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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă ordinară de lucru 25 martie 2008-

Adunări publice în Re

Înotăm cu pre

URBAN î ă activitatea

Concursuri pentru func

Atestarea administratorilor de imobile

Modificări ale organigramelor, regulamentelor de
func

Asisten ă socială

şi

şi diversific

Transport în regim de taxi şi de închiriere

şi/sau ale statelor de func

Spor de mobilitate şi confiden

ţa

ţuri mai mari

ţiile de conducere

ţionare ţii

ţialitate

ţ

Au fost stabilite urm ţa
pot fi organizate adun

ţa Casei de Cultur
ţa S

ţa «1 Decembrie 1918», nr. 1, în faţa Instituţiei Prefectului
Piaţa «Tricolorul»

Majorarea preţurilor la utilit ţi (gaz metan, energie electric
ţe chimice pentru igienizare) se reg

ţiere în înot, practicate la Baza
Sportiv

ţii, pentru
copii se va achita o tax ţi 240 lei.

ţa S.R.L. îndepline ţiile privind
baza material ţei de munc

ţii de „întreţinere

ţa S.R.L.”, cu rectificarea corespunz

Consiliul local a aprobat procedurile
ţiilor de conducere -

personal contractual din instituţiile

ţii de
proprietari ci în alte compartimente ale Consiliului sau nu
îndeplinesc cerinţele referitoare la specializarea profesional

ţionare a contestaţiilor.
ţionarea serviciilor publice

Au fost aprobate Regulamentul, Caietul de sarcini

ţa, respectiv Regulamentul, Caietul de sarcini

ţiei în domeniul serviciilor de transport
public local au impus modific

ţa.
Consiliul Local a aprobat Regulamentul de organizare,

funcţionare

ţa transportul de persoane, bunuri sau
m ţi
în asociaţii sau „persoane fizice autorizate”, c

ţarea unei noi staţii de preluare a clienţilor.

Într-un cadru legislativ bine definit au fost operate modific
ţionare

ţii la urm

ţia pentru Administrarea Domeniului
Public ţa”

Serviciul Public „Direcţia de Impozite
ţia Comunitar

ţia deAsistenţ

Consilierii juridici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, ai serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului
Local

ţ ţialitate

ţii la care au avut acces în timpul execut

ţ

ţii financiare familiilor care se confrunt
ţii excepţionale.

ătoarele locuri unde, în municipiul Re
ări publice:

platoul din fa ă
platoul din fa ălii Polivalente
stadionul din Valea Domanului
Pia

ă ă,
substan ăse

ă
ă

ă de 120 lei, iar pentru adul

S.C. URBAN Re
ă ă, necesare desfă

ării activită

ătoare a codurilor CAEN.

Atestarea administratorilor de imobile se face de către o
comisie stabilită de Consiliul Local.

Având în vedere că unii dintre membrii actualei comisii nu-
ă ă activitatea în cadrul Biroului pentru Asocia

ă s-
a impus numirea altei comisii de atestare, dar

Regulamente noi pentru func

ă, în sistem centralizat.

ările legisla
ări organizatorice la serviciul de

utilitate publică specific din cadrul Primăriei Re

ă

ă

ărfuri este asigurat de un număr de 225 taximetri
ărora li se adaugă

doi taximetri ă transportul persoanelor cu
handicap.

Proiectul de hotărâre aprobat de Consiliu se referă

ări
ale organigramei, ale regulamentelor de func

ătoarele compartimente

ă”
Serviciul Public „Direc ă Socială”

ă a clauzei de confiden

ă durata contractului de muncă, dar
ă încetarea acestuia, ace

ării contractului.
De asemenea, locul de muncă va putea să nu fie unul stabil,

ci dictat de sarcinile de serviciu.

Continuând politica de asisten ă socială practicată, în cadru
legal, pe întreg mandatul, Consiliul Local al municipiului acordă
presta ă, temporar, cu
situa

şi

şte şi în tarifele
percepute pentru cursurile de ini

şi deAgrement „Bazinul Olimpic”din Lunca Bârzavei.
Astfel, pentru un curs de înot, desf şurat în 12 lec

şi şte condi
şi calitatea for şu-

r şi reparare a autovehiculelor”.
În acest sens, Consiliul Local a aprobat completarea obiec-

tului de activitate cuprins în „Actul constitutiv al S.C. URBAN Re-
şi

şi criteriile de organizare
a concursurilor pentru ocuparea func

şi serviciile publice de interes
local aflate în subordinea Consiliului Local.

şi
mai desf şoar

şi a uneia de
solu

şi Con-
tractul cadru pentru prestarea serviciului public de salubrizare a
municipiului Reşi şi
Contractul de delegare a gestiunii pentru serviciul public de
alimentare cu energie termic

Modific

şi

şi desf şurare a serviciului public de transport în
regim de taxi şi de închiriere pentru persoane sau bunuri, a

Caietului se sarcini, a Contractului de atribuire de gestiune
delegat şi a Studiului de oportunitate de delegare a gestiunii.

În municipiul Reşi
şti, organiza

şti care asigur

şi la
înfiin

şi/sau ale
statului de func şi servicii

Aparatul propriu al primarului
Serviciul Public „Direc

şi Privat al Municipiului Reşi
şi Taxe”

Serviciul Public „Poli

şi din cadrul aparatului permanent al Consiliului Local vor
beneficia de sporuri salariale în cuantum de (0...50) % din sa-
lariul de încadrare, ca o consecin
şi a celei de mobilitate.

În acest mod, pe toat şi
dup ştia nu vor transmite date sau
informa

�

�

�

�

�

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiect de hot
ărâre nr. 19)

ărâre nr. 20)

(Proiect de hotărâre nr. 21)

ărâre nr. 22)

ărâre nr. 23)

(Proiecte de hotărâre nr. 24

ărâre nr. 26)

(Proiecte de hotărâre nr. 27, 28, 29, 30

(Proiect de hotărâre nr. 32)

(Proiect de hot

şi 25)

şi 31)

:
�

�

�

�
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Astfel, în cazul în care situaţia financiar

ţile se efectueaz
ţia deAsistenţ

ţ
ţii de urgenţ

ţ i lor naturale, incendii lor,
accidentelor sau altele.

Ajutorul financiar se va încadra în limitele de (100...
1.300) lei, iar fondul din care se aloc

ţi
personali care asigur

ţii lunare care se acord ţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav,
respect iv adulţ i lor cu handicap grav sau
reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia
persoanelor cu handicap vizual grav.

Preţul minim de concesiune a terenurilor aflate în
proprietatea municipiului Re ţa

ţurile pe piaţa acestei categorii de imobile.
Criteriul care a stat la baza calculului are în vedere

recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al
terenului, în condiţii de piaţ

ţul astfel stabilit conţine o variabil ţia
imobilului în grila de încadrare zonal

1 8
2 5
3 3
4 2

Noile tarife nu se aplic

ţia de locuinţe. Aceste contracte
r ţei.

ţiile de
urbanism (zonal - PUZ sau de detaliu - PUD) pentru o
serie de construcţii cu destinaţia de locuinţe, obiective
socio-culturale sau spaţii comerciale aflate în
administrarea Consiliului.

Trebuie îns ţiunea c ţa nu dis-
pune de un plan urbanistic general (PUG) actualizat,
prin care s ţional

ţii de funcţionalitate
ţiile avizate sunt

PUZ „Hal ţa Re ţa
Sud” (hal ţii pentru vânzarea
produselor agricole

ţii e odihn

ţie

ţa terenului 1.350
mp, Bd. Republicii - ie

ţa, regim de în ţime (P+1)
PUZ „Lotizare

ţial, locuinţe), elaborat de B.I.A. - arh.Adina Bocicai,
suprafaţa terenului 1.700 mp, zona central

ţime (DS+ P +2)

ţial cu spaţii comerciale la
parter”, elaborat de S.C. ABRAXAS S.R.L., suprafaţa
terenului 5.014 mp, Str. I.L. Caragiale, zona Doman II
beneficiar S.C. BANAT REAL ESTATE S.R.L. Re ţa,
regim de în ţime (P +10)

PUD „Cas
ţa terenului 4.725 mp,

beneficiar Sorin Blagoie, regim de în ţime (P+1)

ţia „Lucr
ţ ţa, Calea Caransebe ţa.

Prin acest proiect Prim ţa î
ţilor: alimentarea cu energie

electric

ţeaua de transmisii date

ţu-Popescu”

(cu sediul în Re ţa, Piaţa Traian Vuia, nr. 1) i s-a
concesionat, f ţie, pe durata existenţei
construcţiei, o suprafaţ

ţiei existente(scar

ţa acestuia constituind un impediment în valorificarea
superioar ţiei deţinute în proprietate.

Proiectul de hot

Pe Calea Caransebe
ţe,

destinate chiria ţi sau care urmeaz
ţi din locuinţele retrocedate fo

ţe pentru aceast

ţii .
Soluţia retragerii a fost adoptat

ţ

ţinerea acordului loca-
tarilor din imobilul care urmeaz

ţa
ţe totalizând 847

mp, concesionaţi, ca r

Din analiza modului în care au fost soluţionate
cererile de mai sus nu se poate conchide c ţia
cu care se reiau anumite Proiecte constituie garanţia
aprob

ţiei sau a documentaţiei, domnul
Cle ţinut concesionarea terenului adiacent
spaţiului comercial pe care îl deţine, în timp ce, la a
cincia solicitare, firmei DAVE i s-a refuzat, cu
argumente contradictorii, posibilitatea de extindere a
spaţiului deţinut.

Ministerul Culturii ţional
al Monumentelor Istorice, a luat în considerare, pentru
municipiul Re ţa, la elaborarea Listei monumentelor
istorice, ediţia 2004, 58 de imobile, printre care Muzeul
de locomotive, Vila Veche

ţean
ţei, începând cu anul 1771.

Statutul astfel dobândit protejeaz

ţelului, dar nu are calitate de
simbol, iar construcţia funicularului a fost conjunctu-
ral ţiuni economice. O alt ţie
geografic

ţie a funicularului faţ

ţan.
Construcţia funicularului a fost finalizat

ţei industriale.
La ora actual

ţia faţ
ţinerii

construcţiei în deplin ţ
ţel

ţii, având în
vedere c

ţia zonei locuite.
În acest context vine propunerea Consiliului Local

de a prelua, în schimbul a 10,7 miliarde lei (vechi)
funicularul ţi stâlpii de
susţinere ai acestuia (1662,92 mp).

Destinaţia funicularului: agrement pentru amatorii
de... Amatori de ce? Deocamdat

ţin ţat,
dar clar, destinaţia, obiectivele vizitabile, costurile de
evaluare a st

ţinere,
precum

ţialii turi ţeiAlpine.
Exist ţ, 10,7 miliarde lei (sum

ţii - taxe ţ

ţiatorul proiectului, a promis pentru anul 2007
rezolvarea confortului stradal

ţii verzi

ţi ani, care au sc
ţeni ai urbei

ţionarea acestui imobil a hot

ţia funicularului,
considerând ţul stabilit de TMK este prea
mare. Proiectul de hot

ţie în Slovacia Consiliul Local a aprobat
decontarea din bugetul local a cheltuielilor de
deplasare pentru domnii Liviu Sp

ţia firmei Menert Spol s.r.l. din localitatea
Sala, Republica Slovacia.

În timpul vizitei au fost prezentate ora
ţii în vederea

lans

ă precară a
familiei pune în pericol dezvoltarea armonioasă a
copilului, ajutorul va consta într-o sumă de bani sau
bunuri în natură (alimente, îmbră-căminte, manuale

ă este cazul). Valoarea
maximă a unui ajutor este de 500 lei, iar suma totală de
care dispune, în acest scop, primarul, este de 7.000 lei.
Plă ă din bugetul Serviciului Public
„Direc ă Socială.

De ajutoare de urgen ă vor beneficia
ă

datorate calamită

ă este dimensionat
la 23.000 lei ăse

ăr de 350 asisten
ă îngrijirea persoanelor cu

handicap grav ăr de 350
îndemniza ă părin

ă de
pre

ă.
Pre ă: pozi

ă, stabilită prin
Hotărârea nr. 21/1993 a Consiliului Local.

ă la contractele de
concesiune existente, încheiate cu persoane fizice în
vederea construirii de balcoane sau scări de acces la
imobile cu destina
ămân valabile, fără modificarea redeven

Consiliul Local a aprobat documenta

ă făcută men ă Re

ă se asigure utilizarea ra ă, concertată
a terenurilor, în condi ă.

Documenta
ă Centrală, Reconfigurare Pia

ă centrală cu spa

ă),
elaborat de S.C.ARCOS S.R.L., arhitect Laura Sima

PUZ „Amenajare expozi
ălătorie auto, desfacere piese auto”, elaborat de

B.I.A. - arh. Adina Bocicai, suprafa

ăl
ă” (cabinete

de avocatură, cabinete medicale, sedii de firmă

ă a muni-
cipiului (între străzile Ro ă), beneficiari
Daniel Stolnicu (reprezentant al doamnei Wittmann)

ăl

ăl
ă de locuit”, Calea Timi

ăl

ări tehnico-edilitare Spitalul de
Urgen ă Re

ăria Municipiului Re
ă

ă, apă, gaz metan, realizarea canalizării mena-
jere ărcarea apelor pluviale, accesul rutier,
asigurarea conectării la re

În anul 1998, Biroului Notarial „Neam

ără licita
ă de teren de 14,4 mp, pentru

extinderea construc ă de acces). La
nivelul anului 2008, s.c. EXPERT CAPITAL INVEST
S.R.L. a evaluat terenul respectiv la 1.440 €.

În luna februarie a acestui an, Biroul Notarial a
solicitat rezilierea contractului de concesiune, existen-

ă a investi
ărâre privind aprobarea rezilierii a

fost retras de către domnul primar, Liviu Spătaru.

ă etapă
urmează să fie construite patru blocuri de locuin

ă să fie
evacua

ă până la ora actuală există doar
13 cereri de locuin ă categorie de viitori
beneficiari ai apartamentelor din cele patru blocuri,
Consiliul Local a hotărât ca apartamentele disponibile
să fie acordate pentru alte persoane, identificate drept
cazuri sociale.

Au fost retrase unele proiecte de hotărâre prin care
a fost solicitată scoaterea din domeniul public

ării către persoane fizice pentru realizarea
diferitelor construc

ă în momentul în
care a fost sesizată o caren ă în activitatea persona-
lului din primărie, faptul că nu a fost respectată proce-
dura de avizare, în principal ob

ă să suporte modificări.
Proiectele de hotărâre retrase se referă la imobilul

situat în Bd. Republicii, bloc 7, iar cererile au fost
formulate de domnul Enrico Miotto, familia Aurelia
Iuliana

ălată

ăspuns la cererile formulate în
acest sens.

ă obstina

ării sau a respingerii lor.
Astfel, după mai multe tentative, dar fără

modificarea situa

ă poduri metalice din ora

ă, Vila de Protocol sau Centrala Hidroelectrică
Grebla) sunt dispuse în incinta TMK, actualul proprietar
al mo

ă pentru România

ă respectivele
imobile de o eventuală valorificare a lor, alta decât cea
de bun istoric

ă însă
funicularul care transporta calcarul, de la carierele din
Valea Domanului spre punctele de tratare, situate in
zona Mociur.

Calcarul intervine in procesul tehnologic de produ-
cere a fontei, respectiv a o

ă, dictată de ra ă pozi
ă a carierelor ar fi putut conduce la o altă

dispozi ă de ora

ărilor de calcar de la Col
ă în anul

1965. În timp, funicularul a fost asociat sau chiar
asimilat cu imaginea Re

ă, se pare că TMK nu este interesat de
acest imobil care, prin pozi ă de zona construită a
ora

ă siguran ă.
Nici transformarea în materie primă pentru o ărie

nu constituie o variantă fără complica
ă demolarea presupune lucrări de anvergură,

utilaje specifice

ă nu există un studiu
de fezabilitate care să con ă, chiar

ării fizice, costurile de reabilitare, costurile
de adaptare la noua utilizare, costurile de între

ă doar un pre ă
achitabilă prin compensare, adică în contul unor
obliga ă de
Primărie) ă un ora ă
nicio stradă (de ădurean,
ini

ătaru a asigurat Consiliul că există bani
ărilor, dar mai sunt necesare trei

zile cu soare

ă un ora ă
problema locurilor de parcare, pentru un parc auto a
cărui dimensiune a explodat, un ora ără spa
ără locuri de joacă pentru copii, altele decât cele
existente de mul ăpat de vandalismul
unor cetă

ă să
negocieze achizi ărât că
anterior cumpărării este necesară elaborarea unui
studiu de fezabilitate privind destina

ă pre
ărâre nu a fost retras, ci doar

amânat.
Delega

ătaru

ările firmei
ării unor viitoare proiecte de interes comun.

şi
rechizite şcolare, cheltuieli de transport, medicamente
sau accesorii medicale, dac

şi familiile sau
persoanele singure, confruntate cu situa

şi se reg şte în bugetul local.
În acest an au fost deja formulate 12 cereri.

Consiliul Local a aprobat un num

şi, de asemenea, un num

şi şi administrarea
Consiliului Local au suportat o modificare, impus

şi

şi estetic

şi

şi industriale, bazar, parcare, fast-
food, depozite, grupuri sanitare, spa

şi vânzare remorci, boxe
sp

şire spre Câlnic, beneficiar S.C.
FLORIS S.R.L. Reşi

şi construire sedii de firm
şi,

par

şiori şi I.Creang
şi

Gheorghe Beg, regim de în şi (DS
+P+ 4)

PUZ „Complex reziden

şi

şoarei, elaborat de
B.I.A. - arh. Dragoş Zipfl, suprafa

Consiliul Local a aprobat Studiul de fezabilitate
pentru investi

şi şului, km 7, Reşi
şi şi

propune realizarea utilit

şi desc
şi

telefonie.

şi

şului, într-o prim

şilor evacua
ştilor proprietari.

Având în vedere c

şi
trecerea în domeniul privat a unor terenuri, în vederea
concesion

şi Achim Pop, domnul Robert Raoul Messer,
familia Ruja şi Martin Jura, Biroul Notarial Public Lidia
Barb şi S.C. MALTACOM S.R.L.

Consiliul Local a aprobat scoaterea din domeniul
public al municipiului Reşi şi trecerea în domeniul
privat al municipiului a unor suprafe

şnescu a ob

şi Cultelor, prin Institutul Na

şi

şi Policlinica de la UCMR,
cele dou şul vechi, Sinagoga,
Şcoala de beton.

Unele dintre aceste imobile (Furnalul, Laminorul de
tabl

ştenirii materiale şi spirituale a ceea ce a

însemnat siderurgia reşi şi
pentru locuitorii Reşi

şi cultural.
Printre monumentele enumerate, nu figureaz

ş sau chiar la înlo-
cuirea cu un alt mijloc de transport, cum s-a procedat în
perioada exploat

şi

şului, conduce la obligativitatea între

şi protec

şi terenul pe care sunt amplasa

şi numai schi

şi rentabilitatea acestei oferte de agrement
pentru poten şti ai Reşi

şi impozite - pe care TMK le are fa
şi exist ş în care nu a fost asfaltat

şi domnul viceprimar P

şi deşi, domnul primar
Sp şi utilaje
pentru realizarea lucr

şi temperaturi mari, aşteptate într-un
întreg mandat la «putere»).

Mai exist ş în care nu a fost rezolvat

ş f şi
f

şi la care au fost reabilitate doar
unele obiectele de mobilier. Comisia mandatat

şi c

şi Claudiu Dolot.
Deplasarea a avut loc în perioada 21 -24 februarie

2008, la invita

şul şi
realiz şi s-au purtat discu

(Proiecte de hot şi 35)

şi 42)

(Proiect de hot

(Proiectele de hot şi 52)

şi 61)

ărâre nr. 34

ărâre nr. 36)

ărâre nr. 37)

ărâre nr. 38, 39, 40, 41

ărâre nr. 43)

(Proiect de hotărâre nr. 44)

(Proiect de hotărâre nr. 45)

ărâre nr.46, 47, 48. 50, 51

(Vezi tabelul alăturat)

ărâre nr. 49, 53, 54,
55,56, 57, 58, 59, 60

(Proiect de hotărâre nr. 62)

(Proiect de hotărâre nr. 63)

(Proiect de hot

(Proiect de hot

(Proiecte de hot

(Proiecte de hot

Pre

O nouă dimensiune pentru zestrea edilitară a
municipiului

ă - primii pa

Proiect retras

Mai multe locuin

Concesionări amânate

ţuri minime de concesiune pentru terenuri

ţ

ţe pentru persoanele care
constituie cazuri sociale

ţei

Zona Preţul minim de concesiune
(€/mp/an)

:
�

�

�

�

�

Spitalul de Urgen şi

850 mp teren trec din domeniul public în cel
privat

Simbolurile Reşi

Consiliul Local al Municipiului Re}i]a - }edin]@ ordinar@ de lucru - 25 martie 2008
( )continuare din pagina 1

Nr.crt./
Pr. hot.

nr.
Beneficiar Adresa

Supraf.
teren
(mp)

Destinaţia Hotărâre
CL Mod atribuire teren

1/49 Cristian şi
Violeta Brici

Bd. Republicii nr. 8 88 Extindere spaţiu
comercial existent

Aprobat Concesionare pt. 49
ani, fără licitaţie

2/53 S.C. ORANGE
România S.A. Cartier Moniom, FN 150 Construcţie staţie

telefonie mobilă GSM Aprobat
Concesionare pt. 49
ani, cu licitaţie
publică

3/54 S.C. GIVE ME
FIVE S.R.L.

Zona Poştă - Cine-
matograf Dacia 120 Construire unitate

alimentaţie publică Aprobat
Concesionare pt. 49
ani, cu licitaţie
publică

4/55 Dan Budică Zona Poştă – Cine-
matograf Dacia 100 Construire unitate

alimentaţie publică

Proiect retras,
nu mai există

teren
–

5/56 S.C. VOIAJ
CFR S.A.

Piaţa 1 Decembrie
1918, nr. 4 16,1 Extindere cu acces a

spaţiului comercial Aprobat Concesionare pt. 49
ani, fără licitaţie

6/57
S.C.
CONSIRON
S.R.L.

Calea Caransebe-
şului, bl. 18, sc. 1,
ap. 2

110 Extindere imobil
existent Aprobat Concesionare pt. 49

ani, fără licitaţie

7/58 – Str. Sportului FN 180 Construire 9 garaje Aprobat Concesionare prin
licitaţie publică

8/59 S.C. DAVE
S.R.L.

Calea Caransebe-
şului, bl. 4, sc. 1 55,4 Extindere spaţiu

comercial existent
Nu a fost
aprobat

9/60 Petru Adrian
Cleşnescu

Bd. Muncii, nr. 11,
sc. 1 83 Amenajare spaţiu

comercial Aprobat Concesionare pt. 49
ani, fără licitaţie

10/61
S.C. CHIBA_
BLANDAX_
MANN S.R.L.

Aleea Buziaş, FN 20 Strămutarea
construcţie provizorie Aprobat Închiriere pentru 20

ani



Vechimea autovehiculului Cota de reducere (%)
1 2

nou 0
? 1 lună 3

> 1 lună - 3 luni inclusiv 5
> 3 luni - 6 luni inclusiv 8
> 6 luni - 9 luni inclusiv 10
> 9 luni - 1 an inclusiv 13
> 1 an - 2 ani inclusiv 21
> 2 ani - 3 ani inclusiv 28
> 3 ani - 4 ani inclusiv 33
> 4 ani - 5 ani inclusiv 38
> 5 ani - 6 ani inclusiv 43
> 6 ani - 7 ani inclusiv 49
> 7 ani - 8 ani inclusiv 55
> 8 ani - 9 ani inclusiv 61

> 9 ani - 10 ani inclusiv 66
> 10 ani - 11 ani inclusiv 73
> 11 ani - 12 ani inclusiv 79
> 12 ani - 13 ani inclusiv 84
> 13 ani - 14 ani inclusiv 89
> 14 ani - 15 ani inclusiv 93

peste 15 ani 95

Norma de poluare a
autovehiculului 1)

Nivel taxă specifică
euro/1 cmc

1 2
Euro V2) 0,03
Euro IV 0,1
Euro III 0,3
Euro II 1
Euro I 3
Non-Euro 9

Norma de poluare1)

sau tipul
autovehiculului din
categoriile M1 şi N1

Cilindree
Capacitatea

cilindrică
(cmc)

Nivel taxă
specifică

euro/1cmc

1 2 3
Hibride, electrice 0
EURO 5 şi EURO 6 -2)

EURO 4 [1400 0,20
1401-1600 0,30
1601-2000 0,40
2001-2500 0,60
2501-3000 0,80

µ3000 1,00
EURO 3 [1400 0,65

1401-1600 1,00
1601-2000 1,30
2001-2500 1,90
2501-3000 2,50

µ3000 3,00
EURO 2 [1400 1,70

1401-1600 2,60
1601-2000 3,30
2001-2500 5,00
2501-3000 7,00

µ3000 8,00
EURO 1 [1400 3,50

1401-1600 5,50
1601-2000 7,00
2001-2500 10,00
2501-3000 14,00

µ3000 16,00
NON - EURO [1400 10,50

1401-1600 16,50
1601-2000 21,00
2001-2500 30,00
2501-3000 42,00

µ3000 48,00

Norma de poluare1)

sau tipul
autovehicului din

categoriile M1 şi N1

Emisia de dioxid
de carbon

grame CO2/km

Nivel taxă
specifică

euro/1 gram CO2

1 2 3
Hibride, electrice – 0
EURO 52) şi EURO 6 – 0
EURO 4, EURO 3 [ 120 0

121 - 150 0,5
151 - 180 1,0
181 - 210 2,0
211 - 240 4,0
241 - 270 6,0

m 271 8,0

Judec@torii membri ai Biroului
Electoral Jude]ean Cara}-Severin

În

-

31 martie 2008, ora 9,00, preşedintele Tribunalului Caraş-
Severin, jud. Daniela Iancu a procedat la tragerea la sorţi a
membrilor Birourilor Electorale de Circumscripţie de pe raza
judeţului Caraş-Severin, cu ocazia organizării alegerii auto
rităţilor administraţiei publice locale din data de .

În urma tragerii la sorţi a rezultat următoarea componenţă a
birourilor de circumscripţie judeţeană, respectiv ale municipiilor
şi oraşelor:

Preşedinte: judecător CIASC RUSTIN PETRU
vicepreşedintele tribunalului

Locţiitor: judecător STUPARU MARIANAGABRIELA
Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1

Preşedinte: ZAHARIAMIRELA
Locţiitor: IANCU LAURA

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.2
Preşedinte: MESZAROŞ Carla Elisabeta
Locţiitor:JUICĂ IOAN CORNEL

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.3
Preşedinte:GHEORGHIŞAN SORIN
Locţiitor:POP SEBASTIAN

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.4
Preşedinte:GOLOPENŢARAMONA
Locţiitor:DUMITRACHEAURELIA

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.5
Preşedinte: JUCAPETRU
Locţiitor:TEODORESCU OLIVER

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.6
Preşedinte:CIOVELAFLORIN IOAN
Locţiitor:CRAIOVAN MIHAI

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.7
Preşedinte:GUGAAURICĂ
Locţiitor:ŢIRAANIŞOARA

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.8
Preşedinte:SILIANOVICIALINA
Locţiitor:GĂINĂADRIANA

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 16
Preşedinte:POPUŢI LUCIAN
Locţiitor:ŞTEFĂNESCUAlina Claudia

Preşedintele Tribunalului a tras la sorţi şi componenţa
birourilor electorale de circumscripţie ale celor 68 de comune ale
judeţului.

La şedinţa publică a mai participat cons. juridic Turcoane
Liliana şi auditor Thernes Karina, din partea Instituţiei
Prefectului jud. Caraş- Severin. Partidele politice nu au delegat
nici un reprezentant.

Birourile electorale de circumscripţie vor supraveghea
desfăşurarea alegerilor din pentru autorităţile
administraţiei publice locale - consilii locale, consilii judeţene,
primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene.

Potrivit legii, consiliile locale şi consiliile judeţene, primarii şi
preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat.

şi se aleg pe
circumscripţii electorale, pe baza , potrivit
principiului reprezentării proporţionale.

comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi
se aleg pe circumscripţii

electorale, prin .
Potrivit legii, birourile electorale de circumscripţie urmăresc

aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la algeri în circumscripţia
electorală în care funcţionează.

pentru consilierii locali, consilierii
judeţeni, pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene
se depun la birourile electorale de circumscripţie cel mai târziu
cu .

Preşedintele biroului electoral, în prezenţa persoanelor
delegate de partidele politice, va

cu reprezentanţii partidelor politice,
alianţelor politice şi alianţelor electorale (în număr de 5 pentru
birourile electorale de circumscripţie comunală, 7 pentru
birourile electorale de circumscripţie

, şi în număr de pentru biroul electoral de
circumscripţie ) în termen de

1 iunie 2008

Biroul Electoral de Circumscripţie nr.11 Caraş-Severin

REŞIŢA

CARANSEBEŞ

ANINA

BĂILE HERCULANE

BOCŞA

MOLDOVANOUĂ

ORAVIŢA

OŢELU ROŞU

BOZOVICI

1 iunie 2008

Consiliile locale consiliile judeţene
scrutinului de listă

Primarii
preşedinţii consiliilor judeţene

scrutin uninominal

Propunerile de candidaţi

40 de zile înainte de data alegerilor

completa birourile electorale
de circumscripţie

orăşenească şi
municipală 13

judeţeană 24 de ore de la
rămânerea definitivă a candidaturilor.

Purtător de cuvânt al Tribunalului Caraş-Severin,
jud. Daniela Deteşan

Intră sub incidenţa taxei, autovehiculele din
categoriile M1-M3 şi N1-N3, aşa cum sunt acestea
definite în RNTR2.

a) cu ocazia primei înmatriculări a unui
autovehicul în România;

b) la repunerea în circulaţie a unui autovehicul
după încetarea unei exceptări sau scutiri la care se
face referire la art. 3 şi art. 9.

pentru autovehiculele din categoriile M1 şi N1
cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro
6,care au făcut obiectul omologării CE de tip:

. pentru autovehiculele cu norma de poluare
Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza
emisiilor de dioxid de carbon (CO ) şi a taxei specifice
exprimată în euro/1 gram CO prevăzute în anexa
nr.1 şi a normei de poluare şi a taxei specifice
exprimată în euro/1 cmc prevăzute în anexa nr. 2 şi a
cotei de reducere a taxei prevăzută în coloana 2 din
anexa nr. 4, după formula:

Obligaţia de plată a taxei intervine :

Suma de plată reprezentând taxa se calculează
pe baza elementelor din anexele nr. 1- 4 după cum
urmează:

a)

1

2

2

Suma de plată =
[ (A x B x 30/100) + (CxDx70/100) ] x (100-E)/100,

= emisia de CO , exprimată în grame/km
înscrisă de constructor în documentele de
identificare, cu ocazia omologării de tip

= taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO ,
prevăzută în coloana 3 din anexa nr.1

= cilindree (capacitatea cilindrică)
= taxa specifică pe cilindree, prevăzută în

coloana 3 din anexa nr. 2
= cota de reducere a taxei prevăzută în coloana

2 din anexa nr. 4
Pentru autovehiculele din categoriile M1şi N1, a

căror masă de referinţă depăşeşte 2840 kg şi pt. care
emisia de CO nu poate fi dovedită cu documente,
aceasta din urmă se determină pe baza măsurătorilor
realizate de către Regia Autonomă “Registrul Auto
Român”, pe cheltuiala contribuabilului.

. pentru autovehiculele cu norma de poluare
Euro 5 sau Euro 6, taxa se va determina pe baza
formulei de la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a
normelor de aplicare a Regulamentului CE 715/2007
privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea
ce priveşte emisiiile provenind de la vehiculele uşoa-
re pt. pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale
(Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile
referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;

pt. autovehiculele din categoriile M1 şi N1 cu
norma de poluare non euro, Euro 1 sau Euro 2, care
au făcut obiectul omologării CE de tip, după formula:

Suma de plată = C x D x (100-E) 100

= cilindree (capacitatea cilindrică)
= taxa specifică pe cilindree, prevăzută în

coloana 3 din anexa nr. 2
= cota de reducere a taxei prevăzută în coloana

2 din anexa nr. 4;
formula de la lit. b) se aplică şi pentru

autovehiculele din categoriile M1 şi N1, care nu fac
obiectul omologării CE de tip;

formula de la lit. b) se aplică şi pentru
autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 şi N3,
pentru care taxa specifică pe cilindree este prevăzută
în coloana 2 din anexa nr. 3.

Cota fixă de reducere prevăzută în anexa nr. 4
este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului,
de rulajul mediu anual, de starea tehnică şi nivelul de
dotare al autovehiculului. Cu ocazia calculului taxei
vor fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota fixă,
în funcţie de abaterile de la situaţia standard a
elementelor care au stat la baza stabilirii cotei fixe, în
condiţiile prevăzute în normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Vechimea autovehiculului rulat se calculează în
funcţie de data primei înmatriculări a acestuia.

Atunci când persoana care solicită înmatricu-
larea autovehiculului nu poate face dovada datei
primei înmatriculări a autovehiculului, taxa se calcu-
lează pe baza elementelor aferente unui autovehicul
similar cu o vechime de până la 1 lună.

unde:

unde:

A

B

C
D

E

2

b)

C
D

E

c)

d)

2

2

2

[ / ]
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Anexa nr. 1
Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de
dioxid de carbon

1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
- Regulamentul CE 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6
- Directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 4

2) Nivelul taxei specifice (euro/1gram CO ) se va
determina şi se va datora începând cu intrarea în
vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE
715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor
în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele
uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la
informa şi între

2

ţiile referitoare la repararea ţinerea
vehiculelor.

Anexa nr. 3
Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele
din categoriile N2, N3, M2 şi M3

1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
- Directivele 1999/96/CE

ă cu condi
ă

ă când această normă va
deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE

şi 2005/55/CE pentru
Euro III, Euro IV, Euro V

- Directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II
- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I
2) Acest regim se aplic

şi limita costurilor adi
şi pân

ţia de a nu se
dep ţionale aferente normei de
poluare Euro V

Anexa nr. 2
Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de
poluare

2) Pentru Euro 5, nivelul “0” se va aplica până la
data de 1 ianuarie 2011. În condi

ări, nivelul taxei va fi modificat
corespunzător.

ţiile în care prin
intrarea în vigoare a Regulamentului CE 715/217
privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea
ce prive

ţiile
referitoare la repararea ţinerea vehiculelor, vor
interveni modific

şte emisiile provenind de la vehiculele uşoare
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale
(Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informa

şi între

Taxa de primă înmatriculare auto
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Pana in 2010, persoanele juridice pot depune declaratia anuala privind impozitul pe profit, fara a mai fi nevoie de certificarea
acesteia de catre un consultant fiscal. Începând cu 1 aprilie, pe reţetele primite de medicul de familie este scrisă denumirea
comercială a medicamentului şi nu substanţa activă
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Ordin 527 al ministrului economiei şi finan

şi s

(M.O. nr. 154/28.02.2008)
şi dezvolt

şi completarea
Legii nr. 61/1993 privind aloca

şi funda
şi

şi
egalit şanse privind anularea Ordinului
ministrului muncii, familiei şi egalit şanse nr.
92/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigur

şi complet
şi solidarit

şi
egalit şanse pentru modificarea Normelor de
aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind siste
mul public de pensii şi alte drepturi de asigur

şi complet
şi solidarit

şi completarea O

şi finan

şi ale obliga

şedintelui
Casei Na

şi a modali
t şi utilizare ale cardului european de
asigur şi pentru aprobarea mo
delului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului
european de asigur şi a
instruc şi a modalit

şi utilizare ale acestuia
şi completarea

Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizi

şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobate prin H

şi egali
t şanse pt modificarea şi completarea Procedurii
privind declararea lunar

şi a obliga
şomaj, aprobat

şi
familiei nr. 405/2004

şi comercializ

şi
dezvolt şi al ministrului internelor şi reformei
administrative pentru completarea Ordinului minis
trului agriculturii, p şi dezvolt şi al
ministrului administra şi internelor nr. 143/610/2005
privind definirea şi caracterizarea spa

şterea Statutului Bise
ricii Reformate din România

şi punerea în circula

şi a campaniilor electorale

şi finan

şi completarea Ordinului ministrului
s

şi desf şurarea alegerilor pentru autorit

şi executarea contrac
telor la distan

şi acvacultura

şi
deconspirarea Securit

ul nr. ţelor
privind persoanele competente s

ţiile ţiunile pentru
nerespectarea m

ul nr.
ţiunilor privind

modalit ţile de aplicare a Legii nr. 10/2008 pentru
instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului
naţional de tractoare

O. .G. nr. 16
ţia de stat pentru copii

(M.O. nr. 158/29.02.2008)
Lista asociaţiilor ţiilor care beneficiaz

ţii de la bugetul Consiliului Local Re ţa pentru
anul 2008 (M.O. nr. 158/29.02.2008)

Ordinul nr. 128 al ministrului muncii, familiei
ţii de

ţii de

ţii sociale nr.
340/2001 (M.O. nr. 162/03.03.2008)

Ordinul nr. 129 al ministrului muncii, familiei
ţii de

ţii sociale nr.
340/2001 (M.O. nr. 162/03.03.2008)

O. .G. nr. 19 .G
nr. 92/2003 privind Codul de procedur (M.O.
nr. 163/03.03.2008)

Ordinul nr. 590 al ministrului economiei ţelor
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de
trezorerie cu discont ţiunilor de stat de tip
benchmark, aferente lunii martie 2008 (M.O. nr.
163/03.03.2008)

Ordinul nr. 162 al Casei Naţionale de Asigur
privind modificarea Ordinului pre

ţionale de Asigur

ţilor de eliberare

ţiunilor de completare ţilor de elibe
rare (M.O. nr. 163/03.03.2008)

H.G. nr. 198

ţie public
u

ţie public

(M.O. nr. 165/04.03.2008)
Ordinul nr. 106 al ministrului muncii, familiei

ţii de

ţei nominale a asiguraţilor ţiilor de
plat

ţii sociale
(M.O. nr. 166/04.03.2008)

Legea nr. 26 privind protejarea patrimoniului cultural
imaterial (M.O. nr. 168/05.03.2008)

Republicare: O.u.
ţiei, circulaţiei

(M.O. nr. 168/05.03.2008)
Republicare: O.G. nr. 106/1999 privind contractele

încheiate în afara spaţiilor comerciale (M.O. nr.
168/05.03.2008)

Legea nr. 20 pentru modificarea anexei la Legea
arend (M.O. nr. 170/5.03.2008)

Legea nr. 25 pentru respingerea O.G. nr. 19/2007
privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (M.O.
nr. 170/5.03.2008)

Ordinul nr. 138/408 al ministrului agriculturii

ţiei
ţiului rural (M.O.

nr. 170/5.03.2008)
Ordinul nr. 261 al ministrului transporturilor privind

înlocuirea secţiunii B.6 "Tarife abonamente" din anexa
nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 792/2007
pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public
de c (M.O. nr. 170/5.03.2008)

H.G. nr. 186
(M.O. nr. 171/05.03.2008)

Circulara nr. 5 a B ţionale a României
ţie, în scop numismatic,

a unor monede dedicate poetului Publius Ovidius Naso
(M.O. nr. 171/05.03.2008)

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţ

ţarea activit ţii
partidelor politice (M.O. nr.
171/05.03.2008)

Ordinul nr. 514 al ministrului economiei ţelor
privind extinderea aplic

ţiilor fiscale prin mijloace electronice de
transmitere la distanţ (M.O. nr. 172/06.03.2008)

O. .G. nr. 21
(M.O. nr. 173/06.03.2008)

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, 1/2007 -
Codul deontologic al profesiei de asistent social (M.O.
nr. 173/06.03.2008)

Ordinul nr. 264 al ministrului s ţii publice pentru
modificarea

ţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de
performanţ

(M.O. nr. 176/07.03.2008)
O. .G. nr. 20

ţile
administraţiei publice locale (M.O. nr. 177/07.03.2008)

Republicare: O.G nr. 130/2000 privind protecţia
consumatorilor la încheierea -

ţ (M.O. nr. 177/07.03.2008)
O. .G. nr. 23 (M.O.

nr. 180/10.03.2008)
Circulara nr. 6 a B ţionale a României

ţ . .R. valabil în
luna martie 2008 (M.O. nr. 180/10.03.2008)

O.u.G. nr. 24
ţii (M.O. nr. 182/10.03.2008)

ă constate
contraven ă aplice sanc

ăsurilor privind întărirea disciplinei
contractuale

Ordin 169 al ministrului mediului ării
durabile pentru aprobarea Instruc

ă

(M.O. nr. 156/29.02.2008)
u pentru modificarea

ă de
subven

ă
ă

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

ă

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

u pentru modificarea
ă fiscală

ări de
Sănătate

ări de Sănătate nr. 559/2006

pentru aprobarea caracteristicilor tehnice
ă

ări sociale de sănătate

ări sociale de sănătate, precum
ă

pentru modificarea

ă prin mijloace
electronice din O G nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizi ă, a contractelor de
concesiune de lucrări publice

G nr.
1.660/2006

ă
ă de către angajatori a

eviden
ă la bugetul asigurărilor pentru ă

prin Ordinul ministrului muncii, solidarită

G nr. 97/2001 privind reglementa
rea produc ării alimentelor

ării nr. 16/1994

ării rurale

ădurilor ării rurale

ălători
privind recunoa

ăncii Na privind
realizarea

ările
private ale partidelor politice în anul 2007, conform
Legii nr. 334/2006 privind finan ă

ării metodei de depunere a
declara

ă
u pentru modificarea Legii muntelui nr.

347/2004

ănătă

ănătă
ă în baza cărora contractul de management

poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

u privind unele măsuri pentru organi
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ă
u privind pescuitul
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Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se elimină
obligativitatea persoanelor care fac

şi a campaniilor electorale
de a prezenta şi alte documente, anexate formularului
de donaţie prevăzut în actul normativ privind finanţarea
activităţilor partidelor politice şi a campaniilor electorale

donaţii pentru
finanţarea partidele politice

.

Au fost aprobate normele de
administrare a locuinţelor construite
de Agenţia pentru Locuinţe de care
pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi
tineri specialişti din sistemul de
sănătate.

Producătorii din beneficiază de un sprijin
financiar în valoare de 623,29 milioane lei, aferent anului 2007, în
vederea susţinerii ameliorării populaţiilor de animale, îmbunătăţirii
calităţii produselor de origine animală precum şi pentru
producerea şi comercializarea produselor apicole, conform H.G.
nr. 346/2008 publicată în M O la finele lunii martie.

sectorul zootehnic
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Art. 1. - (1) Actualizarea obiectului de activitate conform
Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2,
denumita in continuare CAEN Rev.2, pentru persoanele
juridice si dezmembramintele fara personalitate juridica ale
acestora, precum si pentru persoanele fizice autorizate sa
desfasoare activitati economice in mod independent si
asociatiile familiale, se realizeaza de Oficiul National al
Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de
pe langa tribunale, la cerere, fara plata taxelor aferente
inregistrarii mentiunii in registrul comertului.

(2) Modelul cererii privind actualizarea obiectului de
activitate conform CAEN Rev. 2 si de preschimbare a
certificatului de inregistrare este prevazut in anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Reprezentantul legal al persoanelor prevazute la
art. 1 alin. (1) sau imputernicitul acestuia are obligatia sa
precizeze domeniul principal si activitatea principala
clasificata potrivit CAEN Rev. 2.

Art. 3. - Actualizarea obiectului de activitate, astfel cum
este reglementata de prezenta hotarare, se inregistreaza in
registrul comertului in baza deciziei/rezolutiei directorului
oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, fara a
exista obligatia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si a
depunerii actului constitutiv actualizat.

Art. 4. - In situatia in care se solicita modificarea actului
constitutiv, precum si actualizarea obiectului de activitate,
solicitantul va depune o cerere de inregistrare si, separat, o
cerere de actualizare a obiectului de activitate conform
CAEN Rev. 2.

Art. 5. - Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal
va efectua actualizarea si va elibera solicitantilor un nou
certificat de inregistrare. La cererea comerciantilor, se va
elibera si un extras de registru cuprinzand obiectul de
activitate actualizat conform CAEN Rev. 2, cu specificarea
domeniului principal si a activitatii, operatiune ce se taxeaza
potrivit prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr.
913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru
operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe
langa tribunale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. - (1) Certificatele constatatoare emise potrivit Legii
nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistra

rea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor
familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a aces
tora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor
juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberate
conform procedurilor de solutionare a cererilor existente
anterior intrarii in vigoare a Ordinului presedintelui Institutului
National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, isi
pastreaza valabilitatea insotite de extrasul de registru
prevazut la art. 5.

(2) Dovada actualizarii activitatilor autorizate anterior
intrarii in vigoare a prezentei hotarari in baza declaratiilor-tip
pe propria raspundere in conformitate cu prevederile Legii nr.
359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se face
prin extrasul de registru prevazut la art. 5.

Art. 7. - (1) Cererile de actualizare, insotite de documen
tele prevazute de reglementarile in vigoare, pot fi transmise si
prin corespondenta cu valoare declarata, data primirii fiind
considerata data inregistrarii cererii.

(2) In cazul in care comerciantul solicita si eliberarea
extrasului de registru, corespondenta va contine si dovada
privind achitarea taxelor si tarifelor legale, efectuata prin
orice instrumente de plata in contul Oficiului National al
Registrului Comertului, deschis la Directia de Trezorerie si
Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pentru elibera
rea extrasului de registru prevazut la art. 5 si pentru comuni
carea prin posta de catre oficiile registrului comertului de pe
langa tribunale a documentelor care atesta inregistrarea
actualizarii obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 in
registrul comertului.

Art. 8. - (1) Cererile de actualizare a obiectului de activita
te depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tri
bunale pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se
solutioneaza potrivit procedurilor in vigoare la data depunerii.

(2) Facilitatile prevazute la art. 1 se aplica pana la data de
1 martie 2009.

-

-

-

-
-

-
-

Hotararea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de
facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit
Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2
a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din
27.03.2008.

Declaraţiile
fiscale

Declaratiile fiscale transmise prin
mijloace electronice vor putea fi semna-
te, de la 1 mai, numai de catre persoane-
le care detin certificat digital calificat,
conform Ordinului nr. 858/2008, dat de
Ministerul Economiei si Finantelor.

Incepand cu data de 1 mai 2008,
certificatele digitale nu vor mai fi emise
de Agentia Nationala de Administrare
Fiscala, ci vor fi solicitate numai de la
furnizorii de servicii de certificare
acreditati prin Legea nr. 455/2001
privind semnatura electronica.

Certificatele digitale calificate vor fi
utilizate pentru depunerea declaratiilor
fiscale prin mijloace electronice cu
ajutorul serviciului “Depunere declaratii
on-line”, care se gaseste pe site-ul oficial
al Ministerului, portalulANAF.

Declaratia privind obligatiile de plata
la bugetul de stat;

Declaratia privind obligatiile de plata
la bugetele asigurarilor sociale si
fondurilor speciale;

Declaratia privind accizele;
Declaratia rectificativa;
Declaratia privind impozitul pe profit;
Decontul de taxa pe valoarea

adaugata;
Decontul special de taxa pe valoarea

adaugata;
Decontul privind accizele;
Decontul privind impozitul la titeiul

din productia interna.

Potrivit ordinului nr. 858/2008, contri-
buabilii pot depune on-line urmatoarele
declaratii fiscale:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul Ministerului Economiei si
Finantelor a fost publicat in Monitorul

Oficial nr. 242 din 28 martie 2008.

Facilit@]i pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2
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George W. Bush şi Vladimir Putin se vor întâlni la Soci, staţiunea rusească de la malul Mării Negre, în 6 aprilie Polonia a
ratificat Tratatul de la Lisabona Începând cu 1 mai, Ungaria va fi guvernată de un cabinet minoritar, condus de Ferenc
Gyurcsány La Vatican a fost organizată o ceremonie specială , la trei ani de la moartea lui Ioan Paul al II-lea, polonezul Wojtyla

Guvernul elveţian a acceptat să acorde 163 de milioane de euro României şi Bulgariei, în cadrul participării sale la eforturile de
extindere a Uniunii Europene

Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat marţi că
Partidul Justiţiei şi Dezvoltării ( , la putere) se va apăra
în mod responsabil în procesul deschis luni de Curtea
Constituţională împotriva acestei formaţiuni. Curtea
Constituţională a Turciei a decis luni începerea procesului
privind scoaterea în afara legii aAKP.

AKP
Reprezentanţi a 164 de ţări s-au

reunit la Bangkok, pentru a demara
negocierile în vederea unui nou acord
pentru e.
Reuniunea din Tailanda vine la trei luni
după acordul de la Bali

combaterea încălzirii global

De la data de 21 decembrie 2007, Estonia, Republica
Cehă, Lituania, Ungaria, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia i
Slovenia fac parte din . Duminică 30 martie
2008 la ora 0:00, procesul de extindere va fi finalizat prin
desfiinţarea controalelor la frontierele aeriene între aceste ţări
şi cele 15 state care fac deja parte din sistemul Schengen.

ş
spaţiul Schengen
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Lansarea dialogului social
european pentru sectorul
fotbalului profesionist

Vladimír Špidla, Comisarul European pentru
ocuparea forţei de muncă, probleme sociale şi
egalitatea de şanse, va deschide prima
reuniune a comitetului pentru dialog social
european în sectorul fotbalului profesionist. The
Association of European Professional Football
Leagues (EPFL - Asociaţia Ligilor Europene de
Fotbal Profesionist) şi International Federation
of Professional Footballers' Associations
Division Europe (FIFPro - Federaţia
Internaţională a Asociaţiilor Fotbaliştilor
Profesionişti - Divizia Europa), reprezentanţi ai
preşedinţilor de cluburi şi ai jucătorilor, vor
semna normele de procedură în timpul acestei
lansări în prezenţa UEFA.

Scopul partenerilor sociali este să confere
mai multă siguranţă şi stabilitate juridică
contractelor fotbaliştilor, o necesitate pentru
jucători şi pentru cluburi. Primul subiect abordat
va fi reprezentat de cerinţele minimale pentru
contractele jucătorilor.

Sir Dave Richards, Preşedintele EPFL şi
Premier League, şi Philippe Piat, Preşedintele
FIFPro Divizia Europa, va vorbi în faţa a
aproximativ cincizeci de delegaţi din ligile
naţionale, asociaţiile de cluburi şi asociaţiile
jucătorilor. EPFL şi FIFPro vor aborda
problemele comune ale preşedinţilor de cluburi
şi ale jucătorilor şi vor avea posibilitatea de a
încheia acorduri în domeniul ocupării forţei de
muncă din sectorul fotbalului la nivel european.
Rolul Comisiei Europene este de a facilita acest
dialog în cadrul comitetului dialogului social.
Partenerii sociali lucrează de şase ani pentru
crearea unui dialog social oficial la nivel
european. Comisia a confirmat din nou sprijinul
pe care îl acordă dialogului social în tot sectorul
sportiv în CartaAlbă a Sportului din iulie 2007.

Dialogul social este un instrument care le
permite partenerilor sociali să contribuie la
ocuparea forţei de muncă şi la crearea unor
condiţii de lucru specifice pentru sectorul
acestora în mod autonom. Datorită mobilităţii
trans-naţionale pe piaţa de muncă din fotbal,
dimensiunea europeană este esenţială.

FIFPro reprezintă aproximativ 28.000 de
jucători din 20 de state membre. EPFL
reprezintă ligi şi asociaţii de cluburi din 17 state
membre cu mai mult de 600 de cluburi.

Comisia Europeană - 17.03.2008

Comisia Europeană dore te să extindă implicarea
cetăţenilor în procesul decizional UE. Într-o comunicare
intitulată „Debate Europe pe baza experienţei Planului D
pentru democraţie, dialog i dezbatere”, Comisia prezintă
un set de acţiuni viitoare pentru încurajarea unei
dezbateri permanente i generale asupra viitorului
Uniunii Europene cu participarea tuturor categoriilor
sociale, atât la nivel naţional cât i comunitar.

Margot Wallström, vicepre edinte al Comisiei,
responsabil pentru relaţii instituţionale i strategia de
comunicare, a declarat: „Politicile UE afectează vieţile
tuturor, fie prin regulamente în domenii precum tarifele
serviciului roaming pentru telefoanele mobile, fie prin
libera circulaţie a persoanelor sau a mărfurilor sau prin
oricare alta dintre numeroasele realizări ale Uniunii
Europene. Prin urmare, este necesar ca politicile UE să
fie pe deplin ancorate în partidele politice, în tradiţiile
democratice naţionale i în dialogul politic zilnic. Aceste
politici trebuie să fie discutate i dezbătute, fie la primăria
ora ului, fie în adunări regionale sau parlamente naţio-
nale, în cadrul unor emisiuni televizate sau pe internet.”

Comisia Europeană va cofinanţa câteva proiecte ale
societăţii civile în 2008 i 2009 în cadrul programului
„Debate Europe” - atât la nivel naţional, cât i comunitar.
În plus faţă de dezvoltarea în continuare a celor mai de
succes iniţiative susţinute în cadrul Planului D, Comisia
va publica în curând o cerere de propuneri pentru noi
proiecte.

„Debate Europe” va
cofinanţa proiecte paneuropene de consultare

cetăţenească sub coordonarea unor organizaţii ale
societăţii civile;

promova acţiuni la nivel naţional pentru a le da cetăţe-
nilor posibilitatea să î i dezbată punctele de vedere i să
le discute cu factori locali de decizie politică; completa alte
programe i evenimente organizate de Comisia Europea-
nă, care promovează implicarea activă a cetăţenilor în
procesul legislativ i de decizie la nivel comunitar;

oferi un cadru de cooperare între Comisia Europeană
i alte instituţii comunitare pentru a se adresa cetăţenilor

într-o măsură cât mai mare i pentru a depă i clivajul
dintre politicile europene i cele naţionale;

lansa reţele on-line, care vor aduce alături
parlamentari europeni, naţionali i regionali, jurnali ti i
alţi formatori de opinie europeni, pentru schimb de
informaţii, cuno tinţe i idei despre UE;

dezvolta, în capitalele statelor membre, Spaţii publice
europene, în care Comisia i Parlamentul European vor
găzdui împreună expoziţii, dezbateri, seminarii i sesiuni
de formare pe probleme europene

se va „consolida la nivel local”, prin implicarea
oficialilor UE în acţiuni la nivel regional i local; i

va spori potenţialul forumului de discuţii on-line al
„Debate Europe” printre utilizatorii de Internet.

Context:
Planul D a fost lansat în 2005 ca răspuns la chemarea

Consiliului European la o perioadă de reflecţie, pe timpul
lunii iunie 2005, asupra felului în care ar trebui continuată
reforma instituţională după voturile negative din refe-
rendumurile francez i olandez cu privire la Constituţia
Europeană.

Între 2005 i 2007, o serie de ase proiecte inovatoare
de consultare cetăţenească transfrontalieră, coordonate
de organizaţii ale societăţii civile, au fost cofinanţate în
cadrul Planului D, împreună cu unele proiecte locale cu
implicarea femeilor i tinerilor. Acestea promovau, printre
altele, dezbaterile pe Internet; vizite ale comisarilor euro-
peni la parlamentele naţionale, organizaţii ale societăţii
civile i instituţii media din statele membre; dezbateri pe
probleme UE în ora e mari i mici; informări cu privire la
Europa în coli i forumuri cetăţene ti.

„Debate Europe” este parte a unei încercări de
extindere a „dialogului bilateral” din planul D în pregătirea
alegerilor europene din iunie 2009.Acest „dialog bilateral”
este menit să încurajeze o dezbatere permanentă i
generală cu privire la viitorul Uniunii Europene printre
oameni din toate categoriile sociale, atât la nivel naţional
cât i comunitar. Astfel, Planul D completează consul-
tarea părţilor interesate, efectuată de Comisie în cazul
anumitor propuneri de politici. Planul completează i
diferite programe ale Comisiei, prin care se intenţionează
promovarea unei cetăţenii europene active.

Pentru mai multe detalii, a se vedea:
forumul de discuţii on-line „Debate Europe”:

http://europa.eu/debateeurope/
cele ase proiecte ale Planului D i conferinţa finală:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/c

ommunicating/conference/dialogue/index_en.htm
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Comisia Europeană a adoptat pe 31 martie o
propunere pentru a declara 2009 Anul European al
Creativităţii şi al Inovaţiei. Decizia va fi luată anul acesta,
mai târziu, de Consiliu şi de Parlamentul European.

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai
eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară
extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai
ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi
să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din
punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. Educaţia
şi formarea profesională sunt factori decisivi pentru
realizarea acestui lucru.

Ján Figel, Comisarul responsabil cu educaţia, forma
rea profesională, cultura şi tineretul, consideră că Anul
European este „un mod eficient de a atrage atenţia publi
cului, transmiţând informaţii despre bunele practici, stimu
lând educaţia şi cercetarea, creativitatea şi inovaţia şi pro
movând dezbaterea şi schimbarea politicilor. Acţionând la
nivel comunitar, naţional, regional şi local, poate să favori
zeze concentrarea dezbaterii pe probleme specifice.“

Comisia nu propune alocarea unui buget specific
pentruAnul Creativităţii, considerând că poate fi organizat
prin folosirea programelor UE şi a cheltuielilor
administrative planificate. Pentru a-i implica pe toţi cei

care ar putea fi interesaţi, Comisia invită statele membre
să numească la nivel naţional coordonatori care pot să
colaboreze cu ajutorul unui mic comitet administrativ la
nivelul Uniunii Europene.

Activităţile Anului ar trebui să se concentreze pe
crearea unui mediu favorabil pentru creativitate şi inovaţie
şi să stimuleze o strategie pe termen lung. Ar trebui, de
exemplu, să se pună accent pe o gamă largă de subiecte,
precum matematica, ştiinţa şi informaţia şi alte tehnologii.
Valorificarea creativităţii prin aceste abilităţi ar trebui să
permită rezolvarea problemelor şi aplicarea practică a
cunoştinţelor şi a ideilor. Ar trebui să se ţină cont de toate
formele de inovaţie socială şi antreprenorială. De aseme
nea, ar trebui să se acorde atenţie creaţiei artistice şi
noilor abordări în domeniul culturii, ca mijloace importante
de comunicare în Europa, în continuareaAnului European
al Dialogului Intercultural(2008).

Anul European al Inovaţiei şi al Creativităţii este
propus ca o iniţiativă interdisciplinară care acoperă nu
numai domeniile educaţiei şi ale culturii, ci şi alte domenii,
precum întreprinderile, media, cercetarea, politica socială
şi regională şi dezvoltarea rurală. Ar trebui să includă
campanii de informare şi de atragere a atenţiei publice,
promovarea bunelor practici, dezbateri, reuniuni,
conferinţe şi să promoveze o gamălargă de proiecte la
nivel regional, naţional şi european.

Europa trebuie să îşi dezvolte capacitatea de
creativitate şi de inovaţie atât din motive sociale, cât şi din
motive economice.

-

-
-
-

-

-

Comisia Europeană 02/04/2008

Cer deschis UE-SUA
Duminică va intra în vigoare noul acord UE-

SUA privind transportul aerian. Pentru prima
dată, companiile aeriene europene pot efectua
zboruri fără restricţii din orice punct situat în UE
către orice punct din SUA. „Acest moment
marchează începutul unei noi ere în domeniul
aviaţiei transatlantice. Acordul va avea ca efect o
concurenţă mai intensă i zboruri mai ieftine
către SUA”, a declarat Jacques Barrot, vicepre-
edinte al Comisiei Europene responsabil pentru

transporturi. Prezentul acord este cel mai am-
biţios negociat vreodată în domeniul serviciilor
aeriene. Primele două pieţe din lume în domeniul
transportului aerian, care cumulează 60% din
traficul mondial, vor desfă ura o colaborare mai
strânsă în toate sectoarele politicii aviatice. În
mai 2008, Comisia Europeană va intra în cea de-
a doua etapă de negocieri cu SUA. „Obiectivul
nostru trebuie să rămână crearea unui spaţiu
aerian complet deschis între UE i SUA”, a
adăugat vicepre edintele Barrot.
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Debate Europe - cetăţenii au cuvântul

2009 - Anul European al Creativit@]ii }i al Inova]iei
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Radu Iancu (84 ani)
Giarmati Iosif (58 ani)
Deaconescu Petre (84 ani)
Rusmir Gheorghe (49 ani)
Cerbu Maria (75 ani) Cristoi
Gheorghe (69 ani) Caraba

Belu-Nica
Maria (77 ani) Zgriba Petru
(74 ani) Zaberca Andrei (0
ani) Gruescu Teodor (70 ani)

ş
Ellena (77 ani)

ImobiliareAuto-Moto-Velo
V â n d m i c r o b u z “ F i a t

Ducato” TDI, 1997, mixt,
meînmatriculat, 2500 euro.Tel.
0723-312985, 220717.

Vând RENAULT CLIO 1,4,
de urgenţ
ţionat, alarm

ţ 5100 euro negociabi,
cer seriozitatel. Tel. 0748-
953607, între orele 8.00-24.30.

Vând, BMW, motor 2000,
130.000 km, an fabricaţie 84,
neînmatriculat preţ 1.000 €
negociabil. Tel. 0722-968790.

Vând Dacia 1310 motor 1.4L
cutie viteze 5 trepte an
fabricaţie 1995. Preţ 1.400 €
neg. Tel. 0729-043769.

Vând Dacie break alb , an

ă, an 2001, aer condi
ă, verificare 08/

2009, pre

ă

-
Oferte-Cereri

de Serviciu

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

4 - 9 aprilie

şi

Vineri, 04.04.2008

Sâmbătă, 05.04.2008

Duminică, 06.04.2008

Miercuri, 09.04.2008

1

1

1

1

2

. Căldăraş Coriolan (24 ani) şi

Căldăraş Alina-Carmen (26 ani)

. Lehuneac Ionuţ-Marius (27 ani) şi

Baboniu Cristina-Raluca (27 ani)

. Nuţă Sebastian-Alex (21 ani) şi

Pele-Niculescu Livia-Camelia (22 ani)

. Goman Florin (28 ani) şi

Ferariu Maria-Viorica (25 ani)

. Popescu Marius-Flavius (24 ani) şi

Matei Elena (27 ani)

Matrimoniale
Pensionar caut

partener pt.
, 0721-217133,

0355-808808.
Pensionar

, 0721-217133

ă 58 ani,
căsătorie. Tel.

0728-166849

ă 59 ani, caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0770-391275

RE IŢA:Ş Agent comercial: 1; Ajutor ospatar: 10; Asistent
medical generalist: 15; Barman: 3; Betonist: 5; Bucatar: 20;
Camerista hotel: 1; Carmangier: 3; Consultant in informatica: 1;
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 48; Director
tehnic: 1; Director vanzari: 1; Dulgher: 8; Electrician de intretinere
si reparatii: 1; Electrician montare si reparatii linii electrice aeriene:
2; Faiantar: 5; Femeie de serviciu: 1; Fierar betonist: 5; Forjor
mecanic: 10; Frezor universal: 3; Gestionar depozit: 2; Infirmiera:
18; Inginer mecanic: 1; Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 2;
Ingrijitor cladiri : 1; Instalator apa, canal: 7; Kinetoterapeut: 1;
Lacatus mecanic: 24; Lacatus montator: 2; Lucrator comercial: 1;
Manipulant marfuri: 1; Muncitor necalificat la ambalarea
produselor: 52; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie,
mozaic, faianta, gresie, parchet: 58; Muncitor necalificat la
intretinerea drumurilor: 5; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 28 + 2 persoane cu handicap; Muncitor in activitatea
de gospodarire: 20; Ospatar: 21; Patiser: 4; Paznic: 1; Rectificator
dantura caneluri: 1; Reprezentant comercial: 1; Sofer autocamion:
1; Sofer de autoturisme si camionete: 1; Strungar universal: 9;
Sudor: 21; Tehnician echipamente de calcul retele: 1; Tamplar
universal: 11; Turnator formator: 1; Vanzator: 6; Zidar rosar-
tencuitor: 25; Zugrav-vopsitor: 10;

TOTAL GENERAL: 483

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 02.04.2008

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

Angajez 2 fete barman-
osp tar la o pensiune pe Cheile
Caraşului. Se asigur transport
sau cazare. Salariu atractiv. Tel.
0751 020878 0788 081805

Caut loc munc şofer cat. B,
distrib , colet rie, personal.
Ofer şi cer seriozitate. Tel 0741
252271

Execut ziduri de piatr ,
funda i, garduri, st lpi, plac ri
cu piatr . el. 0743 9077507

şi b

Ofer împrumut valutare cu
garan

onorizez la pre uri mici
nun i, botezuri, chefuri toate
genurile . el. 0723
277475, 0743 672399.

ă
ă

ă
ă

ă
ă

ă
ătrâni pentru

îngrijire. Tel. 0728-166849,
0721-217133, 0355-808808.

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

ă, caut în înt
re ătrân sau bătrână. Tel.
0355-411682, 0729-357909

ă, aur sau
electronice. Tel. 0723-495967.

ătrân sau pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275,
0721-217133.

- , - .

uţie
. -

.

ţi â
T - .

Caut copii

ţ

Înfiinţ

Femeie serioas
ţinere b

ţie imobiliar

Caut b copil

S ţ
ţ ,

muzicale T -
-

-

foarte bună. Pre

ă tv color Philips
(cu tot cu traf de linii) ă tv
Diamant în stare f. bună. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

Vând capre. Tel. 223805.

ţ 50 lei. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

Vând plac
şi plac

1997, taxe pl tite pân în 2009.
Tel. 0723-894929.

Cump r urgent piese pentru
Opel Astra CC an1993. Tel.
0721-358796.

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

Vând Golf 4 diesel de 1,9 din
2002, 143.000 km. Preţ 8.200 €
negociabil. Tel. 0740-476089.

Vând piese de VW Golf 2 i
caroserie. Tel. 0723-054615.

ând Opel Astra 1,7 TDI.
Tel. 0726-086536.

Vând urgent redresor de
înc

Tel. 0355-807491,
0770-515588.

Vând anvelope second-
hand P13, preţ

m ţuri neg. Tel.
0721-847422.

ă ă

ă

ă

ărcat bateria la ma ă, până
la 18 V reglabil, 45-65A, în stare
foarte bună.

ărimi,

ş

şin

30-50 lei şi alte
tipuri şi pre

V

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

0741-771267ottysoft@gmail.com

OttySoft http://www.otty-soft.net

Vând cas

ţa. Strasa Înfr ţirii, nr. 45,
G

Vând cas

ţ
ţ 160.000 €.

Vând cas

Persoan
ţiri,

ocupabil imediat. Preţ 13.000 €.
Tel. 0770-746033, 0728-
213320.

Vând cas

ţa, 2 camere, confort 1, et.
1, cu central

Vând teren agricol în com.
Târnova. Tel. 0727-869557.

Cump r teren intravilan în
Caransebe , parcele între 700-
800 mp, rog seriozitate. Tel.
0726-405664.

Apartament 3 camere conf.
2 modificat în conf. 1, 2 camere,
îmbun t ţiri, et. 4/4, Micro III,
preţ neg Tel. 0770-446199.

Vând cas Boc a Montan ,
str. Vasile Alecsandri, nr. 32,
preţ 45.000 €. Tel. 0723-
887758.

ă în Gătaia sau
schimb apartament cu 2 camere
în Re ă

ătaia, Jud. Timi
ă cu etaj, Moroasa

2, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, 2
coridoare + o cameră, bucătă
rie, pivni ă în curte. Tel. 216826
după ora 18. Pre

ă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte,
fântână betonată, grădină,
cablu tv, telefon. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

ă fizică vând cămin
2 camere, multiple îmbunătă

ă la Deline

ăr apartament în
Re

ă termică. Tel.
0747-832171.

ă

ă ă

ă ă

şi
ş.

şti. Tel.
0741-519655.

Cump
şi

ş

ş

-

.

Vând garsonier
ţiri minore. Preţul zilei

neg. Tel. 0723-092582.

ă conf. 1,
îmbunătă

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

Transport ersoane şi
pachete toat Italia şi Rom nia.
Sunt programate curse la ju
mate s pt m n drum 24 ore
cu orice tip de facilitate. Prelua
re de c l tori de la domiciliu. Tel
0730 210221 +393893408156
+39360578172

p
â

â

.
-

Atentionez persoana care
detine autoutilitara marca ae
w o o d a m a s , d e c u l o a r e
alba,inmatriculata cu nr CS-04-
NFN pe sc.virgil trans srl,sa se
prez in te de urgenta pt r
intocmirea actelor,.in caz
contrar o radiez ,si exista riscul
de a circula cu o masina radiata
tel de contact 0766446958

ă

ă ă ă

ă ă

-

-

D -
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La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil. jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

ap 3 unc ioneaz o irm pentru ispozitive edical
roteze, orteze, nc l minte ortopedic , corsete, c ru-

cioare pentru persoanele cu handicap econtate prin
CAS CS. Program ar i 10.00-12.00, 14.15-17.00 i oi
10.00-12.00. Informa ii suplimentare: 0744 479253

. e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ j
ţ -

şi

ş

ă ă
ă ă ă ă

Cump r cas la sat, zona
Armeni ului. Tel. 0747-501714.

Închiriez apartament cu
dou camere mobilat situat pe
Bd. A.I. Cuza lâng Poliţie. Preţ
150 €, accept i 3 fete. Tel.
0722-671118.

Vând 6 ha de teren în sat
Valeapai, i 7ha, în sat Barbosu,
teren drept. Preţ 700 €/ha. Tel.
0721-358796.

ă ă

ă
ă

ş

ş

ş



VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

Â

ÎNCHIRIERE

Vând apartament cu o camer
ţ negociabil. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonier

.
ţ 21000 € neg. Tel.

0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament cu o camer

ţ neg. Tel 0355-404462,
0788021438, 0740099789

Vând garsonier

ţ 17000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând camin cu 2 camere, Micro 2,
termopane, u ţ
15000 € negociabil. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438

Vând apart. cu o camer -
ţ neg. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere Moroasa 2,
confort 1, decomandat, central -

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

Vând apart. 2 camere, Micro 3, etaj
intermediar, confort 1, semidecomandat,
box ţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apart. 2 camere, Micro 4, confort
1, decomandat, preţ 38000 neg. Tel. 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând apart. 2 camere, Micro 3, confort
1, decomandat, etaj intermediar, central

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

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

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

Vând ap. 2 camere Micro 4, conf. 1, de-
comandat, etaj intermediar, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart. 2 camere, Lunc

ţial mobilat preţ 36000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, semidecomandat, etaj 2, ame-
najat, central ţ 34000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Moroasa
2, etaj intermediar, confort 1, semideco-
mandat, preţ 33000 €. Tel 0355-404462,
0740099789, 0788021438

Vând apartament cu 2 camere, Centru,
etaj 2, confort 1, semidecomandat, preţ
40000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Vând apartament cu 2 camere Micro 3,
confort 2, semidecomandat, central ţ
30000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813

Vând apartament 3 camere, Micro 1,
etaj intermediar, confort 1, semidecoman-
dat, termopane, 2 balcoane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart. 3 camere, Micro 2, confort
1, semidecomandat, preţ 47000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Micro 1,
confort 1, semidecomandat, central

ţ 33500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1 decomandat, 2 b ţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 b

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

Vând apartament 3 camere, Moroasa
2, confort 2, etaj intermediar, termopane,
central ţ 39800 neg.Tel 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 3 camere, Moroasa
1, confort 1, semidecomandat, etaj inter-
mediar, preţ 40000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apart. 3 camere, Lunc
. ţ neg.

Tel. 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,
central

ţ
negociabil.Tel.0788021442, 0728625813

Vând cas
ţ

41000 € negociabil Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând urgent cas ţ

ţie foarte bun ţ 34000 €
negociabil. Tel. 0788021438, 0740099789

Vând cas
ţ negociabil.Tel. 0788-

021438, 0740099789
Vând cas

ţ 79000 €
neg. Tel. 0788021438, 0740099789

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

Vând spaţiu comercial Lunc
ţ 35000 €.

Tel. 0788021438, 0740099789
Vând garaj Micro 1, preţ 7000 €

negociabil. Tel. 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere apartament 3 ca-

mere Calea Caransebe
-

-
ţ 90 €. Tel

0355-404462
Ofer spre închiriere apartament 2 ca-

mere Lunc

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

ă, Micro 4,
centrală, termopane, pre

ă în Luncă, termopane,
podele laminate, amenajată, 13.900 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart cu o cameră, Moroasa, etaj
1, confort 1, balcon, pre

ă Calea
Caransebesului, etaj 2, centrală, balcon
inchis. pre

ă, Micro 2, etaj
intermediar, convector, mobilată, balcon,
pre

ă metalică, amenajate, pre

ă Micro 3, con
vector, u ă metalică, balcon, pre

ă, termo
pane, amenajat, pre

ă, termopane, centrală, pre

ă,
termopane, amenajat, pre

ă,
termopane, pre

ă, confort
1, semidecomandat, centrală, termopane,
par

ă, pre

ă, pre

ă,
termopane, pre

ăi, pre

ăi, centrală,
boxă, pre

ă, mobilat, pre

ă, parter,
conf 1, decomandat, centrală, pre

ă, termopane, amenajat. Tel 0355-
404462, 0740099789

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

ă în Boc ăramidă arsă, 3
camere, hidrofor, termopane, living, pre

ă de vacan ă Doman,
3 camere, termopane, gredină mare,
pozi ă, pre

ă Centru, 5 camere, centrală,
amenajată, pre

ă Stavila, 4 camere, garaj, 2
băi, centrală, termopane, pre

ă, 2
camere, 33 mp, termopane, pre

ă, termo
pane, centrală, mobilată pre

ă, parter, pretabil cabinete, sedii
firme, intrare separată, termopane. Tel
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Ofer spre închiriere spa

ş

ş

şa c

şului, decomandat,
mobilat şi utilat.Tel. 0355-404462, 0788
021438, 0740099789

Ofer spre închiriere garsonier

V NZARE CASĂ

Vand garsoniera in bloc de aparta-
mente cu mici imbunatatiri zona buna preţ
20.500 € neg. Tel. 0748-118777.

Vand apartament 3 camere decoman-
dat zona Micro 3 cu centrala termica preţ
37.000€ Tel. 0748-118777.

Vand apartament 2 camere, conf.1,
zona Micro 1 si Micro 4, preţ 40.000 € Tel.
0748-118777.

Vand apartament cu o camera, Micro 2,
ocupabil imediat Tel. 0748-118080.

Vand apartament 2 camere, conf.
3,€tajul 3, pret 23.000€ . Tel. 0748-118080.

Vand apartament 2 camere , conf.1
decomandat Tel. 0748-118080.

Vand apartament 3 camere, conf.1
zona buna, Tel. 0748-118080.

Vand teren, parcele de 800-1200 mp,
preţ 15-25 €/ mp. Tel. 0748-118080.

Vand 2 camere camin, etajul 4. Tel.
0748-118080.

Vand 1 camera de camin, preţ 7.500 €
Tel. 0748-118080.

Vand ap. 2 camere, conf. 3, zona Lun-
ca, preţ 25.000 € neg. Tel. 0748-119441.

Vand apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 1/4 Micro 3. Tel. 0748-119441

Vand apart. 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 apart. cu o camera etajul 2 cu im-
bunatatiri, preţ 20.000€ Tel. 0748-119442.

Vand apart. 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
20.000 € neg. Tel. 0748-119444.

Vand apartament cu o camera zona
Micro 2, ocupabil imediaţ tel 0748-119444.

Vand apartament 3 camere, Micro 2,
etajul 1, preţ 36.000 €. Tel. 0748-119444.

Vand apartament 2 camere, conf.1
decomandat, zona buna, bloc de 4 etaje
preţ neg. Tel. 0748-118081.

Vand ap. cu o camera, zona buna, bloc
de 4 etaje, etaj intermediar, cu imbunatatiri,
pret foarte bun, tel 0748-118081.

Vand ap. 3 camere, conf.1, decoman-
dat, zona buna, bloc de 4 etaje, pret neg.

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIEZ

Vând 3 spaţii în su ţ
ţ 52.000

€ neg. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu pentru birouri, sedii

firme, în suprafaţ
ţ 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

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

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

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

302616
Vând cas

ţ
70.000 €. 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
Staţ ţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616

Vând hal -
ţ

Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal ţie,

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

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea

Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616

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

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

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

ţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, mobilat

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere apartament 2
camere conf. 1 decomandat, mobilat

ţ 250 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
front stradal 15 ml, dou

ţ 20 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616

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

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

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

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

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

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

ţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616.

prafa ă totală de
96 mp situate în Blocul 800. Pre

ă de 32 mp, situat în
Blocul 800. Pre

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

comercial

ă 3 camere în loc Măureni.
Pre

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

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent.

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă. Pre

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

ă. Pre

ă.

ă.

ătă ă. Pre

ă
ă.

Pre

şului, pre

iunea Secu. Pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilat complet. Pre

şi
utilat complet. Pre

şi
utilat complet. Pre

€

-

Ofer spre nchiriere
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TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

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

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

intermedieri în orice tranzacţie imobiliar

ţ

ţ

ţ

ţii

topografi, juri
ţi, evaluatori, asiguratori

ă

consultan ă imobiliară pentru a face

dispunem de un
care ne permite de prezentare a ofertelor

în întocmirea actelor, sprijin
ă pentru întocmirea

asisten ă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de

ări

lucrări de

cea mai bună alegere

program performant de baze de date
metode moderne

rapiditate şi siguranţă
dosarului de credit

intabulări litigii

proiectare şi avize

cadastru şi topografie

colaborează cu experţi

şi
consultan

şi orice imobiliare

pentru construc şi amenaj

Banat Expert şti,
arhitec



DE VĂZUT LA TV:
GIMNASTICA FEM.: Campionatul European, Franta, ziua 1

Sambata TVR 2 si Eurosport ora 15:00
RALIURI: International Rally Challenge, Etapa 1, Turcia

Sambata Eurosport ora 18:30
MARATON: Cursa de la Paris

Duminica Eurosport ora 09:45
CICLISM: Turul Flandrei

Duminica Eurosport ora 14:00
FORMULA 1: Marele Premiu al statului Bahrein, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:25
TENIS: Turneul ATP Master de la Miami, Finala

Duminica Sport.ro ora 20:00.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
04 - 08 apr: GIMNASTICA ARTISTICA- CE, Feminin, Franta;
07 - 13 apr: HOCHEI - CM, Divizia II, GrupaA, Brasov;
07 - 13 apr: JUDO - Camp European, Lisabona, Portugalia
08 - 13 apr: INOT - CM, Manchester, Marea Britanie.

CE de gimnastic femă inină
In perioada 04 – 08 aprilie au loc Campionatele Europene de

gimnastică feminină de la Clermont-Ferrand (Fran
ătirile pentru testul final înaintea

Olimpiadei, însă principalul lor obiectiv rămîne un loc pe podiumul
Jocurilor Olimpice de la Beijing.

"În gimnastica românească, dacă nu iei aur este ca
ă prezentăm în Fran

ătim pentru Beijing, astfel încât să ob
ătesc la

parametri normali pentru această dată, singurul meu co
ănătatea lor. De pildă, Steliana Nistor a început anul cu o durere

la talpă care i-a apărut deodată în somn. Apoi, încercând să-
ăcut o criză de sciatică. Bineîn ă a

depă

ă fie cît mai
sănătoase ă fizică cît mai
bună influen ă direct psihicul", a spus Nicolae Forminte.

ţa). Elevele lui
Forminte au început preg

ţa o
parte din ceea ce preg ţinem
rezultate cât mai bune

ţeles c

ţin pe toate componentele lotului.
Important va fi ca la ora concursului gimnastele s

ţeaz

şi când nu
ai lua nimic. Din acest motiv vom încerca s

şi la Europene. Gimnastele se preg
şmar fiind

s
şi

protejeze piciorul, a f
şit momentul, dar mai are dureri, problema durerilor

afectându-le mai mult sau mai pu

şi cu un moral cît mai bun. De fapt, o form

MP al Bahreinului
La sfarsitul acestei sapta

mani se va disputa a treia etapa
din cadrul Campionatului Mon
dial de Formula 1 in Bahrein.

1.Lewis Hamilton 14 ;
2. Kimi Raikkonen 11;
3. Nick Heidfeld 11;
4. Heikki Kovalainen 10;
5. Robert Kubica 8;
6. Nico Rosberg 6;
7. FernandoAlonso 6;
8. Jarno Trulli 5;
9. Kazuki Nakajima 3;
10. Mark Webber 2;
10. Sebastien Bourdais 2.

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.

-

-

Clasament general piloti:

Clasament general constructori

up ncte

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 21-a:

M V E I G GP PM

.

1. Steaua MFA 21 17 1 3 693 588 35p
2. Stiinta Municipal Bacau 21 12 6 3 670 622 30p
3. HCM Constanta 21 12 4 5 608 547 28p

5. Univ. Bucovina Suceava 21 11 3 7 627 580 25p
. Minaur Baia Mare 21 11 3 7 617 593 25

7. CSM Medgidia
HC Odorhei 21 10 3 8 584 593 23

9. Dinamo Baumit Bucuresti 21 10 0 11 594 589 20
. Energia Lignitul Tg. Jiu 21 9 0 12 557 569 18

11. Poli Izometal Timisoara 21 8 0 13 508 530 16
12. CSM Oradea 21 6 3 12 585 611 15p
13. Uztel Ploiesti 21 3 0 18 519 639 6
14. Romvag Caracal 21 0 0 21 497 663 0p

4. UCM Resita* 21 14 1 6 660 607 28p

6 p
21 11 2 8 614 602 24p

8 p
p

10 p
p

p

Etapa urmatoare (22/26) 06.04.: Bacau -
UCM Resita;

Constanta - Caracal;
Odorhei - Suceava; Oradea - Dinamo; Ploiesti -

Timisoara; Medgidia - Steaua; Tg. Jiu - Baia Mare.

HANDBAL
Fetele merg la Olimpiadă! Reprezentativa de handbal

feminin a României s-a calificat la Jocurile Olimpice de vară din
China, terminând pe primul loc în turneul preolimpic disputat în
Sala Polivalentă ''Ioan Kunst Ghermănescu''.

În ultima partidă a competi

ă astfel: 1.România 6
puncte, 2.Ungaria 4 puncte, 3.Japonia 2 puncte, 4.Polonia 0
puncte. Primul loc oferă elevelor lui Gheorghe Tadici statutul de
cap de serie la JO.

Astfel, dupa ce au absentat de la editia olimpica precedenta,
handbalistele viseaza acum sa intre in lupta pentru medaliile
olimpice la intrecerile din China, fiind dornice sa depaseasca
performantele anterioare, un loc 4 la Montreal (1976) si un loc 7 la
Sydney (2000). "E un vis implinit! Sper ca drumul pana la Beijing
sa nu fie unul de placere, ci unul de angajament pentru o medalie
olimpica. Ne-a lipsit o jucatoare foarte importanta (Valentina Elisei
Ardean), care e apta de joc si poate fi arma secreta", a spus Gatu.

ţiei, româncele au întrecut, cu scorul
de 27-26 (16-13), selecţionata Poloniei. Cel de-al doilea bilet la
Olimpiada, oferit de turneul de la Bucure

ţiei se prezint

şti, a revenit Ungariei,
care a învins Japonia, cu scorul de 39-29. Celelalte meciuri ale
Romaniei: cu Japonia 44-21 si cu Ungaria 31-29.

Clasamentul competi

FOTBAL
Marti si miercuri s-au

desfasurat meciurile din cadrul
sferturilor de finala, meciuri tur,
din Liga Campionilor. Rezultate
inragistrate:

AS Roma - M. United 0-
Schalke - Barcelona 0-

Fenerbahce - Chelsea -
Arsenal Liverpool - .

Returul va avea loc in 8 9
aprilie 2008, peste o saptamana

Marti, 01 aprilie 2008:

Miercuri, 02 aprilie 2008:

2
1

2 1
1 1

-

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

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

Clasament etapa a 26-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 26 18 5 3 43 19 59p
Steaua Bucuresti 26 17 5 4 32 14 56
Rapid Bucuresti 26 14 6 6 40 23 48
Dinamo Bucuresti 26 13 7 6 40 25 46
Unirea Urziceni 26 12 10 4 29 17 46

. Politehnica Timisoara 26 13 7 6 44 33 46
7. FC Vaslui

Gloria Bistrita 26 9 8 9 27 31 35
9. U. Craiova 26 10 4 12 29 34 34

. Otelul Galati 26 10 3 13 34 43 33
11. Politehnica Iasi 26 8 6 12 27 32 30

Dacia Mioveni 26 7 7 12 23 32 28
13. Pandurii Tg. Jiu 26 7 6 13 27 34 27

Gloria Buzau 26 7 5 14 25 44 26
5. Farul Constanta 26 5 9 12 15 28 24p

16. UTA 26 5 7 14 22 34 22p
17. Ceahlaul Piatra Neamt 26 6 4 16 21 36 22p
18. U. Cluj 26 3 11 12 28 40 20p

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

26 10 10 6 37 24 40p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (27/34) 04-06.04.2008; Vineri 04.04
Sambata 05.04

Duminica 06.04

: Poli Iasi -
Unirea Urziceni, (ora 19:00, Telesport); : U Craiova -
Gloria Bistrita, (ora 15:30, Telesport); Otelul - Dinamo, (ora 16:30,
Kanal D); Poli Timisoara - U Cluj, (ora 18:30, National TV); Farul -
Rapid, (ora 20:45, Antena 1); : Gloria Buzau - FC
Vaslui, (ora 16:30, TVR 1); CFR Cluj - Pandurii, (ora 18:30, National
TV); Ceahlaul - UTA, (ora 19:00, Telesport); Steaua - Dacia Mioveni,
(ora 20:30, Kanal D).

LIGA 1

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

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

Clasament etapa a 22-a:
M V E I G GP PM

.

1. FC Arges 22 17 2 3 53 14 52p
Gaz Metan Medias 22 17 1 4 48 23 52
CSM Rm. Valcea 22 13 5 4 37 20 44
Alba Iulia 22 11 5 6 31 19 38
Muresul Deva 22 11 3 8 25 27 36

. Jiul Petrosani 22 11 7 4 29 15 35
7. FC Drobeta

Liberty Salonta 22 10 4 8 19 17 34
9. FC Bihor 22 9 6 7 21 18 33

. Minerul Lupeni 22 8 7 7 27 25 31
11. FC Targoviste 22 6 8 8 25 31 26

Ariesul Turda 22 7 5 10 22 30 26
13. ISCT 22 7 3 12 19 31 24

5. CFR Timisoara 22 6 3 13 16 26 21p
16. Corvinul Hunedoara 22 4 4 14 11 36 16p
17. Poli II Timisoara 22 4 3 15 14 39 15p
18. FC Caracal 22 2 4 16 12 34ISCT -

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

22 10 4 8 25 19 34p
8 p

p
10 p

p
12. p

p

1
14. pFCM Resita 22 6 4 12 24 35 22

Etapa urmatoare (23/34) 05.04.2008 :

FCM Resita - Poli II Timisoara

ISCT - FC Bihor; FC
Caracal - Corvinul; CFR Timisoara - FCM Targoviste; CSM Rm. Valcea
- Minerul Lupeni; Muresul Deva -Ariesul Turda; Gaz Metan - FCArges;

; Liberty Salonta - Alba Iulia; FC
Drobeta - Jiul Petrosani.

LIGA 2 - SERIA II

B O X
Adrian Diaconu va boxa cu

americanul Chris Henry in
cadrul Galei de Box „Invincibilii”
din 19 aprilie 08 pentru centura
de campion mondial interimar
WBC la semigrea. In aceiasi
gala vor mai avea loc doua
meciuri: Ionuţ Ion (Jo Jo Dan) î

-

ţa argentinianului
Raul Balbi, iar Viorel Simion
lupt -

-
ţin de sl

ţa
mea acumulat

şi
apără centura NABA (de cam
pion nord-american) la light
welter în fa

ă la categoria pană cu spa
niolul Rudy Encamacion pentru
centura WBC Mediterranean.
Diaconu: “Sunt pregătit destul
de bine.Am ajuns la aproximativ
o sută de reprize de sparring,
sunt într-o formă fizică excelen
tă, mai am pu ăbit. În 19
aprilie eu voi vorbi cu mâinile, în
care voi pune toată experien

ă în 18 ani de box.
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