual se va aborda varianta de înlocuire a acestora cu
troleibuze;
7. Realizarea unor locuri de joacă pentru copii. La acest capitol
se menţionează necesitatea alinierii la normele UE, dar nimic
concret despre noi spaţii destinate copiilor, altele decât Parcul
Siderurgistului sau cel de pe Bd. Muncii;
8. Amenajarea unei zone de agrement în Poiana Golului
(terenuri de sport, sală de bow ling, piscină şi, bineînţeles, în epoca
telegondolelor din aşezările urbane, un astfel de mijloc de
transport-agrement trebuie să se realizeze şi la Reşiţa). Strategia,
un puzzle elaborat de diverse Direcţii şi Servicii ale Consiliului
Local, precum şi de Societăţile unde acţionar majoritar este
Consiliul, a fost aprobată (cu o singură abţinere) fără nicio
dezbatere. (Proiect de hotărâre nr. 16)
Facilităţi la transportul în comun
Consiliu Local a aprobat, începând cu data de 1 aprilie 2008,
acordarea următoarelor facilităţi la transportul în comun:
1. Pensionarii din municipiul Reşiţa, a căror pensie se încadrează în limita de 683 lei beneficiază de legitimaţii cu 24 călătorii
pe lună, pe o singură linie de transport în comun asigurat de
operatorii car au încheiat contract de concesiune cu autorităţile
locale;
2. Cei 2.100 de pensionari din municipiul Reşiţa, cu vârsta
peste 70 de ani vor beneficia de transport gratuit. Beneficiarii nu
vor utiliza legitimaţii sau abonamente, ci se vor prevala de vârsta
înscrisă în buletin şi a cuponului de pensie.
3. La cerere, donatorilor de sânge li se acordă abonamente
pentru o lună, contravaloarea acestora fiind redusă cu 50%.
4. Primarul, poate acorda, în limita sumei de 10.000 lei,
abonamente gratuite pentru persoanele care, pe baza unei
anchete sociale, sunt incluse în categoria cazurilor sociale, în
limita a 24 călătorii pe lună, pe o sigură linie de transport în comun,
concesionată operatorilor.
5. Vor putea beneficia de transport gratuit, la cerere şi în funcţie
de necesităţile acestora, 60 de copii de la Serviciul public Centrul
de Zi „Maria”.
Contravaloarea acestor abonamente va fi suportată din
Bugetul Local. (Proiect de hotărâre nr. 18) (R.B.)
Continuare în ediţia din 3 aprilie 2008.

Ini]iativ@ împotriva înc@lzirii globale
Pe 29 martie, 30 de milioane de oameni din întreaga
lume vor stinge, timp de o oră, toate luminile şi vor scoate din
priză aparatele electrice şi electrocasnice. Până acum
niciun oraş din România nu şi-a anunţat participarea la
această acţiune. Anul trecut, la Sydney, peste două milioane
de oameni au stat în beznă, timp de o oră, într-un protest
unic împotriva încălzirii globale. Iniţiativa a atras atenţia
lumii întregi, astfel încât, anul acesta 24 de metropole şi-au
anunţat intenţia de a se alătura australienilor. Pe 29 martie,
la 08.00 la 09.00 seara, locuitorii din oraşe precum Bangkok,
Chicago, Canberra, Copenhaga, Dublin, Manila, Montreal,
San Francisco, Tel Aviv sau Toronto vor opri pentru 60 de
minute orice aparat care consumă energie electrică.
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Elemente de noutate în proiectul de Contract-cadru privind
condi]iile acord@rii asisten]ei medicale în cadrul sistemului
de asigur@ri sociale de s@n@tate pentru anul 2008
Guvernul României a aprobat Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate pentru anul 2008
De la 1 aprilie 2008 intră în vigoare noul
contract- cadru, care este cel mai important
document din sistemul de sănătate. Practic, prin
contractul cadru se stabilesc anual condiţiiile
contractării cu furnizorii de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive medicale.
Modificări pentru anul 2008 faţă de anul
2007
În 2008 sunt câteva modificări substanţiale
prin care vrem să înlăturăm disfuncţionalităţile în
managementul sistemului, dar mai ales să mărim
gradul de accesibilitate al cetăţenilor la asistenţa
medicală primară şi de specilitate.
Asistenţa medicală primară
Începând din acest an, cifra minimă asiguraţi
pe lista unui medic de familie nu mai este 2000.
Medicii de familie din localităţile urbane (atât
cei care au avut contracte anterioare cât şi
medicii nou veniţi) au obligaţia ca până la data de
31.12.2008 să aibă înscrişi pe listele proprii un
număr de minim 1000 de asiguraţi şi persoane
beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale.
Pentru creşterea accesibilităţii pacienţilor de
pe listă la serviciile adiţionale care necesită dotări
speciale, medicii de familie pot încheia contracte
cu furnizori de servicii medicale.
Cabinetele medicale vor funcţiona cu minimum un asistent medical indiferent de numărul
de asiguraţi înscrişi pe listă.
S-au făcut coroborările necesare ca urmare a
modificării şi completării Legii nr. 263/2004 (legea
centrelor de permanenţă) s-a eliminat prevederea conform căreia medicul care domiciliază
într-o localitate putea asigura continuitatea
asistenţei medicale.
Medicul de familie va refuza transcrierea de
prescripţii medicale pentru medicamente cu sau
fără contribuţia personală a asiguraţilor şi investigaţii paraclinice care sunt urmare a unor acte
medicale prestate de alţi medici, cu excepţiile
prevăzute atât în proiectul de Contract-cadru
pentru 2008 cât şi în actualul Contract-cadru.
Pentru nerespectarea programului stabilit
precum şi pentru abuzuri sau prescrieri
nejustificate din punct de vedere medical de
medicamente cu şi fără contribuţie personală din
partea asiguratului şi/sau recomandări de
investigaţii paraclinice, atât în proiectul de
Contract-cadru pentru 2008 cât şi în actualul
Contract-cadru se aplică penalităţi. S-a precizat
la ce se face referire prin „prescrieri nejustificate”
şi anume a fost introdusă sintagma „din punct de
vedere medical”.
Suspendarea contractelor de furnizare de
servicii medicale pe perioada de suspendare a
medicului din exerciţiul profesiei de către Colegiul
Medicilor din România.
Ambulatoriul de specialitate:
Medicii de specialitate din specialităţile
paraclinice îşi pot desfăşura activitatea la unul
sau mai mulţi furnizori aflaţi în relaţie contractuală
cu casa de asigurări de sănătate.
Pentru nerespectarea programului stabilit
precum şi abuzuri sau prescrieri nejustificate din
punct de vedere medical de medicamente cu şi
fără contribuţie personală din partea asiguratului
şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice,
atât în proiectul de Contract-cadru pentru 2008
cât şi în actualul Contract-cadru se aplică
penalităţi.
A fost introdusă o nouă prevedere potrivit
căreia, în situaţia în care, prin filialele/punctele de
lucru excluse din contractele încheiate între furnizorii de servicii medicale paraclinice şi casele de
asigurări de sănătate se mai acordă servicii
medicale paraclinice în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate, casele de asigurări de
sănătate vor rezilia contractele încheiate cu
furnizorii respectivi pentru toate filialele / punctele
de lucru cuprinse în aceste contracte.
Spitale:
Pentru organizarea structurilor de spitalizare
de zi, spitalele au obligaţia să solicite acordul
autorităţilor de sănătate publică acolo unde acest
tip de structură nu este nominalizată în structura
organizatorică a spitalului aprobată prin ordin al
ministrului sănătăţii publice.
Cheltuielile ocazionate de activităţile des-

făşurate în camera de gardă din cadrul spitalelor
sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat.
Reţinerea sumelor din diminuarea valorilor de
contract pentru luna în care s-a înregistrat nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale
se aplică pentru luna în care a avut loc
constatarea din prima plată ce urmează a fi
efectuată pentru furnizorii care sunt în relaţie
contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
Spitalele primesc şi sume pentru servicii
medicale de medicină dentară efectuate în
cabinetele de medicină dentară care se află în
structura spitalului, ca unităţi fără personalitate
juridică, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale dentare, în condiţiile prevăzute în norme.
Spitalele vor acoperi din sumele obţinute şi
consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii
internaţi, efectuate în ambulatoriul integrat al
spitalului respectiv sau al altei unităţi sanitare cu
paturi, pe baza relaţiilor contractuale stabilite
între unităţile sanitare respective;(conform
ordinului MSP cu ambulatoriul integrat)
Acordarea medicamentelor cu şi fără
contribuţie personală în tratamentul
ambulatoriu:
Valoarea contractelor pentru farmaciile din
reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din
domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei
nationale si autoritatii judecatoresti, care se află
în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se
negociază în baza criteriilor stabilite prin normele
proprii de aplicare a contractului-cadru.
Prevederea conform c ăreia, valoarea
contractului de furnizare de medicamente cu şi
fără contribuţie personală în tratamentul
ambulatoriu se negociază între furnizori şi casele
de asigurări de sănătate, a fost completată în
sensul că, la negociere se va ţine cont şi de
condiţiile în care se desfăşoară activitatea
furnizorului (conform Legii nr.95/2006);
Medicii prescriu medicamentele din sublista
A, B sau C sub forma denumirii comerciale.
Medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA se pot elibera şi prin
farmaciile cu circuit deschis.
Casele de asigurări de sănătate sunt obligate
să aducă la cunoştinţa furnizorilor de medicamente numele şi codul de parafă al medicilor care
nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate, cel mai târziu la data
încetării relaţiilor contractuale dintre casa de
asigurări de sănătate şi medicii respectivi.
În situaţia societăţilor farmaceutice care au
încheiate contracte pentru mai multe farmacii /
puncte de lucru, sancţiunile şi condiţiile de reziliere, suspendare şi încetare a contractului sunt
diferenţiate fiind aplicate la nivelul furnizorului
sau numai la nivelul farmaciei / punctului de lucru.
Acordarea dispozitivelor medicale
destinate recuperării unor deficienţe
organice sau funcţionale în ambulatoriu:
Furnizorii de dispozitive medicale au dreptul
să primească de la casa de asigurări de sănătate
contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate,
conform facturilor emise şi documentelor
însoţitoare, inclusiv sumele de închiriere, în
termen de 30 de zile de la data depunerii
documentelor necesare în vederea decontării.
Criteriile de prioritate pentru acordarea
dispozitivelor medicale precum şi pentru
soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data
înregistrării cererilor la casa de asigurări de
sănătate şi nivelul de urgenţă stabilit de Serviciul
Medical al casei de asigurări de sănătate publicat
pe pagina web a acesteia.
Dispoziţii finale:
La condiţiile generale de reziliere a contractelor de furnizare de servicii medicale, a fost
introdusă o nouă condiţie, respectiv rezilierea în
cazul retragerii de către organele în drept a
dovezii de evaluare a furnizorului.
Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de
a respecta ghidurile şi protocoalele de practică
medicală elaborate conform dispoziţiilor legale în
vigoare.
Au fost eliminate prevederile referitoare la
achiziţia de medicamente şi / sau materiale
sanitare pentru subprogramele din programul
naţional cu scop curativ, pentru care se realiza
licitaţie la nivel naţional.
(Ministerul Sanatatii Publice - 20.03.2008)
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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

Vând urgent Dacia break, an
1997, culoare albă. Tel. 0723894929.
Vând autotractor cab dublă,
av 2 uşi, Man 19403 f 2000,
stare bună de funcţionare, an
1995. Tel. 0741-166501.
Vând autospecializată
Roman transport buşteni, tipul
10215, stare bună de funcţionare. Tel. 0741-166501.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, pompe
electrice alimentare diesel. Tel.
0744-852658.

Anunturi
,

drumul cimitirului nr. 8 din
Govândari. Tel. 0355-409456,
0720-539198.
Apartament 3 camere
renovat 100%, etaj 2, Reşiţa,
str. Petru Maior, 82 mp + boxă, 2
băi, centrală gaz, totul nou,
parchet masiv-stejar, nelocuit
după renovare. Preţ 70.000 €.
Tel. 0722-124001.
Vând 1.342 mp teren intravilan, cu izvor, zona vile, deasupra de lacul Gozna, localitatea
Văliug, la poalele muntelui
Semenic, jud. Caraş-Severin.
35 €/mp. Tel. 0722-348 307
dirteh@montebanato.ro
Vând 5.000 mp pământ km 6
pe drumul vechii cocserii paralel
cu Calea Caransebesului, front
stradal 26 m zona viitoare
rezidenţială. Tel. 0255-221162,
0728-038792.
Caut să închiriez o garsonieră de preferabil în Govândar
sau o cameră la cămin. Tel.
0747-042529.
Persoana fizica: doresc s
cumpar un apartament cu 2
camere confort 1 decomandat,
fara intermediari. tel. 0255241062, dupa ora 13.
Cumpar apart. 2 camere,
conf. 1, decomandat. Ofer
maxim 30000 €. Exclus agentii
imobiliare. Tel. 0745-065935.
Vând cladiri si teren intravilan, Baile Herculane, CarasSeverin, cu toate utilitatile pt.
pensiune, hotel, vila, zonă
foarte buna, 200 mp, 160 €/mp.
Tel. 0741-166501.
Vand teren la Dunăre cu
facilitati (curent, apa) pretabil
constructii, vile, depozitare
marfuri, incarcare-descarcare
marfuri, 10.194 mp, 42 €/mp.
Tel. 0740-389173.
Vand/inchiriez teren intravilan in Resita, Caras-Severin,
birouri, hale depozitare, gater
cu toate utilitatile, spatii de
depozitare, utilaje, rabe,
excavator. Accept asociere.
Pret 800.000 € + tva. Tel. 0741166501.
Vand teren pretabil constructii Baile Herculane, CarasSeverin, langa soseaua
nationala, linie electrica, 4000
mp. pret 25 €/mp. Tel. 0722326952, 0744-773204.

Vând piatră construcţii, ţiglă
şi sârmă pt. gard sau cofrag. Tel.
216826 orele 18-20.
Vând orgă Yamaha 2100,
Vând capre. Tel. 223805.
Cumpăr aparatura electro- pre ţ 1.000 € neg şi tobe
casnică, radiouri şi tv-uri electronice Yamaha DD12, preţ
defecte. Asigur transport local. 150 €. Tel. 0726-614579.
Vând porumb cantitate mare
Tel. 0723-092582.
V â nd ma ş ină de spălat în Bocşa. Tel. 0740-770047.
Vând cărucior copil "Bebe
Indesit WT82, 800 rpm, clasa
Execut mansardări, acopeAA, vechime 3 ani, defect smile" inclusiv accesorii. Stare
procesorul, 100 € negociabil. foarte bună, model deosebit, riş, lucrări de zidărie şi de
foarte puţin folosit. Pret 300 lei. finisaje. Tel. 0743-907757.
Tel. 0732-659080.
Instalez Windows xp service
Cumpăr elemente din stejar/ Tel. 0743-202917.
pack 2. 20 lei între orele 15-20
gorun, tivite/dimensionate,
doar în Reşiţa. Tel. 0768stare verde, calitate: A/B/C şi
658145.
rustic, traverse din stejar/fag,
Sonorizez la preţuri mici
Vând anvelope secondbuşteni gater A/B şi C, din
stejar/gorun. Tel. 0744-438669 hand P13, preţ 30-50 lei şi alte nunţi, botezuri, chefuri, toate
tipuri şi mărimi, preţuri neg. Tel. genurile muzicale. Tel. 0723sau 0722-921104.
277475, 0743-672399.
Vând antenă satelit, digital. 0721-847422.
Ofer împrumut valutare cu
Vând Dacia 1310 an de
Tel. 0743-438378.
ţie imobiliară, aur sau
garan
Vând dormitor în stare foarte fabricaţie 1995, motor de 1,4L,
b u n ă ş i c o n v e c t o r n o u km 90.500. Preţ 1.400. Tel. electronice. Tel. 0723-495967.
Efectuez tratamente ş i
0729-043769.
(nefolosit). Tel. 224894.
ţ
ini
ieri
Reiki, masaj terapeutic,
ă
ă
Vând
autospecializat
ben
Vând 2 uşi parchet vechi, 24
buc. giurgiuvele geam, maşină basculabilă, Roman 10215, Yumeiho, in Resita si Carasde cusut electrică (nouă), 2 bu- stare bună de funcţionare, preţ Severin Tel. 0723-006908.
În Brasov şi Poiana Brasov
4.200 €. Tel. 0741-166501.
reţi canapea. Tel. 216826
ofer cazare de scurtă durată în
regim hotelier. CaTV, frigider,
baie proprie cu apă caldă
nonstop. Preţuri negociabile
funcţie de durata sejurului. Tel.
0745-668683.
REŞIŢA: Agent comercial: 1; Ajutor ospatar: 10; Asistent
farmacist: 1; Asistent medical generalist: 4; Barman: 4 + 1
persoana peste 45 de ani; Betonist: 5; Brutar: 1; Bucatar: 20;
Vând apartament cu o
Camerista hotel: 1; Carmangier: 3; Confectioner-asamblor articole
din textile : 7; Contabil: 2; Contabil sef: 1; Croitor-confectioner cameră + boxă, 49 mp, Luncă,
imbracaminte dupa comanda: 25; Director vanzari: 1; Dispecer: 2; et. 1. Tel. 0255-216766 sau
Dulgher: 15; Electrician de intretinere si reparatii: 2; Electrician 0355-408466.
Vând casă cu garaj, grădină,
depanator utilaje calcul: 1; Electrician montare si reparatii linii
electrice aeriene: 7; Faiantar: 2 + 1 absolvent + 1 persoana peste încălzire centrală, ferestre
45 de ani; Femeie de serviciu: 1; Fierar betonist: 5; Fochist la termopan. Tel. 222954, 0746cazane de abur: 3; Forjor mecanic: 10; Frezor la masini roti dintate: 889067.
Vând casă mare, în stare
2; Frezor universal: 2; Gipsar: 2; Inginer mecanic: 1; Inginer de
cercetare in tehnologia constructiilor de masini: 3; Inginer foarte bună, cu grădină mare
constructii civile: 6; Ingrijitor cladiri : 1; Instalator apa, canal: 17; lângă casă, fântână în curte, în
Lucrator comercial: 1; Lacatus mecanic: 24; Lacatus montator: 3; comuna Socol, jud. CS. Tel.
Lacatus montator agregate energetice si de transport: 2; Lacatus 0256-410494, 0721-215041.
V ând gr ădină mare la
constructii metalice : 3; Logistician gestiune flux: 1; Maistru
constructii civile: 5; Manager marketing: 1; Manipulant marfuri: 3;
Mecanic auto: 4; Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 4;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
jurnalist
faianta, gresie, parchet: 84 + 3 persoane peste 45 de ani; Muncitor
necalificat la intretinerea drumurilor: 5; Muncitor necalificat in
asistent marketing
industria confectiilor: 24; Muncitor in activitatea de gospodarire:
20; Ospatar: 24; Patiser: 4; Paznic: 23; Rectificator dantura
caneluri: 1; Referent de specialitate: 1; Reprezentant comercial: 1;
Tel. 22.11.34
secretară
Secretar general: 1; Sofer autocamion: 3; Sofer de autoturisme si
Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007
camionete: 3; 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;
OttySoft
http://www.otty-soft.net
Tamplar universal: 10; Vanzator: 7; Zidar rosar-tencuitor: 20 + 3
absolvenţi + 3 persoane peste 45 de ani; Zugrav-vopsitor: 5 + 1
absolvent + 1 persoana peste 45 de ani;
Realizam Pagini Web, Portaluri,
MOLDOVA NOUA: Ospatar: 2; Muncitor necalificat in
Magazine Virtuale, Software la Cerere,
confectii: 50; Muncitor necalificat in constructii: 4; Asistent medical:
Baze de Date. Preturi Acesibile
2; Croitor confectioner: 50; Sofer: 1;
TOTAL GENERAL: 627
ottysoft@gmail.com
0741-771267

Diverse

Oferte-Cereri
de Serviciu

Auto-Moto-Velo

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 26.03.2008

Imobiliare

PRISMA
angajează

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

Nume
Adresa

Prenume

Matrimoniale
Bărbat 40/190, ofer
companie pentru doamne
plictisite. Tel. 0770-496521.
Tânără discretă şi pasională
doresc să te cunosc.Tel. 0755262675
Doresc prietenie sau relaţie
serioasă cu doamnă din ţară
sau Italia. Tânăr drăguţ 36
doresc să cunosc domnişoară,
doamnă de vârstă apropiată, pt.
prietenie sau mai mult. Tel.
3285517129

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
28-29 martie
Vineri, 28.03.2008
1. Bibolariu Marius-Radu (32 ani) şi
Buţă Emilia (18 ani)
2. Voina Rusalin (26 ani) şi
Lingurar Mioriţa (18 ani)
Sâmbătă, 29.03.2008
1. Cionca Ion (50 ani) şi
Millmann Eleonora (40 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 12-19 martie

l Aldea Iosif (84 ani) l
Ghiţă Ion (48 ani) l Georgescu
Ion (82 ani) l Moldovan Traian
(76 ani) l Ivan Elena (66 ani) l
Feldmann Iosif (74 ani) l Purcel
Dumitru (53 ani) l Borbas
Elena (72 ani) l Vasiliu
Alexandru (82 ani) l Papură
Marin (57 ani) l Duma
Gheorghe (59 ani) l Marin Ana
(78 ani) l Miloia Eva (77 ani) l
Lazăr Vasile (63 ani) l Zeller
Mihai-Francisc-Anton (85 ani) l
Guran Maria (66 ani) l Tuturică
Titina (83 ani) l Nedelcu
Paulina (78 ani) l Sfăt Pavel
(59 ani) l Feher Iuliana (81 ani)

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

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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De luna viitoare, medicamentele compensate
şi gratuite se vor prescrie sub forma denumirii
comerciale, nu sub forma substanţei active din
compoziţie. Astfel responsabilitatea prescrierii va
reveni exclusiv medicului, iar substituţia medicamentelor se va face cu acordul pacientului.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat,
în şedinţa de marţi, la propunerea Serviciului Român
de Informaţii, ridicarea nivelului de alertă teroristă de
la albastru (precaut) la galben (moderat), nivel care
presupune activarea unor măsuri speciale de
colaborare între instituţiile statului român.

Punct de vedere MCTI referitor la comunica]iile mobile
}i s@n@tatea popula]iei
“Nu există motive reale de îngrijorare în ceea ce priveşte efectele adverse ale câmpurilor
electromagnetice de radiofrecvenţă asupra
stării de sănătate a populaţiei", a declarat în 19
martie a.c., Ministrul Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei, Károly Borbély.
"Am dispus, împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice, prin Institutul de Sănătate Publică
şi Autoritatea Naţională de Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, efectuarea unor măsurători în mai multe locaţii din
Bucureşti. Testele realizate la începutul
săptămânii indică faptul că valoarea câmpurilor
electromagnetice generate de antenele GSM în
Capitală este de 50 de ori şi în unele locuri chiar
de 100 de ori mai mică decât valorile recomandate la nivel european. Totodată, măsurătorile
au arătat că aceste valori sunt comparabile cu
emisiile electromagnetice ale posturilor de
radio sau de televiziune", a adăugat ministrul.
De asemenea, în ultimii trei ani, Autoritatea
Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei a efectuat 135 de
măsurători în 21 de judeţe ale ţării. Buletinele
de măsurători au fost analizate de specialiştii
din Institutul de Sănătate Publică din subordinea Ministerului Sănătăţii, care au confirmat
faptul că valorile câmpurilor electromagnetice
de radiofrecvenţă sunt foarte scăzute şi nu
reprezintă un pericol pentru populaţie.
"Proliferarea antenelor GSM este urmarea
cererii mari de utilizare a telefoniei mobile la
nivel naţional, rata de penetrare la suta de
locuitori atingând deja 106%, la sfârşitul anului
2007. Pentru a putea oferi semnal de calitate
către 22 de milioane de cetăţeni, operatorii de
telefonie mobilă trebuie să instaleze antene
GSM suplimentare, la nivel naţional", a precizat
Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Károly Borbély.
Ca o cerinţă tehnologică de funcţionare,
antenele GSM nu emit în jos sau în sus, deci nu

pot afecta starea de sănătate a persoanelor
care locuiesc la ultimul etaj al clădirilor pe care
sunt amplasate. Antenele GSM sunt cuplate
câte trei şi emit în lateral, pentru a acoperi
zonele celulare. Valoarea câmpului electromagnetic de pe un bloc unde sunt instalate
antene GSM poate fi egală cu cea de pe un bloc
fără antene.
Soluţia de scoatere a antenelor GSM în
afara oraşelor este ineficientă şi nu ar reduce
valoarea câmpului electromagnetic, ci dimpotrivă, ar mări-o, deoarece antenele telefoanelor
mobile sunt de tip adaptiv. Astfel, puterea în
emisie a telefoanelor mobile ar creşte, pentru a
transmite semnalul către antenele aflate în
afara oaşelor, la distanţe mai mari.
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România a transpus în legislaţia proprie
recomandarea Comisiei Europene privind
normele în care trebuie să se încadreze valorile
câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă.
Pentru a informa corect populaţia, Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei,
împreună cu Institutul de Sănătate Publică din
subordinea Ministerului Sănătăţii şi Autoritatea
Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei vor începe, din luna
aprilie, o amplă campanie de informare a publicului despre comunicaţiile mobile şi sănătatea.
În cadrul vizitei de săptămâna trecută a
Comisarului European pentru Societatea
Informaţională şi Media, Viviane Reding, partea
română a primit asigurări că va fi susţinută cu
expertiza comunitară în derularea campaniei
de informare, astfel încât populaţia să înţeleagă
relaţia dintre comunicaţiile mobile şi sănătate şi
faptul că nu există motive de îngrijorare în ceea
ce priveşte expunerea la câmpurile electromagnetice de radiofrecvenţă.
(Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei - 19.03.2008)

Secretarul roman de stat in Ministerul de Externe si
secretarul german de stat, Christoph Bergner, au semnat
protocolul Comisiei mixte Romania - Germania pentru
probleme ale etnicilor germani din Romania. Actul
consemnează subvenţii pentru 2008 de 1,6 milioane
euro, subventii care vor fi acordate minoritatii germane.

Înregistrarea fiscal@ Reutilizarea documentelor
de]inute de institu]iile publice
PFA, AF
Reutilizarea documentelor deţinute de instituţiile publice va fi liberă
şi gratuită, cu excepţia situaţiei în
care solicitarea de reutilizare a informaţiilor implică realizarea de copii de
pe documentele deţinute de instituţia
publică. În această ipoteză, costul
serviciilor de copiere urmează a fi
suportat de solicitant
Guvernul a adoptat în şedinţa din
26.03.2008 un proiect de Lege
pentru modificarea Legii nr. 109/2007
privind reutilizarea informaţiilor din
instituţiile publice. Noile prevederi
asigură compatibilitatea deplină cu
prevederile Directivei 2003/98/CE
privind reutilizarea informaţiilor din
instituţiile publice.
Potrivit actului normativ, veniturile
colectate din plata acestor servicii se
fac venit la bugetul de stat.
Soluţionarea cererilor pentru
reutilizarea documentelor se va face
în termen de 20 de zile lucrătoare de
la primirea acestora de către instituţia
publică, şi nu de la momentul la care
cererea ajunge la departamentul
România va avea un
desemnat să o rezolve.
registru fiscal în care să fie
Condiţiile pentru reutilizarea docuprinse toate actele ce
cumentelor
nu trebuie să fie discrimiprevăd taxarea şi
natorii pentru categorii asemănătoaimpozitarea, în aşa fel încât
re de documente destinate reutilizării
abuzul fiscal să fie mai greu
Reutilizarea informaţiilor din
de făcut de unele autorităţi
instituţiile publice poate face obiectul
sau societăţi. Potrivit
unei înţelegeri privind acordarea unui
ministrului, registrul va
drept de exclusivitate numai dacă un
însemna o înşiruire a tuturor astfel de drept este necesar pentru
desfăşurarea unui serviciu public.
impozitelor şi taxelor din
În termen de 60 de zile de la
România şi a nivelurilor
intrarea în vigoare a proiectului de
acestora, urmând ca orice
lege, Ministerul Comunicaţiilor şi
modificare să fie semnalată
Tehnologiei Informaţiei va elabora
de autoritarea care dă
normele metodologice de aplicare a
această modificare şi să fie
Legii nr. 109/2007, care vor fi
introdusă în registrul fiscal,
aprobate prin Hotărâre de Guvern.
care va fi consultabil mai ales
(Guvernul Romaniei - Biroul de
presa - 26.03.2008)
în format electronic.

Ministerul Intreprinderilor
Mici si Mijlocii a elaborat un
proiect de ordonanta de
urgenta privind desfasurarea
activitatilor economice de
catre persoanele fizice
autorizate si intreprinderile
individuale sau familiale.
Proiectul de ordonanta de
urgenta prevede mutarea
procedurii de autorizare si
inregistrare, in intregime, la
registrul comertului. In
prezent, inmatricularea
persoanelor fizice si a
asociatiilor familiale in
registrul comertului si
inregistrarea fiscala a
acestora se fac pe baza
autorizatiei emise de primaria
competenta.

Registrul fiscal

l Judeţul Timiş este cel mai dezvoltat din ţară, după Bucureşti, având, anul trecut, un PIB pe cap de locuitor de 7.553 de euro, în
timp ce media naţională este de 4.596 de euro l Ford Motor Company a devenit acţionarul majoritar al fostului centru de producţie
auto Automobile Craiova l Banca Naţională a majorat, miercuri, dobânda de politică monetară, de la 9 la sută la 9,5 la sută l
Duminică, România trece la ora oficială de vară. Ziua de 30 martie, va măsura 23 de ore, iar ora 03.00 va deveni ora 04.00 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 128 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a titlului VII
„Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente
imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate
prin H.G. nr. 1.095/2005 (M.O. nr. 112/12.02.2008)
l H.G. nr. 129 privind redobândirea cetăţeniei române
de către unele persoane (M.O. nr. 113/13.02.2008)
l H.G. nr. 130 privind declasificarea hotărârilor
Consiliului de Miniştri adoptate în perioada 1957-1965
(M.O. nr. 114/13.02.2008)
l Hotărârea nr. 79 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
676/2007 (M.O. nr. 115/13.02.2008)
l H.G. nr. 133 pentru modificarea H.G. nr. 332/2007
privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a
motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile
nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru
transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea
măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule
poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei
atmosferei (M.O. nr. 116/14.02.2008)
l Ordinul nr. 92 al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse pentru modificarea Normelor de
aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii
sociale nr. 340/2001 (M.O. nr. 116/14.02.2008)
l O.u.G. nr. 7 pentru modificarea şi completarea O.G.
nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru
modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G.
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nr. 39/2005 privind cinematografia (M.O. nr.
120/15.02.2008)
l O.u.G. nr. 9 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei
2
pe m care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi
terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi
privat al statului, administrate de Regia Autonomă
„Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
(M.O. nr. 120/15.02.2008)
l H.G. nr. 149 p entru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, aprobate prin H.G. nr.
174/2002 (M.O. nr. 126/18.02.2008)
l H.G. nr. 153 pentru modificarea şi completarea
Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile,
aprobate prin H. G. nr. 1.420/2003 (M.O. nr .
127/19.02.2008)
l Ordinul nr. 983/2007 al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile
autorizate de clasificare a carcaselor de porcine,
bovine şi ovine (M.O. nr. 127/19.02.2008)
l Hotărârea nr. 123 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere în magistratură, precum şi procedura de
numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără
concurs (M.O. nr. 128/19.02.2008)
l O.u.G. nr. 10 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni (M.O. nr. 131/20.02.2008)
l Ordinul nr. 67 al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru modificarea
Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier,
aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al

Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007
(M.O. nr. 132/20.02.2008)
l Ordinul nr. 90 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005
pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate
de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine
(M.O. nr. 132/20.02.2008)
l H.G. nr. 170 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare
pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat
în anul şcolar/universitar 2008-2009 (M.O. nr.
140/22.02.2008)
l Ordinul nr. 455/C al ministrului justiţiei privind
aprobarea cererilor de renunţare la cetăţenia română
ale unor persoane (M.O. nr. 143/26.02.2008)
l Ordinul nr. 165 al ministrului sănătăţii publice privind
aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz
uman pentru anul 2008 (M.O. nr. 146/26.02.2008)
l Ordinul nr. 254 al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (301) „Decont special de taxă
pe valoarea adăugată” (M.O. nr. 146/26.02.2008)
l O.u.G. nr. 14 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri
reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea
locuinţei (M.O. nr. 147/27.02.2008)
l Ordinul nr. 310 al ministrului afacerilor externe
privind Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este
necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea
vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul
României (M.O. nr. 147/27.02.2008)
l Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările
private ale partidelor politice în anul 2007, conform
Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (M.O. nr.
151/28.02.2008)

Reprezentantul permanent al Rusiei la NATO,
Dmitri Rogozin, s-a adresat secretarului general al
Alianţei, Jaap de Hoop Scheffer, cerând convocarea
pe 28 martie a unei reuniuni extraordinare informale
a Consiliului NATO-Rusia, pentru a discuta intenţiile
SUA de a livra arme pentru Kosovo

Situaţie neclară în teritoriile palestiniene. În timp ce grupările rivale
palestiniene, Fatah şi Hamas, au semnat duminică un acord de reconciliere,
la iniţiativa Yemenului, promiţând să reia negocierile directe, după mai multe
luni de ostilităţi, un responsabil israelian a declarat că preşedintele
Autorităţii Naţionale Palestiniene Mahmoud Abbas trebuie să aleagă între
negocieri cu Israelul sau alianţa cu mişcarea radicală palestiniană Hamas.

Preşedintele Franţei, Nicolas
Sarkozy, a propus deschiderea de
negocieri, în vederea elaborării
unui tratat internaţional de
interzicere a rachetelor sol-sol
cu raza scurta si medie de

NATO, Summitul şefilor de stat şi guvern
România va găzdui, la Bucureşti,
în perioada 2-4 aprilie 2008, reuniunea
la nivel înalt a Alianţei Nord-Atlantice.
Decizia respectivă a fost adoptată, prin
consens, de către membrii Alianţei, la 28
martie 2007.
Numărul de participanţi este estimat
la aproximativ 6500 de oficiali din statele
membre NATO, din statele partenere şi contributoare la operaţiunea
ISAF din Afganistan, precum şi reprezentanţi ai altor organizaţii
internaţionale, mediilor academice şi de presă, participanţi la evenimentele de diplomaţie publică organizate în marja Summit-ului.

Alături de reuniunile tradiţionale ale Consiliului Nord Atlantic
(NAC) la nivel înalt, Summit-ul de la Bucureşti va include, în
premieră, o reuniune a statelor contributoare la operaţiunea NATO
din Afganistan (ISAF). De asemenea, Summit-ul va avea pe
agendă o reuniune a Consiliului de Parteneriat Euro-Atlantic
(EAPC incluzând cele 26 de state membre NATO şi 23 de state
partenere din Europa de Est, Asia Centrală şi Balcanii de Vest) cel
mai vechi mecanism de parteneriat al Alianţei, precum şi reuniuni
ale Comisiei NATO - Ucraina şi Consiliului NATO - Rusia.
Agenda discuţiilor se anunţă a fi una vastă, incluzând dezbateri
şi decizii în domeniile extinderii NATO, operaţiunilor militare ale
Alianţei, răspunsului NATO la noile ameninţări de securitate şi
reformei parteneriatelor NATO.
Pentru accesul la informaţii legate de Summit a fost inaugurat
şi un site web, la adresa www.summitbucharest.ro (MAE)
Întâlnirea urmează reuniunii şefilor de stat şi guvern
de la Riga, 2006. Agenda reuniunii a fost dominată de sporirea
angajamentului militar în Afganistan, de situaţia fragilă din Orientul
Mijlociu dar şi de viitorul alianţei în contextul noii configuraţii
politice. În urma întâlnirii, Serbia, Bosnia şi Muntenegru au fost
invitate să adere la Parteneriatul pentru Pace în timp ce pentru
Albania, Croaţia şi Macedonia, membre la acea dată ale
Parteneriatului, s-a dezvoltat opţiunea aderării la NATO după
reuniunea din 2008. La finalul summitului a fost semnat un
document comun consacrat priorităţilor şi direcţiilor de dezvoltare
ale Alianţei pentru perioada următoare, document care, potrivit
fostului preşedinte al comitetului militar NATO, Klaus Naumann,
"este vag, cu multe compromisuri şi fără o bază solidă pentru
planificarea viitoare" a rolului alianţei. Secretarul general Jaap de
Hoop Scheffer a subliniat schimbările din lume şi a cerut statelor
membre să cadă de acord asupra unei "mari doctrine" până la
summitul aniversar din 2009. Preşedintele Putin nu a fost prezent
la discuţii, el participând la reuniunea şefilor de stat şi guvern ai
Comunităţii Statelor Independente, întâlnire desfăşurată la Minsk,
în paralel cu summitul NATO. (Prisma 45-2006)

Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura
libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice
şi militare,în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic şi cu principiile
Cartei Naţiunilor Unite. Principiul fundamental care stă la baza
Alianţei este un angajament comun faţă de cooperarea mutuală
între statele membre, axat pe indivizibilitatea securităţii acestora.
Solidaritatea şi coeziunea din cadrul Alianţei susţin faptul că nici o
ţară membră nu poate fi forţată să se bazeze doar pe propriile
eforturi naţionale în cazul apariţiei unor ameninţări asupra
securităţii sale. Tratatul Nord-Atlantic din aprilie 1949 - care este
baza legală şi contractuală a Alianţei - a fost stabilit în cadrul
Articolului 51 al Cartei Naţiunilor Unite, care reafirmă dreptul inalienabil al statelor independente la apărarea individuală sau
colectivă. În momentul semnării Tratatului, scopul imediat al
NATO a fost să îşi apere membrii de o potenţială ameninţare
care ar fi putut rezulta în urma
politicii şi sporirii capacităţii militare ale fostei Uniuni Sovietice
Organizaţia Tratatului
Nord-Atlantic (NATO) asigură
structura care permite implementarea obiectivelor Alianţei.
Mijloacele prin care Alianţa îşi
exercită politicile de securitate
includ menţinerea unei capacităţi militare suficiente pentru a
preveni un eventual război şi
pentru a asigura o apărare
adecvată; o capacitate generală de rezolvare a crizelor care
ar putea afecta securitatea
membrilor săi; şi promovarea
activă a dialogului cu alte
naţiuni şi a unei abordări a
securităţii europene în spiritul
ajutorului reciproc, care să includă măsuri de dezvoltare în
domeniul controlului armamentului şi al dezarmării.
Pentru a-şi atinge scopul esenţial, de Alianţă a naţiunilor angajată faţă de Tratatul de la Washington şi de Carta Naţiunilor Unite,
aceasta aplică următoarele sarcini fundamentale de securitate:
Securitate: Să asigure unul din principiile fundamentele
indispensabile unui mediu de securitate stabil în zona EuroAtlantică: o ţară să nu poată intimida sau constrânge o alta prin
ameninţări sau prin folosirea forţei.
Consultare: Să servească ca forum transatlantic în
consfătuirile aliate asupra oricăror probleme care aduc atingere
intereselor vitale, inclusiv posibile evenimente care afectează
securitatea membrilor, precum şi în coordonarea adecvată a
eforturilor depuse în domenii de interes comun.
Descurajare şi Apărare: Să descurajeze şi să se apere în faţa
oricărui act de agresiune împotriva unui stat membru al NATO, după
cum se stipulează în Articolele 5 şi 6 din Tratatul de la Washington.
Şi pt. a întări securitatea şi stabilitatea din zona Euro-Atlantică:
Managementul situaţiilor de criză: Să fie gata, de la caz la caz
sau prin consens, în conformitate cu Articolul 7 din Tratatul de la
Washington, să contribuie la prevenirea efectivă a conflictelor şi să
se angajeze activ în rezolvarea crizelor, inclusiv în operaţiunile de
ripostă în cazul situaţiilor de criză.
Parteneriat: Să promoveze, pe scară largă, parteneriatul,
cooperarea şi dialogul cu alte ţări din zona Euro-Atlantică, având
ca scop creşterea transparenţei, încrederii reciproce şi a
capacităţii de a acţiona în cadrul Alianţei” (MAE)
State Membre
1949 Fondatoare: Statele Unite ale Americii, Canada,
Portugalia, Italia, Norvegia, Danemarca, Islanda, Belgia, Olanda,
Luxemburg, Franţa şi Regatul Unit.
1952 Prima extindere: Grecia, Turcia;
1955 A doua extindere: Germania
1982 A treia extindere: Spania
1999 A patra extindere: Cehia, Ungaria, Polonia
2004A cincea extindere: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania,
România, Slovacia, Slovenia

Telecomunica]iile în
band@ larg@
Conform celui de-al 13-lea Raport
de activitate al Comisiei Europene
privind piaţa unică a comunicaţiilor
electronice publicat, Danemarca,
Finlanda, Ţările de Jos şi Suedia sunt
lideri mondiali pe piaţa serviciilor în
bandă largă, cu rate de penetrare de
30% la sfârşitul anului 2007. Aceste
state membre ale UE, alături de Regatul
Unit, Belgia, Luxemburg şi Franţa, au
înregistrat, în iulie 2007, rate de
penetrare a serviciilor în bandă largă
mai mari decât cea înregistrată de
Statele Unite (22,1%) în aceeaşi
perioadă. În 2007, în UE s-au adăugat
19 milioane de linii în bandă largă,
echivalentul a peste 50 000 de
gospodării în fiecare zi. Conform
estimărilor, sectorul serviciilor în bandă
largă a adus venituri de 62 de miliarde
EUR, iar rata de penetrare globală la
nivel european a atins nivelul de 20%.
Cu toate acestea, o piaţă unică mai
puternică, o concurenţă sporită şi o
reducere a constrângerilor normative
pentru participanţii la piaţă le pot aduce
consumatorilor avantaje şi mai mari.
Sectorul telecomunicaţiilor valorează aproape 300 de miliarde EUR (adică
2% din PIB-ul UE), cu o creştere de
1,9% în ultimul an. 2007 a fost, de
asemenea, al cincilea an consecutiv în
care s-a înregistrat o creştere a
investiţiilor în acest sector, investiţii care
au depăşit 50 de miliarde EUR (cifră
similară celei înregistrate de SUA şi
superioară celei înregistrate de China şi
Japonia împreună).
Comunicaţiile mobile continuă să fie
cel mai mare sector pe piaţa telecomunicaţiilor, cu o creştere a veniturilor din
telefonia mobilă de 3,8%, până la un
total de 137 de miliarde EUR. Nivelul de
penetrare a telefoniei mobile a crescut
chiar mai mult (112% faţă de 103% în
2006), iar cel al serviciilor mobile de a
treia generaţie (3G) s-a dublat în 2007
pentru a atinge 20%, reprezentând în
momentul de faţă peste 88 de milioane
de abonamente. Explozia serviciilor 3G
a condus la o creştere cu aproximativ
40% a serviciilor de date mobile.
Veniturile telefoniei vocale fixe au
scăzut cu 5% faţă de 2006, deoarece
clienţii au preferat serviciile de telefonie
mobilă şi IP. Operatorii de telefonie fixă
au amortizat însă această pierdere prin
creşterea puternică a serviciilor în
bandă largă, care au adus venituri de 62
de miliarde EUR.

l Relaţiile dintre UE şi Rusia urmează să fie discutate la reuniunea din 28 - 29 martie a miniştrilor europeni de Externe, care se va desfăşura în
Slovenia l Summitul Ligii arabe se va desfăşura între 29-30 aprilie la Damasc l Alegerile legislative anticipate din Georgia vor avea loc la 21 mai l
Parlamentul din Liban a amânat din nou luni, pentru a 17-a oară, alegerile prezidenţiale, prelungind criza politică ce durează din toamna trecută l
Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat intervalul 2005 - 2015 ca fiind Deceniul Internaţional al Naţiunilor Unite în lupta „Apă pentru Viaţă” l

Alegerile prezidenţiale din Taiwan
Taiwanezii, favorabili unei apropieri de China
este, cel puţin până acum, prima concluzie a
rezultatelor de la alegerile prezidenţiale.
Ma Ying-jeou, candidatul opoziţiei, a câştigat
detaşat, cu 58.45% din sufragii, alegerile
prezidenţiale din Taiwan. Membru al partidului
Kuomintang (KMT), este un adept al apropierii de
China spre deosebire de actualul preşedinte Frank
Hsieh, membru al Partidului Progresiv Democratic.
Încercărilor lui Hsieh de a folosi evenimentele
din Tibet ca armă împotriva contracandidatului său,
pe care la acuzat că expune Taiwanul la pericolul
unei represiuni similare nu au fost suficiente pentru
ai asigura victoria. "Taiwanul nu este nici Hong Kong
nici Tibet," a repetat Ma la încheierea votului.
În campania sa electorală, Ma Ying-jeou s-a
concentrat mai ales pe problemele economice,
promiţând că va revitaliza economia ţării.

Concomitent cu alegerile prezidenţiale
taiwanezii au fost invitaţi să participe la două
referendumuri ce priveau iniţierea denersurilor
pentru cerea oficială de primire a Taiwanului în
ONU. Ambele au fost un eşec pentru iniţiatori,
numărul celor care s-au pronunţat fiind prea mic.
Preşedintele american George Bush l-a felicitat
pe câştigătorul alegerilor şi a apreciat că victoria sa
creează o nouă ocazie pentru ca Taiwanul si China
să-şi rezolve diferendele pe cale paşnică. SUA au
adoptat politica unei singure Chine, din care să facă
însă parte şi un Taiwan cu o guvernare proprie.
Washingtonul este un puternic aliat strategic al
Taiwanului, caruia i-a promis că îl va proteja
împotriva unui eventual atac din partea Chinei
continentale.
În timpul alegerilor, două portavioane americane
au fost deplasate în apropierea insulei.
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Programul Naţional Apicol pentru perioada 2008 - 2010
SCOPUL PROGRAMULUI:
România, conform art. 1 din Regulamentul
Consiliului nr. 797/2004, trebuie să stabilească, pentru
o perioadă de trei ani, un Program Naţional Apicol care
să vizeze îmbunătăţirea condiţiilor de producere şi
comercializare a produselor apicole, denumit în
continuare Program.
Scopul de bază al Programului este sprijinirea
activităţilor care favorizează obţinerea în toate
stupinele a produselor de cea mai înaltă calitate,
precum şi profilaxia şi combaterea varoozei.
Acţiunile care pot fi incluse în Program sunt
următoarele:
a) asistenţa tehnică pentru apicultori şi grupuri de
apicultori;
b) lupta contra varoozei;
c) raţionalizarea transhumanţei;
d) măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de
analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;
e) măsuri de asistenţă pentru repopularea
şeptelului apicol comunitar;
f) colaborarea cu organismele specializate în
realizarea de programe de cercetare aplicată în
domeniul apiculturii şi al produselor apicole.
Programul a fost elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor profesionale apicole, legal
constituite, şi cuprinde reglementarea măsurilor de
ajutor financiar pentru acţiunile privind lupta contra
varoozei şi repopularea şeptelului apicol care vor fi
finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă
(FEGA) şi din bugetul naţional conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006.
Celelalte acţiuni prevăzute în Regulamentul Consiliului nr. 797/2004 privind acţiunile de îmbunătăţire a
condiţiilor de producţie şi comercializare a produselor
apicole, sunt excluse din Program, deoarece acestea
rămân a fi finanţate prin Programul naţional pentru
dezvoltare rurală conform Regulamentului Consiliului
nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
Prin Decizia Comisiei din 17.08.2007 s-a aprobat
Programul Naţional Apicol pentru perioada 2008 - 2010
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al
Consiliului, precum şi contribuţia financiară a Comisiei
Europene la acesta.
Beneficiarii Programului sunt apicultorii, persoane
fizice, persoane fizice autorizate sau juridice,
organizaţi în asociaţii de crescători de albine, uniuni
apicole, cooperative sau grupuri de producători,
constituite conform legislaţiei în vigoare.
Comisia Europeană participă la finanţarea
măsurilor din Program cu până la 50% din cheltuielile
efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată,
excluzând TVA-ul.
Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc
de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de
15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în
acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data
de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31
august a anului următor. Plăţile aferente se fac în
timpul exerciţiului financiar.
Acţiunile aprobate în Program care vor primi ajutor
financiar sunt:
1. Lupta contra varoozei
1.1. Metode clasice de combatere a varoozei
a) Condiţii de eligibilitate:
l apicultorul să fie membru al unei forme asociative
legal constituite, de profil;
l familiile de albine să fie înregistrate la Direcţia
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după
caz, şi în registrul agricol;
l să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată
prin atestat sau certificat sau diplomă, conform
legislaţiei în vigoare;
l să deţină şi să completeze un document elaborat
de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
conform legislaţiei în vigoare, din care să rezulte că
familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare
oficiale;
l medicamentele achiziţionate să fie înscrise în lista
medicamentelor de uz veterinar, omologate de
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi
Medicamentelor de Uz Veterinar;
l tratamentele să se desfăşoare în baza unui
calendar întocmit anual, conform tehnologiei apicole şi
urmărit de reprezentanţii formei asociative legal
constituite.
b) Cheltuieli eligibile:
l preţul fără TVA al produselor de combatere a
varoozei necesare tratamentului pentru întreg efectivul
de familii de albine deţinut de beneficiar.
1.2. Metode ecologice de combatere a varoozei
a) Condiţii de eligibilitate:
l apicultorul să fie membru al unei forme asociative
legal constituite, de profil;
l să deţină calitatea de producător în agricultura
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ecologică - fişa de înregistrare aprobată de Direcţia
pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi
avizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
să aibă un contract cu un organism de inspecţie şi
certificare acreditat de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
l să fie înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi
dezvoltare rurală judeţeană privind producţia
ecologică sau este în perioada de conversie;
l familiile de albine să fie înregistrate la Direcţia
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după
caz, şi în registrul agricol;
l să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată
prin atestat sau certificat sau diplomă, conform
legislaţiei în vigoare;
l să deţină şi să completeze un document elaborat
de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
conform legislaţiei în vigoare;
l medicamentele achiziţionate să fie înscrise în lista
medicamentelor biologice de uz veterinar omologate
de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi
Medicamentelor de Uz Veterinar;
l tratamentele să se desfăşoare în baza unui
calendar întocmit anual, conform tehnologiei apicole şi
urmărit de reprezentanţii formei asociative legal
constituite.
b) Cheltuieli eligibile:
l preţul fără TVA al produselor biologice pentru combaterea varoozei necesare tratamentului pentru întreg
efectivul de familii de albine deţinut de beneficiar.
2. Refacerea şeptelului apicol prin achiziţia de
mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine
a) Condiţii de eligibilitate:
l apicultorul să fie membru al unei forme asociative
legal constituite, de profil;
l familiile de albine să fie înregistrate la Direcţia
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după
caz, şi în registrul agricol;
l să deţină minimum 50 de familii de albine în cazul
achiziţionării mătcilor;
l să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată
prin atestat sau certificat sau diplomă, conform
legislaţiei în vigoare;
l să deţină şi să completeze un document elaborat
de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,
conform legislaţiei în vigoare;
l apicultorul se angajază, în scris, să nu înstrăineze
mătcile, familiile de albine, roiurile la pachet şi roiurile
pe faguri achiziţionate, timp de 1 an de la data plăţii
ajutorului financiar de către Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
l achiziţionarea de roi la pachet, roi pe faguri şi familii
de albine se face numai de la unităţile autorizate
sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare. Mătcile
provenite din ferme de multiplicare sunt achiziţionate
de la unităţi acreditate de către Agenţia Naţională
pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie,
conform criteriilor de acreditare a stupinei de
multiplicare aprobate prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale.
b) Cheltuieli eligibile:
l preţul fără TVA pentru achiziţia de mătci, roi la
pachet, roi pe faguri şi familii de albine.

Normele de aplicare a Programului
Naţional Apicol pentru perioada 2008-2010
Art. 1.(1) Beneficiarii Programului, aşa cum sunt
definiţi în prezentul ordin, solicită anual ajutorul
financiar prin intermediul formei asociative din care fac
parte, legal constituită conform legislaţiei în vigoare şi
depun la sediul acesteia următoarele documente
justificative:
a) cerere, pe baza căreia solicită ajutorul financiar
cuvenit şi în care se menţionează acordul acestuia de
derulare a ajutorului prin intermediul formei asociative;
b) declaraţie pe proprie răspundere din care să
reiasă că acesta nu a mai solicitat ajutor financiar prin
intermediul altei forme asociative;
c) copie de pe actul de identificare - B.I./C.I., în
cazul persoanelor fizice;
d) copie de pe certificatul unic de înregistrare, în
cazul persoanelor juridice;
e) copie de pe adeverinţa care să ateste
proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în
Registrul agricol, eliberată de consiliul local;
f) copie de pe atestat sau certificat sau diplomă care
să confirme pregătirea apicultorului în domeniu apicol;
g) copie de pe documentul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară, eliberat de direcţia sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi
desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea.

(2) Beneficiarii Programului,crescători de familii de
albine ecologice solicită anual ajutorul financiar prin
intermediul formei asociative din care fac parte, legal
constituită conform legislaţiei în vigoare şi depun la
sediul acesteia documentele prevăzute la alin. (1) la
care se adaugă următoarele:
a) copie de pe fişa de înregistrare a producătorului
în agricultura ecologică aprobată de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
b) copie de pe contractul producătorului ecologic
încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare
aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c) copie de pe certificatul de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspecţie şi
certificare, pentru familiile în conversie sau certificate;
d) copie de pe certificatul de atestare ecologică a
familiilor de albine sau certificatul MASTER însoţit de
anexă, pentru solicitanţii care fac parte dintr-o schemă
de certificare „în grup”, după caz, eliberat de
organismul de inspecţie şi certificare acreditat de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu care
producătorul a încheiat contract.
Art. 2.(1) Forma asociativă legal constituită are
obligaţia de a păstra la sediul acesteia următoarele:
a. documentele prevăzute la art. 1, b.
procesul
verbal din care să reiasă că membrii formei asociative
au primit de la aceasta medicamentele în vederea
combaterii varoozei, mătcile, roiurile la pachet, roiurile
pe faguri sau familiile de albine solicitate;
c. calendarul tratamentelor întocmit şi urmărit de
reprezentanţii formei asociative;
d. registrul membrilor care au solicitat ajutor
financiar.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează
conform legislaţiei în vigoare şi sunt puse la dispoziţia
reprezentanţilor compartimentului de inspecţie din
cadrul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului
Bucureşti, după caz, precum şi organelor de control
abilitate.
Art. 3. Forma asociativă legal constituită, pe baza
cererilor şi a documentelor depuse de membrii săi,
depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură, respectiv al municipiului
Bucureşti, pe raza căreia îşi are sediul înregistrat în
actele de constituire, următoarele documente:
a. cererea de solicitare a ajutorului financiar pentru
fiecare acţiune în parte;
b. centralizatorul membrilor asociaţiei care solicită
ajutor financiar pentru fiecare acţiune în parte;
c. copii de pe actele de constituire ale formei
asociative legal constituite;
d. documentul de identitate bancară al formei
asociative legal constituite;
e. copie de pe factura fiscală de achiziţie a
produselor de combatere a varoozei;
f. copie de pe factura fiscală de achiziţie a mătcilor,
roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de
albine;
g. copie de pe documentele fiscale de efectuare a
plăţii produselor de combatere a varoozei;
h. copie de pe documentele fiscale de efectuare a
plăţii mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau
familiilor de albine;
i. copie de pe certificatul de origine care atestă
provenienţa mătcilor din ferme de elită acreditate de
către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi autorizate sanitar-veterinar;
j. copie de pe declaraţia de conformitate care
atestă provenienţa mătcilor din ferme de multiplicare
acreditate de către Agenţia Naţională pentru
Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi autorizate
sanitar-veterinar;
k. devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite
pentru combaterea varoozei pe familia de albine,
conform schemei de tratament.
Art. 4. Pentru acţiunile relizate în anul 2008, prevăzute în Program, termenul limită de depunere a cererii
şi a documentelor care o însoţesc este de 1.08.2008.
Art. 5.(1) După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor depuse de formele
asociative legal constituite, centrele judeţene ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
respectiv al municipiului Bucureşti, după caz,
întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură centralizatorul cu solicitările
ajutorului financiar pentru fiecare acţiune în parte.
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, până la data de 1.09.2008,
centralizatorul cu solicitările ajutorului financiar, în
vederea stabilirii nivelului ajutorului financiar în cadrul
fiecărei acţiuni prevăzute în Program, în limita sumei
aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de
17.08.2007.
(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
transmite la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură nivelul ajutorului financiar stabilit în cadrul
fiecărei acţiuni prevăzute în Program.

Agentii
, imobiliare
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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, 13.900 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră Micro 4, podele laminate, uşă metalică, preţ 16800 neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament cu o cameră Calea
Caransebesului, etaj 2, centrală, balcon
inchis. preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021438, 0740099789
Vând garsonieră, Micro 2, etaj intermediar, convector, mobilată, balcon, preţ
17000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813
Vând camin cu 2 camere, Micro 2,
termopane, uşă metalică, amenajate, preţ
15000 € negociabil. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Moroasa 2,
confort 1, decomandat, centrală, termopane, amenajat, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 2 camere, Micro 3, etaj
intermediar, conf. 1, semidecomandat,
boxă, termopane, centrală, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
conf. 1, decomandat, preţ 38000 neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Micro 1,
confort 1, decomandat, centrală, preţ
negociabil. Tel. 0788021438, 0740099789
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
conf. 1, decomandat, etaj intermediar, centrală, termopane, amenajat, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, semidecomandat, centrală,
termopane, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Micro 4,
confort 1, decomandat, etaj intermediar,
preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Luncă,
confort 1, semidecomandat, centrală, termopane, parţial mobilat preţ 36000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 1,
etaj intermediar, confort 1, semidecomandat, termopane, 2 balcoane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, preţ 47000 €.
Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 , 0 7 8 8 0 2 1 4 4 2 ,
0728625813
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj intermediar, confort 1, semidecomandat, centrală, termopane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1 decomandat, 2 băi, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 băi, centrală,
boxă, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Moroasa
2, confort 2, etaj intermediar, termopane,
centrală, mobilat, preţ 39800 neg.Tel 0355-

404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Moroasa
1, confort 1, semidecomandat, etaj
intermediar, preţ 40000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Luncă,
parter, confort 1, decomandat, centrală,
pre ţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0740099789 0788021438
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, etaj intermediar,
centrală, termopane, amenajat. Tel 0355404462, 0740099789
VÂNZARE CASĂ
Vand casa 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, pre ţ
negociabil. Tel.0788021442, 0728625813
Vând casă în Bocşa căramidă arsă, 3
camere, hidrofor, termopane, living, preţ
41000 € negociabil Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând urgent casă de vacanţă Doman,
3 camere, termopane, gredină mare,
pozi ţie foarte bun ă, pre ţ 34000 €
negociabil. Tel. 0788021438, 0740099789
Vând casă Centru, 5 camere, centrală,
a m e n a j a t ă , p r e ţ n e g o c i a b i l . Te l .
0788021438, 0740099789
Vând casă Stavila, 4 camere, garaj, 2
băi, centrală, termopane, preţ 79000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740099789
ÎNCHIRIERE
Vând 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
Vând garaj Micro 1, preţ 7000 €
negociabil. Tel. 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere apartament 3
camere Calea Caransebeşului, decomandat, mobilat şi utilat.Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere apart. 2 camere,
Luncă, poliţie nemobilat, preţ 140 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona
Victoria, mobilat, tv, aragaz, frigider. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere apartament 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 Luncă, confort 1, decomandat,
centrală, termopane, utilat. Tel 0355404462, 0788021442, 0728625813
Ofer spre închiriere apartament 2
camere Centru, mobilat, frigider, aragaz,
preţ 150 €. Tel 0355-404462, 0788021442,
0728625813
Vând teren calea Ţerovei, 5000 mp, utilităţi, preţ neg. 0355-404462, 0788021442,

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 3 spaţii în suprafaţă totală de
96 mp situate în Blocul 800. Preţ 52.000
€ neg. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu pentru birouri, sedii
firme, în suprafaţă de 32 mp, situat în
Blocul 800. Preţ 18.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 240 mp +
spaţiu depozitare 120 mp, front stradal
25 mp, zona Muncitoresc. Preţ 105.000
€. Tel. 221529, 0724-302616
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 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 apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, mobilat şi
utilat complet. Preţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere apartament 2
camere conf. 1 decomandat, mobilat şi
utilat complet. Preţ 250 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
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 + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere hală depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Luncă.
Preţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616.

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)

Vand partament 2 camere, conf. 3,
zona Lunca, pret. 25.000 € neg. Tel.
0748-119441.
Vand apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 1/4 Micro 3. Tel. 0748-119441
Vand apartament 3 camere, conf.1,
etajul 1, Micro 2, preţ 36.000 €. Tel.
0748-119441.
Vand apartament 4 camere conf.1
decomandat, zona Lunca, etajul 3/4. Tel.
0748-119441.
Vand apartament 3 camere, conf.1,
decomandat, Micro 4, etaj intermediar.
Tel. 0748-119441.
Vand apartament cu o camera etajul
2 cu imbunatatiri, preţ 20.000 €. Tel.
0748-119442.
Vand apartament 2 camere , conf.1
etaj 2/4, cu garaj preţ 40.000 €. Tel.
0748-119442.
Vand apartament cu o camera zona
Micro 4, etajul 2, cu imbunatatiri preţ

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

20.000 € neg. Tel. 0748-119444.
Vand apartament cu o camera zona
Micro 2, ocupabil imediat. Tel. 0748119444.
Vand apartament 3 camere, Micro 2,
etajul 1, preţ 36.000 €. Tel. 0748119444.
Vand apartament 2 camere, conf.1
decomandat, zona buna, bloc de 4 etaje
preţ neg. tel. 0748-118081.
Vand apartament cu o camera, zona
buna, bloc de 4 etaje, etaj intermediar, cu
imbunatatiri, pret foarte bun. Tel 0748118081.
Vand apartament 3 camere, conf. 1,
decomandat, zona buna, bloc de 4 etaje,
pret neg. Tel. 0748-118081.
Vand apartament 4 camere, conf. 1,
decomandat, cu imbunatatiri, bloc de 4
etaje, etaj intermediar si cu garaj, pret
neg. Tel. 0748-118081.
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HANDBAL

LIGA 1
Clasament
Clasamentetapa
etapaaaa15-a:
25-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CFR Cluj
Steaua Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Rapid Bucuresti
Unirea Urziceni
Politehnica Timisoara
FC Vaslui
Gloria Bistrita
Otelul Galati
U. Craiova
Politehnica Iasi
Dacia Mioveni
Gloria Buzau
Pandurii Tg. Jiu
Farul Constanta
Ceahlaul Piatra Neamt
UTA
U. Cluj

M
M
M
25
24
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

PRISMA SPORT

V
VV E
EE III
17 5 3
15 5 4
13 7 5
13 6 5
12 9 4
13 6 6
10 10 5
9 7 9
10 3 12
9 4 12
8 6 11
7 7 11
7 5 13
6 6 13
5 8 12
6 4 15
4 7 14
2 11 12

GG
MM
GM
41
28
39
35
29
44
37
27
33
27
27
22
24
26
15
20
20
26

GP
GP
GP
18
14
23
19
17
33
23
31
41
33
31
30
42
34
28
31
33
39

PP
P
56p
50p
46p
45p
45p
45p
40p
34p
33p
31p
30p
28p
26p
24p
23p
22p
19p
17p

Etapa urmatoare (26/34) 29-30.03.2008; Sambata 29.03: U
Cluj - Otelul Galati, (ora 15:30, Telesport); Gloria Bistrita - Poli
Timisoara, (ora 16:00, Kanal D); Unirea Urziceni - Farul, (ora 18:30,
National TV); Rapid - Ceahlaul, (ora 20:45, Antena 1); Duminica
30.03: Dacia Mioveni - U. Craiova, (ora 18:00, netelevizat); UTA Gloria Buzau, (ora 15:30, Telesport); FC Vaslui - Steaua, (ora 16:00,
Kanal D); Pandurii Tg. Jiu - Poli Iasi, (ora 18:00, Telesport); Dinamo
- CFR Cluj, (ora 20:30, Kanal D).

Echipa naţională feminină de tineret a României s-a calificat,
duminică, la turneul final al Campionatului Mondial din Macedonia
(21 iulie-3 august), după ce a obţinut cea de-a treia victorie
consecutivă, în cadrul preliminariilor de la Buzău, în faţa
reprezentativei Austriei, cu scorul de 30-26. În primele două
partide ale turneului preliminar de la Buzău, naţionala României a
dispus de echipele Bosniei, scor 35-18, şi Portugaliei, scor 40-27,
meciurile contând pentru grupa a 6-a de calificare. Campionatul
Mondial va avea loc în Macedonia, între 21 iulie şi 3 august,
naţionala României urmând a lua startul din postura de medaliată
cu bronz a ediţiei trecute, desfăşurată în Canada.
Naţionala de handbal feminin a României va juca la finalul
acestei săptămâni meciurile din cadrul turneului de calificare
pentru Jocurile Olimpice de la Beijing. Tricolorele vor juca în Sala
Polivalentă din Bucureşti, în ordine, cu Japonia (vineri, 28 martie),
Ungaria (sâmbătă, 29 martie) şi Polonia (duminică, 30 martie).
Toate meciurile României vor fi transmise în direct pe TVR 1 cu
începere de la ora 17:00.
Naţionala masculină a încheiat cu două înfrângeri participarea
la Cupa Panonia, 36-37 cu Slovenia şi 29-32 cu Ungaria. Cele
două jocuri au constituit ultimele teste pentru nationala înaintea
„dublei“ cu Muntenegru, din play-off-ul Campionatului Mondial, şi
au arătat că prima reprezentativă mai are de pus destule lucruri la
punct. Selecţionerul Aihan Omer s-a declarat mulţumit per total de
cele două jocuri, apreciind: „Au fost două meciuri foarte bune care
ne-au arătat unde ne aflăm. De acum, mergem să câştigăm orice
meci, fie că este acasă, fie că e în deplasare“.

LIGA 2 - SERIA II
Clasament
Clasamentetapa
etapaaaa15-a:
21-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
M
M
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
VV
16
16
12
11
11
10
9
9
9
7
7
5
6
6
6
4
4
2

E
EE
2
1
5
3
7
5
6
4
4
7
3
8
5
4
3
4
3
4

II
I
3
4
4
7
3
6
6
8
8
7
11
8
10
11
12
13
14
15

GG
MM
GM
48
47
34
25
28
27
21
23
17
22
17
23
21
24
16
11
14
14

GP
GP
GP
12
23
19
23
13
19
17
19
16
25
26
31
30
30
25
35
37
32

PP
P
49p
49p
41p
36p
35p
35p
33p
31p
31p
28p
24p
23p
23p
22p
21p
16p
15p
10p

Etapa urmatoare (22/34) 29.03.2008: Poli II Timişoara - FC
Drobeta; Minerul Lupeni - FCM Reşiţa; FC Bihor - Vâlcea; FC
Târgoviste - FC Caracal; Arieşu Turda - CFR Timişoara; Alba Iulia Mureşul Deva; Jiul Petroşani - Liberty Oradea; Corvinul - Gaz Metan;
FC Arges - ISCT.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
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
621
583
554
595
583
557
529
482
559
493
467

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

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

Etapa urmatoare (21/26) 30.03.: Baia Mare - Constanta; Steaua
- Tg. Jiu; Poli - Medgidia; Dinamo - Ploiesti; Suceava - Oradea;
Resita - Odorhei; Caracal - Bacau.

Joi/27 Martie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 31 Martie

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
24 mar - 06 apr:
28 - 30 mar:
28 - 30 mar:
01 - 06 apr:

TENIS - ATP & WTA Master Series, Miami, SUA;
MOTO - MotoGP - Marele Premiu al Spaniei;
HANDBAL F. - Turneul de calificare Jo’08, Rom;
LUPTE - Camp European, Tampere, Finlanda.

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET FEM.: Cupa Romaniei, Finala
Vineri Telesport ora 18:30
HANDBAL FEM.: Calificari J.O. 2008: Romania - Ungaria
Sambata TVR 1 ora 17:00
MOTOCICLISM: MotoGP, M.P. al Spaniei, Etapa 2, Cursele
Duminica Eurosport ora 10:45
HANDBAL FEM.: Calificari J.O. 2008: Romania - Polonia
Duminica TVR 1 ora 17:00
FUTSAL: Camp National, Miercurea Ciuc - Resita
Luni Sport Klub ora 19:45
FOTBAL: Liga Campionilor, sferturi, tur: AS Roma - M. United
Marti ProTV ora 21:45.

Vineri/28 Martie

Timişoara
+14ºC
+6ºC

ŞTIRI
RUGBY: Echipele României au repurtat două succese în
weekend. La seniori, în Cupa Europeană a Naţiunilor (CEN),
„stejarii” au surclasat (76-7) Cehia, marcând unsprezece eseuri,
din care trei prin Ştefan Ciuntu (foto). La juniori, naţionala a ocupat
locul 5 la Campionatul European, trecând cu 6-5 de Georgia, în
meciul decisiv.
TENIS: Sârbul Novak Djokovici a câştigat turneul de Master
Series de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare de 3.589.000
de dolari. Învingător la Australian Open în acest an, Djokovici, în
vârstă de 20 de ani, se află la cel de-al 9-lea turneu câştigat.

Sâmb@t@/29 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+13ºC
+1ºC

Oraviţa +10ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +11ºC
+2ºC

+12ºC
+3ºC

Marţi, 1 Aprilie

+13ºC
+2ºC

+12ºC
+3ºC

Miercuri, 2 Aprilie

+16ºC
+6ºC

Pilotul finlandez al echipei
Ferrari, Kimi Raikkonen, a câştigat, duminică, Marele Premiu al
Malysiei, a doua etapă a
Campionatului Mondial de
Formula 1, cursă desfăşurată
pe circuitul de la Sepang.
El a fost urmat, în ordine, de
Robert Kubica (BMW-Sauber),
Heikki Kovalainen (McLarenM e r c e d e s ) , J a r n o Tr u l l i
(Toyota), Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes), Nick
Heidfeld (BMW-Sauber), Mark
Webber (Red Bull) şi Fernando
Alonso (Renault). Felipe Massa
(Ferrari), plecat din poleposition, a abandonatîn turul 30.
Clasament general piloti:
1. Lewis Hamilton 14 puncte;
2. Kimi Raikkonen 11;
3. Nick Heidfeld 11;
4. Heikki Kovalainen 10;
5. Robert Kubica 8;
6. Nico Rosberg 6;
7. Fernando Alonso 6;
8. Jarno Trulli 5;
9. Kazuki Nakajima 3;
10. Mark Webber 2;
10. Sebastien Bourdais 2.
Clasament general constructori:
1. McLaren 24 puncte;
2. BMW-Sauber 19;
3. Ferrari 11;
4. Williams 9;
5. Renault 6;
6. Toyota 6;
7. Red Bull 2;
7. Toro Rosso 2.
Următoarea etapă a Campionatului Mondial, Marele
Premiu al statului Bahrain, va
avea loc pe 6 aprilie.

FOTBAL
ROMANIA - RUSIA. Naţionala României a întâlnit, în premieră, reprezentativa Rusiei,
miercuri, de la ora 20:30, într-un
meci amical, "tricolorii" mai disputând până acum partide doar
împotriva fostei echipe a URSS.
Ultimele meciuri ale României disputate contra fostei
echipe a URSS s-au încheiat cu
victoria tricolorilor: 2-0 la Bari, în
1990, la turneul final al Cupei
Mondiale din Italia şi 2-1 la
Moscova, în 29 august 1990,
într-o partidă amicală.
Cele mai multe meciuri la
echipa naţională dintre jucătorii
convocaţi le au Bogdan Lobonţ,
62 partide, Cosmin Contra, 61,
Mutu, 59 şi Cristian Chivu, 57.

Duminic@/30 Martie

Timişoara
Caransebeş

+15ºC
+4ºC

FORMULA 1

Timişoara
Caransebeş

+15ºC
+3ºC

Reşiţa

Caransebeş

+14ºC
+4ºC

Reşiţa
Oraviţa +13ºC
+5ºC

Oraviţa +12ºC
+3ºC

+14ºC
+4ºC

Joi, 3 Aprilie

Vineri, 4 Aprilie

+16ºC
+4ºC

+14ºC
+6ºC

Sâmbătă, 5 Aprilie

Duminică, 6 Aprilie

Reşiţa

+14ºC/+7ºC

+16ºC/+6ºC

+14ºC/+5ºC

+15ºC/+5ºC

+12ºC/+3ºC

+15ºC/+5ºC

+16ºC/+11ºC

Timişoara

+11ºC/+4ºC

+16ºC/+4ºC

+14ºC/+6ºC

+17ºC/+3ºC

+20ºC/+3ºC

+21ºC/+4ºC

+18ºC/+7ºC
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