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Bunuri aflate în domeniul public al municipiului Reşiţa
La transferul bunurilor aflate în domeniul public al
municipiului Reşiţa şi evidenţiate la Direcţia economică a
Primăriei municipiului Reşiţa la Serviciul Public „Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa”
au fost evidenţiate următoarele probleme:

1. Existenţa unor bunuri a căror situaţie este neclară, fie că au
o evidenţă dublă (sediul sala, de gimnastică şi sala de atletism
Clubului Sportiv Şcolar, Policlinica nr. 1 de pe strada Făgăraşului), aparţin altor proprietari (Dispensarele umane nr. 10, nr. 13
şi cel din cartierul Doman), imobile care nu există în realitate
(dispensarul din Ţerova), imobile care nu sunt utilizate pentru
destinaţia iniţială (dispensarul uman nr.5, strada Spitalului, nr.
36), imobile care nu se regăsesc în nici evidenţa (3 adăposturi de
protecţie civilă, Str.Gratz nr.5, Liceul de Artă şi Blocul ANL din Str.
Daliilor), situaţia unor sedii ale Bibliotecii Judeţene „Paul
Iorgovici” (pentru cel din Str.Ţarcului nu există niciun titlul asupra
imobilului, iar pentru cel din Piaţa „1 Decembrie 1918” chiria este
plătită Direcţiei de Cultură) sau imobil parţial vândut (dispensarul
uman nr. 8 situat pe Str.Trandafirilor).
2. Locuri de joacă transferate deja
3. străzi la care nu s-a operat defalcarea (construcţii, teren,
mobilier stradal) impusă de legislaţia în vigoare, nu s-au
înregistrat mişcările efectuate astfel că valoarea lor de inventar
este cea din anii 2000-2001!
4. imobile desfiinţate sau evidenţiate doar valoric
5. date incomplete sau înregistrate incorect la bunurile
concesionate societăţilor ENERGOTERM şi AQUACARAŞ
6. patrimoniul şcolar (licee, şcoli, grădiniţe, săli de sport),
predate spre administrare Inspectoratului Şcolar prin Centrele
bugetare) neînregistrat la proprietar.
Trebuie apreciat profesionalismul şi rigoarea cu care a fost
elaborat Raportul prezentat Consiliului Local, dar nu pot fi reprimate semnele de întrebare legate de funcţionarea respectivelor
servicii în perioada la care face referire materialul. (Pct.64)
Premierea cetăţenilor Reşiţei care au avut rezultate
deosebite în cultură, ştiinţă, artă, activităţi de tineret
Pentru rezultatele obţinute în domeniile în care activează,
Consiliul Local a hotărât premierea următorilor cetăţeni ai
Reşiţei:
l Conf. Univ. Dr. Marian Mihăilă, Universitate „Eftimie Murgu”
l Prof. Univ.Dr.Ing. Ştefan Gârlaşu, Universitate „Eftimie Murgu”
l Aihan Omer, antrenorul echipei de handbal UCMR
l Prof. Octavian Doclin, poet, membu USR
l Prof. Petru Comisarscky, pictor, membru UAP
Valoarea unui premiu nu va depăşi, conform Hotărârii
Consiliului Local nr. din 2005 1000 €. (Pct.65)
Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă Socială” în anul
2007
Informarea prezentată acoperă întreaga gamă de probleme
sociale identificate, prin anchete sociale, la nivel de municipiu,
precum şi modul de rezolvare a acestor situaţii:
l 355 familii (791 persoane) beneficiază de ajutoare sociale

l 590 îndemnizaţii pentru nou născuţi
l 490 de trusouri pentru nou născuţi
l 722 de alocaţii de stat pentru copii
l 63 de alocaţii pentru familia monoparentală
l 47 de ajutoare de urgenţă
l 5 ajutoare de deces
l cheltuieli de înhumare pentru 12 decedaţi
l facilităţi la transportul în comun pentru pensionari,
l asistenţi personali pentru persoanele încadrate în gradul I de
handicap
l ajutoare pentru încălzirea locuinţei.
Soluţionarea acestor cazuri presupune şi încheierea de
parteneriate şi protocoale cu ONG-uri (PROVITAM) şi instituţii
publice) Direcţia de Impozite şi Taxe, Direcţia Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor). (Pct. 66)
PROIECTE DE HOTĂRÂRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ
Investiţii pentru învăţământul preşcolar şi preuniversitar
Fondul de rulment de care dispune Consiliul Local al
municipiului Reşiţa, în anul 2008, include sume alocate, din
surse guvernamentale care nu au fost utilizate până la sfârşitul
anului precedent.
O primă oportunitate pentru utilizarea fondului de rulment o
constituie realizarea a două investiţii, importante pentru
învăţământul reşiţean.
Consiliul Local a aprobat repartizarea fondului de rulment
astfel:
l pentru Liceul de Artă „Sabin Păuţa”……………320.000 lei
l pentru Grădiniţa cu program prelungit PP7…… 70.000 lei
(Proiect de hotărâre nr. 1)
Blocuri de locuinţe sociale pe Calea Caransebeşului
Guvernul României operează cu un Program prin care
chiriaşilor, evacuaţi din casele naţionalizate şi ulterior
retrocedate foştilor proprietari, li se asigură locuinţe.
Fondurile pentru desfăşurarea acestui Program sunt
structurate astfel:
l fonduri guvernamentale……… pentru decontarea lucrărilor
de construcţii montaj
l fonduri din bugetul local… pentru elaborarea proiectului
tehnic
Observaţie: Consiliului Local îi revine obligaţia organizării
licitaţiei de execuţie şi a încheierii contractului de lucrări cu
antreprenorul general.
Reşiţa se confruntă cu o astfel de situaţie, existând 13 cereri
de locuinţe, emise de foşti chiriaşi ai unor case naţionalizate şi
retrocedate foştilor proprietari, dar şi multe cazuri sociale care,
intrând sub incidenţa aceleiaşi legislaţii, vor putea fi rezolvate.
În prima etapă, la Reşiţa, pe calea Caransebeşului se vor
construi 4 blocuri, totalizând 60 de locuinţe.
Câştigătoarea a licitaţiei, pentru elaborarea proiectului, a fost
desemnată S.C. CASE S.A. Reşiţa, iar pentru execuţia lucrărilor,
S.C. CONSPROIECT S.R.L. Reşiţa, implicată în realizarea celor
mai multe obiective de investiţii din municipiu.
Pentru verificarea situaţiei de lucrări şi a stadiului fizic de
execuţie a investiţiei a fost nominalizată şi aprobată o comisie,
având următoarea structură:
l Preşedinte Tiberiu Pădurean, viceprimar
l Membri:
- Elena Lupu, Consilier Superior, Direcţia Economică a
Consiliului Local
- Ion Simion Purec, Director Executiv Direcţia pentru
Probleme de Godpodărie Comunală şi Mediu
- Liviu Timofte, Director Executiv Direcţia „Serviciul Public
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Reşiţa”
- Cristian Feieş, atestat Diriginte de şantier
(Proiect de hotărâre nr. 2)
Modificări ale facilităţilor fiscale
Cadrul legislativ din România este astfel conceput, încât,
printre altele, să încurajeze dezvoltarea regională, oferind
anumite facilităţi fiscale pentru realizarea unor investiţii.
Consiliilor locale au obligaţia elaborării unor scheme de ajutor de
stat, legiferate prin Hotărârile adoptate.
(continuare în pagina 2)
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ANUNŢ
Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin aduce la cunoştinţa publică sediile
Birourilor Electorale de Circumscripţie, organizate pentru desfăşurarea alegerilor
generale locale din data de 1 iunie 2008, după cum urmează:
Conform Hotărârii Biroului Electoral Judeţean Caraş-Severin Nr. 1/01.04.2008,
programul zilnic de activitate al tuturor Birourilor Electorale de Circumscripţie din CaraşSeverin este cuprins între orele 10 şi 17, urmând ca în zilele ce prevăd o activitate
continuă, conform prevederilor legale, programul de activitate să fie permanent. (608)

Legislaţia comunitară (Regulamentul Comisiei Europene nr. 1628/2006) este
noul normativ la care trebuie să se alinieze schemele menţionate, astfel că
facilitatea fiscală, acordată anterior persoanelor juridice prin scutirea de la plata
impozitului pe clădire şi teren, pentru investiţii de peste 500.000 lei nu mai este
posibilă.
Această limitare a plafonului de investiţii, conţinută în condiţiile şi criteriile prevăzute în Regulament anulează HCL nr. 241/25.09.2007. (Proiect de hotărâre nr. 3)
Nr. Numărul circumscripţiei
crt.

Ofertă pentru FCMR
Intenţia de a cumpăra pachetul majoritar al acţiunilor S.A. Fotbal Club Municipal
S.A. Reşiţa, deţinut la ora actuală de Consiliul Local al municipiului Reşiţa, a fost
oferta domnului Eugen R. Moisescu, om de afaceri, stabilit de 17 ani în SUA.,
discutată în cadrul şedinţei.
Domnul Moisescu îşi completează şi nuanţează oferta, valoarea investiţiilor de
amenajare a stadionului şi a bazei sportive pe care le va realiza după achiziţionarea
acţiunilor fiind estimate la cel puţin 1 milion de dolari.
În prezent, aportul de capital social deţinut de Consiliul Local al municipiului
Reşiţa la S.C. Fotbal Club Municipal S.A. Reşiţa este de 1.738.060 lei (in care a fost
inclusă şi ultima infuzie, în valoare de 300.000 lei, aprobată prin H.C.L. nr.48/2008),
ceea ce reprezintă 1.738.060 acţiuni cu valoare de 1 leu.
(Proiecte de hotărâre nr. 4 şi 5) (R.B.)

Bursa general@ a locurilor de munc@ - 18 aprilie 2008

electorale

Unitatea administrativ-teritorială

Sediu

0. Circumscripţia electorală nr. 11 Judeţul C-SReşiţa, clădirea Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Caraş-Severin intrarea Garda Financiară
1. Circumscripţia electorală nr. 1 Reşiţa
Reşiţa, Piaţa Republicii, nr. 17
2. Circumscripţia electorală nr. 2 Caransebeş
Sediul Primăriei Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1
3. Circumscripţia electorală nr. 3 Anina
Casa de Cultură Anina
4. Circumscripţia electorală nr. 4 Băile Herculane Casa de Cultură, str. Cernei, nr. 4
5. Circumscripţia electorală nr. 5 Bocşa
Şc. Generală Nr. 2 Bocşa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 12
6. Circumscripţia electorală nr. 6 Moldova Nouă Casa de Cultură, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2
7. Circumscripţia electorală nr. 7 Oraviţa
Casa de Cultură Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 3
8. Circumscripţia electorală nr. 8 Oţelu Roşu Casa de Cultură Oţelu Roşu
9. Circumscripţia electorală nr. 9 Armeniş Sediul Primăriei Armeniş
10. Circumscripţia electorală nr. 10 Bănia
Căminul Cultural Bănia
11. Circumscripţia electorală nr. 11 Băuţar
Sediul Primăriei Băuţar, nr. 55,
12. Circumscripţia electorală nr. 12 Berlişte
Sediul Primăriei Berlişte
13. Circumscripţia electorală nr. 13 Berzasca Sediul Primăriei Berzasca, nr. 282
14. Circumscripţia electorală nr. 14 Berzovia Sediul Primăriei Berzovia, nr. 123
15. Circumscripţia electorală nr. 15 Bolvaşniţa Sala de şedinţe a Primăriei Bolvaşniţa
16. Circumscripţia electorală nr. 16 Bozovici Sediul Primăriei Bozovici, nr. 251 B
17. Circumscripţia electorală nr. 17 Brebu
Sediul Primăriei Brebu, Str. Gării, nr. 21
18. Circumscripţia electorală nr. 18 Brebu Nou Sediul Primăriei Brebu Nou, Gărâna, nr. 66
19. Circumscripţia electorală nr. 19 Buchin
Sala de şedinţe Consiliu local
20. Circumscripţia electorală nr. 20 Bucoşniţa Sediul Primăriei Bucoşniţa
21. Circumscripţia electorală nr. 21 Caraşova Sediul Primăriei Caraşova Sala de şedinţe, nr. 274
22. Circumscripţia electorală nr. 22 Cărbunari Sediul Primăriei Cărbunari
23. Circumscripţia electorală nr. 23 Ciclova
Română Şcoala cu clasele I VIII Ciclova Română
24. Circumscripţia electorală nr. 24 Ciuchici
Sediul Primăriei Ciuchici Sala de şedinţe a C.L., nr. 261
25. Circumscripţia electorală nr. 25 CiudanoviţaSala de şedinţe a Consiliului local
26. Circumscripţia electorală nr. 26 C-tin Daicoviciu Sediul Primăriei Constantin Daicoviciu
27. Circumscripţia electorală nr. 27 Copăcele Sediul Primăriei Copăcele, nr. 122
28. Circumscripţia electorală nr. 28 Cornea
Sediul Primăriei Cornea, nr. 261
29. Circumscripţia electorală nr. 29 Cornereva Sala de şedinţe a Consiliului local, nr. 1
30. Circumscripţia electorală nr. 30 Coronini Şcoala cu clasele I VIII Coronini, nr. 59
31. Circumscripţia electorală nr. 31 Dalboşeţ Dispensarul uman, nr. 270
32. Circumscripţia electorală nr. 32 Doclin
Sediul Primăriai Doclin, nr. 1
33. Circumscripţia electorală nr. 33 Dognecea Sediul Primăriei Dognecea
34. Circumscripţia electorală nr. 34 Domaşnea Căminul Cultural Domaşnea (Biblioteca comunală, etaj)
35. Circumscripţia electorală nr. 35 Eftimie Murgu Sediul Primăriei Eftimie Murgu
36. Circumscripţia electorală nr. 36 Ezeriş
Şcoala cu clasele I VIII Ezeriş
37. Circumscripţia electorală nr. 37 Fârliug
Şcoala cu clasele I VIII Fârliug, nr. 100
38. Circumscripţia electorală nr. 38 Forotic
Sediul Primăriei Forotic
39. Circumscripţia electorală nr. 39 Gârnic
Sediul Primăriei Gârnic
40. Circumscripţia electorală nr. 40 Glimboca Sala de şedinţe Consiliu local, Str. Principală, nr. 367
41. Circumscripţia electorală nr. 41 Goruia
Sediul Primăriei Goruia
42. Circumscripţia electorală nr. 42 Grădinari Sediul Primăriei Grădinari, Str. Principală, nr. 190 (fostul
sediu al Centrului Zonal de Poliţie Rurală)
43. Circumscripţia electorală nr. 43 Iablaniţa Sediul Primăriei Iablaniţa Sala de şedinţe, nr. 89 B
44. Circumscripţia electorală nr. 44 Lăpuşnicel Sediul Primăriei Lăpuşnicel, nr. 44
45. Circumscripţia electorală nr. 45 Lăpuşnicu Mare
Sediul Primăriei Lăpuşnicu Mare
46. Circumscripţia electorală nr. 46 Luncaviţa Sediul Primăriei Luncaviţa Sala de şedinţe
47. Circumscripţia electorală nr. 47 Lupac
Grădiniţa Lupac
48. Circumscripţia electorală nr. 48 Marga
Sediul Primăriei Marga, nr. 217
49. Circumscripţia electorală nr. 49 Măureni Căminul Cultural Măureni
50. Circumscripţia electorală nr. 50 Mehadia Bloc A4, lângă sediul Primăriei Mehadia
51. Circumscripţia electorală nr. 51 Mehadica Sediul Primăriei Mehadica
52. Circumscripţia electorală nr. 52 Naidăş
Sediul Primăriei Naidăş, Str. Principală, nr. 1
53. Circumscripţia electorală nr. 53 Obreja
Sediul Primăriei Obreja, nr. 164
54. Circumscripţia electorală nr. 54 Ocna de Fier Sediul Primăriei Ocna de Fier Sala de şedinţe
55. Circumscripţia electorală nr. 55 Păltiniş
Sediul Primăriei Păltiniş, nr. 164
56. Circumscripţia electorală nr. 56 Pojejena Cămin Cultural Pojejena, nr. 334
57. Circumscripţia electorală nr. 57 Prigor
Bloc specialişti Prigor, et. 1, ap. 1
58. Circumscripţia electorală nr. 58 Ramna
Sediul Primăriei Ramna, nr. 26
59. Circumscripţia electorală nr. 59 Răcăşdia Sala de şedinţe Consiliu local, nr. 535
60. Circumscripţia electorală nr. 60 Rusca Montană Sediul Primăriei Rusca Montană
61. Circumscripţia electorală nr. 61 Sacu
Sala de şedinţe Consiliu local
62. Circumscripţia electorală nr. 62 Sasca Montană Clădirea Primăriei Sasca Montană, nr. 375
63. Circumscripţia electorală nr. 63 Sicheviţa
Sala de şedinţe, et. 1, clădire Consiliu local
64. Circumscripţia electorală nr. 64 Slatina Timiş Cămin Cultural Slatina Timiş
65. Circumscripţia electorală nr. 65 Socol
Sala de şedinţe Consiliu local Socol
66. Circumscripţia electorală nr. 66 Şopotu Nou
Sediul Primăriei Şopotu Nou
67. Circumscripţia electorală nr. 67 Teregova
Cămin Cultural Teregova
68. Circumscripţia electorală nr. 68 Ticvaniu Mare Biblioteca Comunală Ticvaniu Mare
69. Circumscripţia electorală nr. 69 Târnova
Şcoala cu clasele I VIII Târnova
70. Circumscripţia electorală nr. 70 Topleţ
Sediul Primăriei Topleţ, nr. 518
71. Circumscripţia electorală nr. 71 Turnu Ruieni Sediul Primăriei Turnu Ruieni, nr. 45
72. Circumscripţia electorală nr. 72 Văliug
Cămin Cultural Văliug
73. Circumscripţia electorală nr. 73 Vărădia
Sediul Primăriei Vărădia
74. Circumscripţia electorală nr. 74 Vermeş
Sediul Primăriei Vermeş Sala de şedinţe
75. Circumscripţia electorală nr. 75 Vrani
Sediul Primăriei Vrani
76. Circumscripţia electorală nr. 76 Zăvoi
Sediul Primăriei Zăvoi, nr. 186
77. Circumscripţia electorală nr. 77 Zorlenţu Mare Şcoala cu clasele I VIII Zorlenţu Mare

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
organizează în data de 18 aprilie 2008, începând cu ora 900 , Bursa generală a
locurilor de muncă , în 7 localităţi din judeţ.
Locaţiile unde se va desfăşura bursa în acest an sunt:
l Reşiţa Restaurant 800, str. Petru Maior
l Băile Herculane sediul A.L.O.F.M., str. M. Eminescu, nr. 2
l Bocşa sediul A.L.O.F.M., str. 1 Decembrie 1918, nr. 1
l Bozovici sediul A.L.O.F.M., str. Policlinicii, nr.805 A
l Caransebeş Grup Şcolar Auto, str. Tribunalului, nr.2
l Moldova Nouă sediul A.L.O.F.M., str. Dunării, nr. 1
l Oraviţa sediul A.L.O.F.M. - Primărie, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60
Agenţii economici care doresc să angajeze persoane aflate în căutarea unui loc
de muncă pot beneficia de facilităţile pe care le oferă Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, respectiv :
subvenţionarea locurilor de muncă, acordarea de credite în condiţii avantajoase în
vederea creării de noi locuri de muncă, precum şi acordarea unor facilităţi.
De asemenea, agenţii economici pot beneficia şi de prevederile Legii nr.
72/26.03.2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor,
conform căreia angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada
vacanţelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul
minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare elev şi student , perioada maximă
de acordare a stimulentului financiar fiind de 60 de zile lucrătoare într-un an
calendaristic.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate să participe la
Bursă atât pentru a avea şansa de a deveni persoane angajate, cât şi pentru
prezentarea CV-urilor agenţilor economici prezenţi la bursă, medierea directă în
cadrul burselor locurilor de muncă fiind cea mai eficientă formă de sprijin pentru
persoanele în căutarea unui loc de muncă în vederea încadrării .
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune ofertele de
Conform Hotărârii Biroului Electoral Judeţean Caraş-Severin Nr. 1/01.04.2008,
locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel 212380)
sau la sediile Agenţiilor locale din Baile Herculane (tel 560484), Bocşa (tel 555900) , programul zilnic de activitate al tuturor Birourilor Electorale de Circumscripţie din CaraşBozovici (tel 242600), Caransebeş (tel 516323) ,Moldova Nouă (tel 541069) şi Severin este cuprins între orele 10 şi 17, urmând ca în zilele ce prevăd o activitate
continuă, conform prevederilor legale, programul de activitate să fie permanent.
Oraviţa (tel 571598). Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

2

| 10 - 16 Aprilie 2008 | PRISMA

COMUNICAT DE PRESĂ

Structurile ministerului muncii familiei
si egalit@]ii de sanse blocheaz@
accesarea fondurilor UE
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a intentionat sa depuna o
cerere pentru finantare din fonduri ale UE în cadrul POS
Dezvoltarea resurselor umane – domeniul major de interventie 5.2
– Mediul rural - oportunitati de ocupare; cu termen de depunere în
data de 20.03.2008.
Proiectul viza formarea de promotori pentru accesarea
fondurilor structurale si de coeziune în 55 de comune din zona a 4
parcuri naturale din sudul Banatului, plasate pe teritoriul a doua
regiuni de dezvoltare.
Fiind vorba de un proiect strategic acesta putea fi implementat
doar printr-un parteneriat cu Agentia Nationala de Ocopare a
Fortei de Munca.
Prin scrisoarea nr. 2158/05.03.2008 GEC Nera a prezentat
ideia de proiect ANOFM si a solicitat un acord de principiu necesar
declansarii scrierii cererii de finantare de catre GEC Nera, urmând
ca în momentul depunerii cererii de finantare, între GEC Nera si
ANOFM sa fie încheiat, conform procedurilor POS DRU – DMI 5.2,
un acord detaliat de parteneriat.
Asa cum se precizeaza în scrisoarea ANOFM de raspuns cu nr.
599/06.03.2008, scrisoarea GEC Nera a fost trimisa spre
solutionare AJOFM – urilor de la judetele Caras-Severin si
Mehedinti desi cap. 4 din Ghidul POS DRU DMI 5.2 aprobat de
Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse precizeaza ca in
cazul proiectelor strategice ANOFM are competente privind
realizarea de parteneriate.
Ulterior GEC Nera a încercat telefonic la conducerea AJOFMurilor judetene sa dea de urma scrisorii initiale de solicitare a
acordului de principiu insa, asa cum s-au primit sfaturi de la o voce
care nu si-a dat numele de la AJOFM Caras-Severin, raspunsul ar
fi trebuit cautat la.............portarii institutiilor.
Pâna la data depunerii cererilor de finantare GEC Nera nu a
primit nici de la ANOFM si si nici de la AJOFM - urile judetene vreun raspuns în legatura cu acordul de principiu solicitat si evident nu
a putut fi încheiat un parteneriat iar cererea de finantare nu a fost
depusa.
Demersul GEC Nera demonstreaza ca, cel putin în acest caz
ANOFM - un actor principal în implementarea POS DRU, s-a
dovedit a fi ...............o institutie „paralela” cu acest program.
Imediat dupa expirarea termenului de depunere a cererilor de
finantare d-l ministru Paul Pacuraru îsi exprima public
nedumerirea în legatura cu numarul mic de aplicatii primite în
cadrul POS DRU. Unul dintre posibilele raspunsuri poate fi cazul
prezentat de GEC Nera. Este pacat de efortul facut de Autoritatea
de Management POS DRU pentru a le oferi aplicantilor
posibilitatea de a aplica online. Salutam aceasta initiativa dar ea ar
putea ramâne nevalorificata daca celelalte structuri ale MMFES nu
se implica în accesarea acestor fonduri.
In urma notificarii facuta de GEC Nera catre d-l ministru Paul
Pacuraru în legatura cu acest caz, dânsul a contact cu
promptitudine GEC Nera si ne-a sfatuit sa aplicam din nou la
urmatoarele termene pentru cereri de proiecte.
Este posibil sa aplicam, si pentru ca tot ne-am integrat în UE
poate vom cauta un „ANOFM” partener în ..........Slovenia sau
Cehia unde ONG - urile în parteneriat autoritatile nationale de
formare si ocupare a fortei de munca consuma din greu fonduri
structurale ale UE (sâc!)
Doina Margineanu, responsabil relatii publice

Site-ul Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin într-un nou format
În vederea asigurării transparenţei în relaţia cu societatea civilă
şi pentru o mai bună apropiere de cetăţeni, Consiliul Judeţean
Caraş-Severin a dat în folosinţă în 7 aprilie a.c., noua formă a siteului propriu www.cjcs.ro. În această formulă, noua pagina web
este mai uşor accesibilă şi prezintă anumite elemente de noutate,
extrem de utile pentru toate persoanele interesate să obţină
informaţii despre activitatea administraţiei publice judeţene şi nu
numai.
Conducerea executivă a forului judeţean poate fi cunoscută
prin accesarea rubricii Componenţă şi conducere iar activitatea
desfăşurată prin consultarea rubricii cu acelaşi nume. Ultimele
anunţuri şi hotărâri ale Consiliului Judeţean dar şi materialele
destinate reprezentanţilor mass-media pot fi consultate încă de pe
prima pagină.
Informaţii despre stadiul actual al proiectelor cu finanţare
europeană derulate de Consiliul Judeţean sunt disponibile la
secţiunea Proiecte de dezvoltare iar prezentarea modul de
îndeplinire a obligaţiilor de mediu de către autorităţi este accesibilă
la rubrica Protecţia mediului.
Cu noul format al site-ului, cei interesaţi au acum posibilitatea
de a se înscrie în audienţă la preşedinte, vicepreşedinţi sau
secretarul judeţului prin simpla completare a unui formular on-line.
Aceeaşi modalitate simplă poate fi folosită şi pentru transmiterea
petiţiilor care ajung astfel direct la personalul specializat.
Un alt element de noutate este link-ul „Banatul Montan.
Trăieşte diversitatea!” unde se regăsesc informaţii despre
obiectivele turistice şi unităţile de cazare aflate la dispoziţia celor
ce vizitează Caraş-Severinul. Frumuseţea parcurilor naţionale
este descrisă în detaliu iar alăturat vizitatorii pot alege din
multitudinea de trasee turistice propuse pentru a-şi petrece
vacanţa în Caraş-Severin.
Camelia Şuşco, Purtător de cuvânt

Situaţia femeilor din mediul rural
In perioada ianuarie februarie 2008, Agenţia
Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei
şi Bărbaţi (ANES) a derulat o analiză la nivel
naţional cu privire la situaţia femeilor din mediul
rural. Compartimentele teritoriale ale ANES au
condus 1046 de interviuri, axate pe situaţia
profesională, participarea la decizie , informaţiile
necesare, precum şi modalităţile de informare
preferate de femeilor din mediul rural. Persoanele
intervievate au fost femei cu vârsta cuprinsă între
18-55 ani.
Situaţia profesională la nivel naţional reflectă
faptul că femeile din acest mediu de rezidenţă se
orientează cu preponderenţă către domenii precum :administraţia publică, sănătate, agricultură,
asistenţă socială sau învăţământ. In ceea ce
priveşte asumarea responsabilităţilor domestice,
acestea cad mai ales în sarcina femeilor. Astfel, în
judeţe precum Botoşani, Bacău, Suceava sau
Vaslui femeile îşi asumă aceste responsabilităţi
în proporţie de 98%. Ancheta reflectă totodată
faptul că majoritatea femeilor din zona rurală au
venituri sub 500 RON, cu excepţia regiunii de vest
a ţării, unde media veniturilor lunare variează
între 500 şi 1000 RON.
În ceea ce priveşte participarea echilibrată la
decizie, rezultatele studiului reflectă faptul că
femeile nu se implică în luarea deciziilor în
comunităţile din care fac parte, deşi rata
participării feminine la vot este destul de ridicată.
De exemplu, în regiunea de nord-est a ţării
femeile participă la vot în proporţie de 90% , dar
se implică în luarea deciziilor doar în proporţie de
19%. Dezechilibrul se menţine şi în restul
regiunilor, o participare mai activă a femeilor la
actul de decizie fiind înregistrată în judeţul Cluj.
În România, televizorul rămâne mjllocul de
informare preferat al femeilor din mediul rural,
care fac apel destul de rar la presa scrisă şi nu
folosesc internetul. De asemenea, aproximativ o
treime din femeile intervievate au declarat că nu
folosesc nici un fel de mijloc de informare.
Peste 50% din femeile intervievate şi-au
manifestat interesul pentru a obţine mai multe
informaţii cu privire la drepturile de care beneficiează pe piaţa muncii, fiind totodată interesate
să obţină informaţii privind modalităţile de a
demara o afacere sau informaţii privind sănătatea
reproducerii. Pentru obţinerea acestor date sunt
preferate materialele informative şi punctele de
informare din cadrul autorităţilor locale.
Detalii privind rezultatele regionale ale
chestionarelor :
Nr. chestionare: 111 (Braşov, Harghita,
Covasna) + 150 (Gorj, Dolj, Olt, Mehedinti,
Valcea) + 185 (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt,
Suceava, Vaslui) + 120 (Constanta, Galati,
Tulcea, Buzau) + 150 (Caras-Severin, Timis,
Arad) + 180 (Giurgiu, Ialomita, Teleorman, Arges,
Dambovita, Calarasi) + 150 (Bihor, Maramures,
Salaj) = 1046 chestionare
Vârsta femeilor intervievate : femei cu varsta
cuprinsă intre 18-55
Domenii de activitate ocupate preponderent de femei:
Regiunea Centru: administraţie publică, agricultură, comerţ, asistenţă socială, învăţământ;
Oltenia: administraţie publică, sănătate,
comerţ, agricultură (zilierele) şi învăţământ
Nord-Est: educatie, administratie publica,
comert, sanatate, alimentatie; de asemenea, în
judeţe precum Botoşani, Bacău, Suceava şi
Vaslui femeile se ocupă în proporţie de 98% da
responsabiltatile casnice;
Sud-Est: agricultură, comerţ, administraţie
publică, învăţământ. Media veniturilor lunare pt.
toată zona este cuprinsă între 0 - 500 de RON.
Vest: administraţie publică, comerţ, învăţământ, menaj, asistenţă socială şi comerţ. Cu toate acestea, interesele femeilor pentru perfecţionare se îndreaptă către domenii precum: finanţe,
management, protecţia mediului, turism, resurse
umane sau metodică. Media veniturilor lunare ale
femeilor din zona de Vest este cuprinsă între 500
1000 de RON ( excepţie face judeţul Timiş, unde
media este cuprinsă între 0-500 de RON).
Sud: marea majoritate a femeilor din mediul
rural din zona de sud a României sunt angajate,
iar venitul lunar este în medie între 0 - 500 de
RON. În urma analizei a rezultat că sunt şi multe
femei casnice, iar media pe zonă este de 40%.
Nord-Vest: În zona de nord-vest a ţării femeile
din mediul rural sunt în general angajate cu
normă întreagă, iar veniturile lor sunt cuprinse în
medie între 0-500 de RON. Există două judeţe
unde un procent mare de femei au declarat că nu
înregistrează venituri ( în Bihor procentul este
de13%, iar în judeţul Cluj de 20%). În judeţul Sălaj
regasim cel mai mare număr de femei casnice
(80%). Veniturile lor lunare sunt instabile, ele fie
provin din alocaţiile copiilor, fie provin din

ajutoarele sociale oferite de stat. De asemenea,
in judeţul Maramureş femeile casnice sunt in
proportie de 50%.
Domenii de interes:
Regiunea Centru: 40% sunt interesate de
drepturile pe piata muncii ; 20% de initierea unei
afaceri;
Oltenia: sanatatatea reproducerii (mai ales in
judetul Olt) si drepturi pe piata muncii
Nord-Est: drepturile femeilor pe piata muncii
(in proportie de peste 90% în judeţe precum Iaşi,
Suceava sau Vaslui)
Sud-Est: sanatatea reproducerii (52%) şi
drepturile pe piaţa muncii (74%)
Vest: femeile sunt interesate de drepturile de
care dispun pe piata muncii şi de tematica
violenţei, precum şi de modalităţile de iniţiere a
unei afaceri ;
Sud: drepturile pe piaţa muncii şi sănatatea
reproducerii ;
Nord-Vest: drepturile femeii pe piata muncii,
sănatatea reproducerii (70% în Salaj), bursa
locurilor de munca (56% in Maramures)
Participare la decizie
Regiunea Centru: Ca o concluzie, în afară de
participarea ridicată la vot, se poate observa că
femeile nu se implică în luarea deciziilor la nivelul
comunităţii din care fac parte şi nici nu fac parte
din asociaţii, consilii şi partide. Interesul manifestat de respondente cu privire la evenimentele
politice, sociale sau economice ale ţării sau
comunităţii este relativ scăzut, o medie de 55 %
dintre respondente declarând că nu apelează la
nici o modalitate de informare.
Oltenia: Situaţia în zona Olteniei diferă la o
analiză comparativă între judeţele din această
zonă. Ca şi caracteristică generală observam ca
femeile nu sunt deloc active în comunitate. De
exemplu, în judeţul Mehedinţi, nici o femeie nu
participă la luarea deciziilor în comunitate şi nici
nu este membră într-o asociaţie, comitet, comisie
sau partid. În toate judeţele Olteniei femeile participă la vot în număr foarte mare. Sunt judeţe unde
participarea este chiar de 100% (Olt, Dolj,Vâlcea)
Nord-Est: Femeile participă la vot in proportie
de 90%, dar 81% nu participa la luarea deciziei in
comunitate
Sud-Est: Femeile din partea de sud est a ţării
nu participă deloc la deciziile din comunitate şi
nici nu sunt membre în asociaţii, partide sau
comitete. În schimb, participarea la vot este foarte
mare în toate judeţele.
Vest: În comunitate, femeile din zona de Vest
nu sunt deloc active. În toate cele 3 judeţe din
această zonă procentul neparticipării la deciziile
din comunitate este de 100%. Nu numai că nu
participă la deciziile privind soarta comunităţii,
dar nici nu sunt membre în asociaţii, comitete,
comisii sau partidw politice. Cu toate acestea,
femeile din zona de Vest a ţării participă în număr
foarte mare la vot. În fiecare judeţ femeile au
declarat că participă la vot în procent de 100%.
Sud: În ceea ce priveşte participarea activă în
comunitate, femeile din zona de sud nu se implică
în deciziile care privesc comunitatea. Cu toate
acestea, prezenţa la vot este foarte mare,
aproape 100%.
Nord-Vest: Dacă la vot femeile merg în număr
foarte mare în toate judeţele,ele nu se implică
deloc cand vine vorba de luarea deciziei (Bihor
90%, Maramureş 90%, Satu Mare 90% şi Sălaj
90%). Singurul judeţ unde există o participare
activă este Cluj. Femeile din această zonă se
implică prin participarea la şedinţele de partid, la
organizarea diferitelor sărbători, la construcţia
sau reparaţia edificiilor din comună.
Modalităţi de informare preferate de catre
femeile intervievate
Regiunea Centru: materiale informative;
Oltenia: materiale informative (50%) şi puncte
de informare in cadrul autorităţilor locale ;
Nord-Est: Materiale informative (in special în
judeţe precum Iaşi şi Vaslui) sau puncte de
informare (80% în Iaşi)
Sud-Est: 42% dintre femeile intervievate
declară că nu se informeaza deloc; majoritatea
preferă materiale informative şi puncte de
informare ale autorităţilor locale;
Vest: 34% nu se informeaza deloc ; femeile
din această zonă preferă materialele informative
şi punctele de informare ;
Sud: Televizorul este principala sursă de informare pentru femeile din zona de sud. Aproape
80% din aceste femei se uită numai la televizor,
30% citesc ziarele şi numai 15% ascultă radio.
Femeile din zona de sud preferă materialele
informative si seminarii
Nord-Vest: Femeile din aceste zonă preferă
materialele informative şi punctele de informare
ale autorităţilor publice.
(Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse)
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Persoanele fizice vor primi prin
posta, in perioada 7-17 aprilie,
Declaratiile de venit care vizeaza
anul fiscal 2007. Declaratiile
trebuie depuse la organele fiscale,
pana la data de 15 mai 2008.

Profilurile genetice ale infractorilor vor fi introduse într-o bază
natională de date potrivit Legii
privind organizarea şi funcţionarea
Sistemului Naţional de Date
Genetice Judiciare (SNDGJ).

Procurorul General al României, Laura
Codruţa Kovesi, a înaintat Preşedintelui
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie un recurs în
interesul legii cu privire la prezenţa sau
absenţa unui apărător ales sau desemnat din
oficiu, în momentul împăcării părţilor.

Preţul gazelor naturale pentru
populaţie ar trebui să crească cu 19 %,
începând de la 1 iulie, pentru a putea fi
asigurate cantităţile necesare de
consum, potrivit preşedintelui Consiliului
de Administraţie al E.ON Gaz România.

Achizi]iile publice efectuate prin mijloace
electronice

Sprijin financiar pentru pierderi
cauzate de înghe]ul târziu de
prim@var@ în pomicultur@
Pot beneficia de sprijin financiar întreprinderile mici şi
mijlocii active în producţia primară de produse agricole din
sectorul pomicol, a căror producţie a fost afectată de
fenomenul de îngheţ târziu de primăvară, cu mai mult de
30% din media producţiei anuale pe fermă.
Nivelul maxim al despăgubirilor nu va depăşi 80% din
pierderile de venit ale producatorilor agricoli ca urmare a
fenomenului de îngheţ târziu de primăvară.
Pierderile de venit se vor calcula prin diferenţa dintre:
Rezultatul obţinut din multiplicarea cantităţii produse în
anul în care s-a manifestat fenomenul de îngheţ târziu de
primăvară cu preţul mediu obţinut în acel an, şi
Rezultatul obţinut din multiplicarea cantităţii medii
anuale produse în trei ani anteriori producerii fenomenului
cu media preţului obţinut în aceeaşi perioadă.
Din valoarea maximă a despăgubirii se vor scade însă:
Valoarea despăgubirii primite de la societăţile de
asigurare, asigurare-reasigurare ca urmare a asigurării
plantaţiilor pomicole
Valoarea costurilor neefectuare în pomicultură ca urmare a apariţiei fenomenului de îngheţ târziu de primăvară
Calculul pierderilor de venit va fi efectuat pentru fiecare
beneficiar în parte, iar spijinul financiar va fi acordat direct
beneficiarului, grupurilor de producători sau organizaţiilor
de producători unde beneficiarul este membru.
Instituţia responsabilă pentru implementarea sprijinului financiar este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, prin Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală, respectiv a municipiului Bucureşti. Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va stabili normele
metodologice de aplicare a acestei Ordonanţe de Urgenţă
în termen de 30 de zile de la publicare.
Conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de
Meteorologie, în primăvara anului 2007 s-au înregistrat
temperaturi scăzute şi fenomene de îngheţ, în mod
deosebit în prima decadă a lunii mai când s-au înregistrat
până la -4,9 grade Celsius, producţia de fructe fiind
afectată în proporţie de 10% până la 100%.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 09.04.2008)

Începând cu anul 2008, orice autoritate contractantă va utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru
realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% din valoarea efectivă a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul unui an.
Valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace
electronice online se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse şi
cererii de oferte, licitaţiei electronice sau achiziţiei directe, dacă aceasta
este realizată prin intermediul catalogului electronic.
Până la data de 1 septembrie 2008, operatorul SEAP - Sistemul
Electronic al Achiziţiilor Publice - va fi obligat să prezinte Autorităţii
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi
Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, proiectul tehnic
aferent realizării sistemelor de achiziţie dinamice, în scopul adoptării
normelor de aplicare specifice pentru punerea în practică a acestei
modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
SEAP asigură nu numai publicarea la nivel naţional a tuturor
anunţurilor şi invitaţiilor de participare, dar şi transmiterea automată,
atunci când este cazul, a respectivelor anunţuri către Monitorul Oficial
al Uniunii Europene (JOUE). Funcţionarea acestui sistem asigură o
reducere “automată” a perioadelor de aplicare a procedurilor de
atribuire cu 7 zile. România se situează pe primul loc în rândul Statelor
Membre din punct de vedere al procentului de transmitere pe cale
electronică a anunţurilor, spre publicare în JOUE (99,8%, locul al doilea
revenind Finlandei cu 92,9%).
Prin Declaraţia de la Manchester (24 noiembrie 2005) a miniştrilor
responsabili pentru politicile de e-guvernare din statele membre,
statele candidate şi ţările EFTA fixează, ca obiectiv pentru anul 2010, ca
un procent de cel puţin 50% din totalul achiziţiilor publice să se
efectueze prin utilizarea mijloacelor electronice.
Utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de
atribuire va reduce gradul de implicare a factorului uman în derularea
procesului de evaluare a ofertelor şi va scădea riscul de depunere a
unor contestaţii, cu impact benefic în reducerea perioadelor de
realizare a achiziţiilor propuse de autorităţile contractante. La nivelul
mediului de afaceri, este de aşteptat o creştere consistentă a numărului
de utilizatori IT, în special în rândul societăţilor comerciale din România
care, în noile condiţii, vor fi din ce în ce mai mult interesate de achiziţiile
realizate de administraţia publică.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 27.02.2008

Locuin]e pentru medicii
reziden]i }i specialisti
în s@n@tate
Guvernul a adoptat Hotărârea prin care Autorităţile de
sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti vor administra, în numele Ministerului
Sănătăţii Publice, locuinţele
construite de Agenţia Naţională
pentru Locuinţe de care pot
beneficia medicii rezidenţi şi alţi
tineri specialişti din sistemul de
sănătate.
Imobilele care fac obiectul
actului normativ sunt cele realizate în cadrul Programului de
construcţii de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, Subprogramul privind construcţia
locuinţelor în regim de închiriere
pe terenurile aflate în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice
În prezent, locuinţele menţionate fac parte din domeniul
public al unităţilor administrativteritoriale şi sunt administrate de
către consiliile locale.
Trecerea locuinţelor în administrarea ASP restrînge accesul
la repartiţie a persoanelor care
nu au calitatea de medic - ceea
ce constituie un avantaj pentru
medicii rezidenţi.
Potrivit noilor prevederi,
cererile de repartizare a acestor
locuinţe vor fi analizate de
comisii sociale constituite prin
decizie a directorilor executivi ai
autorităţilor de sănătate publică.

l Plata restului către consumatori prin orice altă formă decât numerar va fi interzisă, potrivit unei propuneri legislative adoptate,
marţi, de Senat l Conform unui proiect de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica medicii pot avea salarii de baza individuale
mai mici sau mai mari in functie de punctajul obtinut la evaluarile trimestriale l 8% din firmele romanesti si-au modificat actul
constitutiv conform noii clasificari a activitatilor din economia romanesca(CAEN), intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2008 l
Guvernul vrea să înfiinţeze un oficiu naţional al produselor tradiţionale şi ecologice româneşti l România, pe locul şase în UE la
creştrea PIB în trimestrul patru 2007 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 222 privind acordarea cetăţeniei române
unor persoane (M.O. nr. 182/10.03.2008)
l H.G. nr. 191 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 4 la H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor
cu efective de jandarmi, precum şi pentru modificarea
art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului
Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor
aparţinând acestora, supravegherea accesului şi
menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării
normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia
magistraţilor (M.O. nr. 183/10.03.2008)
l O.u.G. nr. 25 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2008 (M.O. nr. 188/12.03.2008)
l H.G. nr. 223 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane (M.O. nr. 188/12.03.2008)
l Hotărârea nr. 104 a Camerei Auditorilor Financiari
din România privind modificarea nivelului cotizaţiilor
fixe, precum şi al unor tarife ale Camerei Auditorilor
Financiari din România (M.O. nr. 188/12.03.2008)
l Ordinul nr. 588 al ministrului economiei şi finanţelor
privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru
care organul fiscal transmite contribuabililor, prin
poştă, formularele de declaraţii de venit (M.O. nr.
189/12.03.2008)
l H.G. nr. 10 privind alegerea unui reprezentant al
societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii
(M.O. nr. 191/12.03.2008)
l H.G. nr. 240 privind declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 DrobetaTurnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 388+100
Lot 2, pe teritoriul localităţii Băile Herculane, judeţul
Caraş-Severin" (M.O. nr. 191/12.03.2008)
l H.G. nr. 241 privind declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN
6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi
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km 388+100 Lot 2, pe teritoriul localităţilor Orşova,
judeţul Mehedinţi, Topleţ şi Mehadia, judeţul CaraşSeverin" (M.O. nr. 191/12.03.2008)
l H.G. nr. 264 privind stabilirea datei de desfăşurare a
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice
locale din anul 2008 (M.O. nr. 192/12.03.2008)
l Legea nr. 35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi
a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali (M.O. nr. 196/13.03.2008)
l Legea nr. 32 pentru completarea art. 10 din Legea
învăţământului nr. 84/1995 (M.O. nr. 197/14.03.2008)
l Legea nr. 33 pentru modificarea alin. (5) al art. 176
din Legea învăţământului nr. 84/1995 (M.O. nr.
197/14.03.2008)
l O.u.G. nr. 26 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al
muniţiilor (M.O. nr. 203/17.03.2008)
l H.G. nr. 239 privind declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN
6 Drobeta-Turnu Severin Lugoj, între km 358+000 şi
km 495+800" din cadrul obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire Domaşnea” (M.O. nr. 203/17.03.2008)
l H.G. nr. 282 pentru completarea tabelului I din
anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope (M.O. nr. 206/18.03.2008)
l Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li sau acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în
anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
(M.O. nr. 209/18.03.2008)
l H.G. nr. 287 privind modificarea şi completarea

Normelor pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de către regimurile instaurate în România
cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobate prin H.G. nr.
127/2002 (M.O. nr. 212/19.03.2008)
l H.G. nr. 189 privind recunoaşterea Statutului
Cultului Creştin Penticostal Biserica lui Dumnezeu
Apostolică din România (M.O. nr. 214/20.03.2008)
l Ordinul nr. 3.315 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului privind criteriile generale de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare
de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul
universitar 2008-2009 (M.O. nr. 215/20.03.2008)
l Decizia nr. 4 a Colegiului Medicilor din România
privind continuarea activităţii medicale peste vârsta
legală de pensionare (M.O. nr. 215/20.03.2008)
l O.u.G. nr. 28 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (M.O.
nr. 217/21.03.2008)
l Iniţiative legislative ale cetăţenilor potrivit legii nr.
189/1999: Proiect de lege pt. instituirea zilei de 5 mai
ca Zi a Bărbatului şi declararea Zilei Femeii şi a Zilei
Bărbatului sărbători legale (M.O. nr. 217/21.03.2008)
l Ordinul nr. 170/179 al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică privind completarea Clasificării
ocupaţiilor din România (M.O. nr. 219/21.03.2008)
l Ordinul nr. 769/C al ministrului justiţiei privind
acordarea cetăţeniei române unor persoane (M.O. nr.
219/21.03.2008)
l H.G. nr. 319 privind modificarea şi completarea unor
acte normative emise pentru buna organizare a
alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din
anul 2008 (M.O. nr. 221/21.03.2008)
l Ordinul nr. 788/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 223/24.03.2008)
l

Organizaţia Naţiunilor Unite rămâne "cheia de boltă a
ordinii mondiale", a afirmat miercuri preşedintele rus în
exerciţiu Vladimir Putin, după întâlnirea avută la Moscova cu
secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, relatează agenţiile
de presă. "ONU este singura organizaţie internaţională
universală", a subliniat Vladimir Putin.

În Muntenegru au avut loc duminică primele
alegeri prezidenţiale de la proclamarea
independenţei, în urmă cu doi ani. Presedintele
in exercitiu, Filip Vujanovic, a fost reales in
functie cu aproape 52% din voturi, conform
rezultatelor oficiale preliminare.

Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir
Voronin, şi liderul separatist de la Tiraspol, Igor
Smirnov, au convenit asupra unei întâlniri
bilaterale, pentru a discuta măsurile ce se impun
pentru creşterea încrederii între cele două părţi,
relatează agenţiile de presă de peste Prut.

Proiectul european GÉANT
Programul european GÉANT, concretizat în cea mai
mare reţea informatică multi-gigabit dedicată cercetării şi
educaţiei, se conectează la reţelele similare din lume
pentru a crea o reţea mondială unică de cercetare. În
Europa, GÉANT pune în legătură cercetătorii de pe tot
cuprinsul continentului, de la Rekjavik la Vladivostok, şi
deserveşte aproximativ 30 de milioane de utilizatori din
mai mult de 3500 de universităţi şi centre de cercetare,
conectând 34 de reţele naţionale de cercetare. Se vor
stabili conexiuni de mare viteză cu infrastructurile regionale de reţele de cercetare care se dezvoltă în Balcani, în
regiunile Mării Negre şi Mării Mediterane, precum şi cu
reţele din Asia, Africa de Sud şi America Latină. În Europa,
GÉANT a permis realizarea unor colaborări revoluţionare
în domeniul cercet ării schimbărilor climatice, al
radioastronomiei şi al biotehnologiei.

„Capacitatea uriaşă de prelucrare a datelor pe care o
are GÉANT permite Europei să reunească cele mai
strălucite minţi din lume în scopul abordării provocărilor cu
care ne confruntăm cu toţii. Investiţia financiară a Europei
într-o reţea centrală de cercetare de mare viteză aproximativ 23 de milioane de euro pe an - are efecte
pozitive asupra competitivităţii din Europa, stimulând
totodată colaborarea între cercetători la nivel global" a
afirmat dna Viviane Reding, Comisarul european pentru
Societatea Informaţională şi Mass-media. „Investind încă
90 de milioane de euro până în 2012 în cea de-a treia
generaţie a GÉANT, UE îşi ia angajamentul de a rămâne
în prima linie a evoluţiei internetului şi de a facilita şi
armoniza colaborarea ştiinţifică."
Programul GÉANT a fost lansat în 2000, ca o iniţiativă
cofinanţată în vederea actualizării infrastructurii reţelelor
de cercetare şi educaţie, având la vremea respectivă un
buget total de 200 de milioane de euro. Programul a fost
ulterior actualizat şi a devenit un lider la nivel mondial,
reuşind să ridice gradul de atractivitate a Europei în
materie de cercetare (IP/04/1058 şi IP/05/722).
GÉANT realizează progrese tehnologice uriaşe
pentru „marile proiecte ştiinţifice", cum ar fi EXPReS, un

proiect UE în domeniul radioastronomiei. Acesta
conectează cele mai mari radiotelescoape din China,
Europa, Africa de Sud şi Chile la un supercalculator aflat
în Ţările de Jos, care generează imagini în timp real,
proces care este posibil doar datorită tranzitului mare de
date permis de reţeaua GÉANT.
GÉANT asigură, de asemenea, suport pentru
comunicaţiile globale pentru Large Hadron Collider (LHC)
de la CERN, cel mai mare experiment ştiinţific individual
desfăşurat vreodată. Proiectul va deveni funcţional peste
câteva luni şi depinde de conexiunile de mare viteză din
lume pentru a asigura transmisia unei cantităţi de date
fără precedent (15 milioane de gigaocteti pe an) către
5000 de oameni de ştiinţă care lucrează în 500 de institute
de pe tot cuprinsul globului.
Pe plan internaţional, Comisia a anunţat că va finanţa
cu 12 milioane de euro reţeaua TEIN 3 (Trans-Eurasia
Information Network, a se vedea IP/08/269), o reţea de
mari dimensiuni în regiunea Asia-Pacific, conexiunile de
mare viteză între GÉANT şi UbuntuNet Alliance din Africa,
precum şi Ukrainian Research and Academic Network
(URAN). Proiectul Black Sea Interconnection (BSI), o altă
iniţiativă finanţată de UE, care conectează ţările din zona
Mării Negre şi a Caucazului la GÉANT, va fi lansat la 1
martie, în colaborare cu Reţeaua naţională turcă pentru
cercetare şi educaţie.
La 3 martie, doamna Comisar Viviane Reding va
participa la evenimentul „GÉANT 2 - Global Leader" care
va avea loc la Bled, în Slovenia, în cadrul căruia se vor
analiza realizările GÉANT şi rolul acestuia în centrul
reţelei globale de cercetare.
Context:
GÉANT este o reţea centrală paneuropeană de ultimă
generaţie, care conectează Reţelele naţionale pentru
cercetare şi educaţie (NREN) din Europa, însumând mai
mult de 50 000 km în lungime. GÉANT oferă o acoperire
geografică inegalabilă, o lăţime mare de bandă şi
tehnologii inovatoare de reţea hibridă. GÉANT asigură
conectarea cu mare viteză la o reţea privată a cadrelor
academice şi cercetătorilor europeni, precum şi a altor
centre de cercetare.
Contribuţia actuală a Comisiei Europene la GÉANT
este finanţată din cel de-al şaselea Program-cadru (20022006) şi este în sumă de 93 de milioane de euro pentru 58
de luni. Restul sumei este cofinanţată de ţările
participante. Partenerii proiectului sunt NREN, TransEuropean Research and Education Networking
Association (TERENA) şi DANTE, care gestionează şi
operează reţeaua GÉANT în numele NREN europene.
Un dosar de presă pe tema GÉANT poate fi consultat
la adresa: http://ec.europa.eu/information_society/
newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item id=3915
A se vedea, de asemenea, MEMO/08/133
GEANTA Al thc Hcan or Global Research Networking

Drepturilor arti}tilor interpre]i
}i drepturile de autor - o
nou@ perspectiv@
Charlie McCreevy, comisarul european
pentru piaţă internă şi servicii, doreşte să consolideze protecţia drepturilor artiştilor interpreţi
şi să readucă în discuţie problematica perceperii drepturilor de autor în domeniul muzicii.
În sectorul muzical european, nu toate
categoriile de artişti se situează pe picior de
egalitate. În prezent, artiştii interpreţi
beneficiază de o protecţie a drepturilor de
reproducere şi de difuzare timp de 50 de ani - o
durată cu mult inferioară celei acordate
compozitorilor şi scurtă, ţinând cont de evoluţia
demografică. În cazul compozitorilor, această
protecţie este valabilă pe toată durata vieţii şi
încă 70 de ani după moartea lor.
Mii de muzicieni şi interpreţi din anii 1950 şi
1960 riscă astfel să fie privaţi, în următorii zece
ani, de taxele pe care le primesc astăzi pentru
fiecare difuzare a înregistrărilor lor pe calea undelor. Ori, pentru artiştii cei mai puţin cunoscuţi,
aceste taxe reprezintă adesea singurul venit.
Prin urmare, Comisia intenţionează să
propună o prelungire, de la 50 la 95 de ani, a
perioadei de protecţie a drepturilor de
reproducere şi de difuzare de care beneficiază
artiştii interpreţi europeni. De asemenea,
Comisia propune ca artiştii interpreţi să-şi
poată schimba casa de discuri, în situaţia în
care aceasta nu doreşte să reediteze o
înregistrare pe o durată prelungită.
Iubitorii de muzică pot sta liniştiţi, pentru că
aceste măsuri nu ar trebui să aibă nici un efect
asupra preţurilor de consum.
De asemenea, comisarul McCreevy
propune o nouă abordare privind perceperea
drepturilor de autor şi, în special, privind modul
de colectare şi utilizare a taxelor pentru a
compensa utilizarea copiilor private
(reproducerea unei opere pentru uz personal).
Pentru a obţine soluţii concrete, dl McCreevy a
hotărât să lanseze o consultare a tuturor
părţilor interesate din acest sector.
Bruxelles, 20/02/2008

l 13-14 aprilie, alegeri anticipate în Italia l Grupul Eurotunnel, operatorul căii ferate ce leagă Anglia de Franţa a raportat
primul profit anual de la deschiderea tunelului în 1994 l ONU a avertizat Serbia să nu organizeze alegeri locale în rândul
sârbilor din Kosovo l Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, efectuează o vizită la Moscova (9 - 11 aprilie) l Premierul
spaniol Zapatero a propus marţi o strategie de luptă împotriva organizaţiei separatiste basce ETA în cadrul discursului său de
politică generală rostit în Congresul Deputaţilor l

Summitul NATO, NATO - RUSIA, întâlnirea de la Soci
Aspecte reluate de agenţiile de presă
Casa Albă a calificat drept "importante şi istorice"
participarea preşedintelui George W. Bush la summitul
NATO de la Bucureşti şi întâlnirea sa cu preşedintele rus
Vladimir Putin la Soci.
La summit, preşedintele Bush a obţinut sprijinul
aliaţilor săi europeni din NATO faţă de desfăşurarea
proiectului american de scut antirachetă în Europa de
est, dar şi angajamentul lor de a trimite trupe şi
echipamente suplimentare în Afganistan.
George W. Bush s-a deplasat de asemenea în
Ucraina şi Croaţia, înainte de ultima sa întâlnire la nivel
prezidenţial, la Soci, pe malul Mării Negre, cu Vladimir
Putin, care va părăsi funcţia de lider la Kremlin în luna
mai.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a subliniat că vizita
preşedintelui Bush în Europa a fost una "cu adevărat
importantă şi istorică deopotrivă pentru ţările Europei de
est, pentru summitul NATO de la Bucureşti şi pentru
reuniunile de la Soci". Preşedintele american "a plecat în
această deplasare cu numeroase întrebări, dintre care
multe şi-au găsit răspuns". "Pe de o parte, NATO este
acum mai puternică decât înainte de vizită, iar acesta
este un lucru bun, şi pe de altă parte relaţiile americanoruse se află pe un curs solid, ceea ce este din nou un
lucru bun", a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
George W.Bush şi Vladimir Putin au anunţat duminică, la Soci, că au făcut progrese spre reglementarea
divergenţelor legate de proiectul de desfăşurare a unui
scut antirachetă în Polonia şi Republica Cehă.
Rusia şi NATO au încheiat un acord care permite

tranzitarea pe teritoriul rus, pe cale ferată, a
încărcăturilor nemilitare destinate Forţei Internaţionale
din Afganistan (ISAF). Acordul a fost semnat de către
ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, cu ocazia
Consiliului Rusia - NATO, la care a participat şi
preşedintele rus Vladimir Putin. Documentul ce permite
tranzitarea pe teritoriul Rusiei a încărcăturilor conţinând
materiale nemilitare, produse alimentare, piese
detaşabile, carburant şi vehicule de transport este
rezultatul negocierilor întinse pe mai mulţi ani între NATO
şi Moscova, negocieri în care s-a cerut Rusiei să permită
tranzitarea spaţiului său aerian şi a teritoriului său pentru
echipamentele destinate soldaţilor din ISAF.
Consiliul NATO-Rusia reprezinta o "punte strategică"
pentru securitatea Europei, chiar dacă abordările celor
două entităţi nu sunt întotdeauna similare, a fost
concluzia formulată de secretarul general al NATO, Jaap
de Hoop Scheffer, într-o conferinţă de presă. Discuţiile
purtate în cadrul Consiliului organizat cu ocazia
summitului de la Bucuresti au fost caracterizate de
secretarul general ca fiind "deschise", chiar dacă s-a
ajuns la concluzia că, asupra unor aspecte, există
puncte de vedere diferite.
Astfel, discuţiile despre acordarea Membership
Action Plan Georgiei şi Ucrainei au demonstrat încă o
dată că NATO şi Rusia "nu gândesc chiar la fel
extinderea Alianţei", a spus Scheffer, care a adăugat
însă că nu ar putea caracteriza dialogul pe această temă
drept o "confruntare". Secretarul general al NATO a mai
spus că, în opinia sa, vor exista mai multe runde de
discuţii pe această temă şi că dialogul rămâne deschis.
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Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând dormitor, stare foarte
bună şi convector nou,
nefolosit. Tel. 224894.
Vând canapea colţar, stare
foarte bună, str. Bozovici nr. 7
(Stavila). Tel. 212936.
Vând colţar sufragerie 3
corpuri preţ neg. Telefon Motorola v3 50 €. Tel. 0723-316334.
Vând maşini cusut industriale. Tel. 0724-012468.
Vând cărucior pentru copil
“bebe smile” inclusiv accesorii.
Model deosebit, stare foarte
bună. Preţ 300 lei. Tel. 0743202917, 0721-239684.
Vând cameră foto Fujifilm
Finepix S5600 zoom optic 10x,
5,1 mp + geantă + acumulatori
Varta + card 1Gb 170 €. Tel.
0724-023373.

Vând Intel PIV 631 3,0 GHz,
1,5 GB ram, 200 GB hdd, Leadtek 7600GT agp8x, tv-tuner,
webcam, mouse+tastatura,
1.500 lei negociabil. Tel. 0746156546.
Vând calculator Intel Pentium 3, 863 Mhz, 128 MB ram,
preţ 300 lei. Tel. 0749-171114.
Vând 2 frigidere de 85 cm
înălţime, unul cu congelator,
100% funcţionale. Preţ 160 lei,
respectiv 230 lei, neg. Tel.
0741-691655, 0770-776678.

Auto-Moto-Velo

Vând Opel Astra f-cc an
1993, avariat în faţă. Preţ 900 €
neg. Tel. 0721-358796.
Vând Dacia Break 1999,
vopsea originală, bord CN,
alarmă, cârlig pt. remorcă, ITP
2009, stare excepţională. Tel.
0721-786555.
Vând microbuz “Fiat Ducato” TDI, 1997, mixt, neînmatriculat, 2500 euro.T el. 0723312985, 220717.
Vând Renault Clio 1,4, de
urgenţă, an 2001, aer condiţionat, alarmă, verificare 08/
2009, preţ 5100 euro negociabi,
cer seriozitatel. Tel. 0748953607, 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.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Anunturi
,
Imobiliare

Vând casă mare în stare
foarte bună, com.Socol, jud.CS.
Tel.0256-410494, 0721-215041
Vând grădină mare în Govândari, din drumul cimitirului
nr. 8. Tel. 0355-409456, 0720531998.
Vând apartament cu o cameră + boxă 49 mp, cu balcon,
Luncă, etaj 1. Tel. 0255-216766,
0355-408466.
Vând casă în Gătaia, cu
grădină, 2 camere la sradă,
bucătărie, baie, sau schimb cu
apartament în Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, cu toate facilităţile
(apă, gaz, cablu, telefon). Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Vând pădure şi fâneţe 5.800
mp în Caransebeş (Teiuş). Tel.
0728-203084.
Cumpăr garsonieră. Tel.
0355-804374.
Vând teren cu pădure 5800
mp în Crivaia, preţ 10.000 €. Tel.
0749-171114.
Cumpăr apartament decomandat zona Luncă, Centru,
Muncitoresc numai de la persoane fizice. Ofer maxim
39.500 €. Tel. 0255-241062.
Vând casă cu etaj, Moroasa
2, 6 camere, 2 băi, 2 bucătării, 2
coridoare + o cameră, bucătărie, pivniţă în curte. Tel. 216826
orele 20-22. Preţ 150.000 €.
Persoan ă fizic ă cump ă r
casă, fără intermediar. Tel.
0724-349258.
Ofer spre închiriere, pe
termen lung, apartament cu 1
cameră, complet mobilat şi
utilat, în bloc cu apartamente,
100 €. Tel. 0743-221456.
Cumpăr apart. cu 1 sau 2 camere, etaj intermediar, ofer plata pe loc. Fără intermediari! Tel.
0724-023373, 0355-806332.
Vând teren 5.000 mp front
stradal 27 ml pe drumul vechii
cocserii ce face legătura cu staţia curent km 8 paralel cu Calea
Caransebeşului la km 5,5. Tel.
0255-221162, 0728-038792.
Vând apartament 2 camere
confort 1, parter, Moroasa,
complet utilat şi mobilat, preţ
34.000 €. Tel. 0723-400872.

Vând Dacie break albă, an
1997, taxe plătite până în 2009.
Tel. 0723-894929.
Ofer împrumut valutare cu
Vând piese de VW Golf 1 şi garanţie imobiliară, aur sau
2, plus caroserie, preţ rezonabil. electronice. Tel. 0723-495967.
Tel. 0723-054615.
Caut copil sau bătrân pt.
îngrijire. Tel. 0721-217133.
Intermediez locuri de muncă
pentru femei şi bărbaţi în Germania în diferite domenii.Tel.
0722-132715
Angajez 2 fete barmanătar la o pensiune pe Cheile
osp
REŞIŢA: Agent comercial: 1; Ajutor ospatar: 10; Asistent
Caraşului.
Se asigură transport
medical generalist: 9; Barman: 3; Betonist: 5; Bucatar: 20;
sau cazare. Salariu atractiv. Tel.
Camerista hotel: 1; Carmangier: 3; Consultant in informatica: 1;
0751-020878, 0788-081805.
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 48; Director
Caut loc muncă şofer cat. B,
tehnic: 1; Director vanzari: 1; Dulgher: 8; Electrician de intretinere distribuţie, coletărie, personal.
si reparatii: 1; Electrician montare si reparatii linii electrice aeriene: Ofer şi cer seriozitate. Tel. 07412; Faiantar: 5; Femeie de serviciu: 2; Fierar betonist: 5; Forjor 252271.
Execut ziduri de piatră,
mecanic: 10; Frezor universal: 3; Gestionar depozit: 2; Infirmiera:
ţii, garduri, stâlpi, placări
funda
5; Inginer mecanic: 1; Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 2;
cu piatră. Tel. 0743-9077507.
Ingrijitor cladiri : 1; Instalator apa, canal: 7; Kinetoterapeut: 1;
Caut copii şi bătrâni pentru
Lacatus mecanic: 23; Lacatus montator: 2; Lucrator comercial: 1; îngrijire. Tel. 0728-166849,
Manipulant marfuri: 1; Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat la 0721-217133, 0355-808808.
ambalarea produselor: 52; Muncitor necalificat la demolarea
Acord asistenţă juridică,
cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 58; Muncitor recuperări debite, uzucapiuni
necalificat in industria confectiilor: 128 + 2 persoane cu handicap; terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Muncitor in activitatea de gospodarire: 20; Ospatar: 21; Patiser: 4; Tel. 0727-505315.
Femeie serioasă, caut în întPaznic: 1; Rectificator dantura caneluri: 1; Sofer autocamion: 1; reţinere bătrân sau bătrână. Tel.
Sofer de autoturisme si camionete: 1 persoană peste 45 de ani; 0355-411682, 0729-357909
Spalator vehicole: 1; Strungar universal: 9; Tehnician echipamente
de calcul retele: 1; Tamplar universal: 11; Turnator formator: 1;
Vanzator: 8; Vulcanizator : 1; Zidar rosar-tencuitor: 25; Zugravvopsitor: 10;
jurnalist
CARANSEBES: Confectioner cablaje auto: 150; Faiantar: 2;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
asistent marketing
faianta, gresie, parchet : 2; Lacatus: 4; Sudor: 3; Inginer : 2; Sofer:
1; Masinist pod rulant: 2; Fierar: 2; Dulgher: 2; Femeie de serviciu:
Tel. 22.11.34
secretară
1; Masinist la masini pentru terasamente: 2;
Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007
TOTAL GENERAL: 714

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 09.04.2008

PRISMA
angajează

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Fil. jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
proteze, orteze, încălţăminte ortopedică, corsete, cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 10.00-12.00, 14.15-17.00 şi joi
10.00-12.00. Informaţii suplimentare: 0744-479253

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

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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OttySoft

http://www.otty-soft.net

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

Nume
Adresa

Matrimoniale
Bărbat cca. 40 ani, serios,
stabilit în Germania, caut
femeie 25-35 ani, serioasă.
00491733587260

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
4 - 9 aprilie
Miercuri, 09.04.2008
1. Goman Florin (28 ani) şi
Ferariu Maria-Viorica (25 ani)
2. Popescu Marius-Flavius (24 ani) şi
Matei Elena (27 ani)
Joi, 10.04.2008
1. Nicola Denis-Ilarion (29 ani) şi
Dalea Roberta (21 ani)
Vineri, 11.04.2008
1. Nacă Leonică-Ionel (24 ani) şi
Olaru Anca-Oana (20 ani)
Sâmbătă, 12.04.2088
1. Ciocârlău Adrian-Valentin (37 ani)şi
Kovacs-Cziczeri Iuliana (38 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 26 mar.- 2 aprilie

l Popovici Elena (72 ani) l
Nichescu Valeriu-Ion (39 ani) l
Ispas Lucia-Nicoleta (1 an) l
Budă Maria (79 ani) l Frumuşanu Simion (48 ani) l Pleşa
Mariea (88 ani) l Crija Victoria
(80 ani) l Gheorghescu
Nicolae (65 ani) l Kosztner
Ioan-Nicolae (62 ani) l Otiman
Antuţa (85 ani) l Nicolici Mitra
(72 ani) l Tuţă Ştefan (60 ani) l
Galben Ioan (74 ani) l Gagia
Elena (83 ani) l Bran
Alexandrina (74 ani) l Mitar
Lucia (82) l Predescu Aristina
(86 ani) l Cristea Ileana (59
ani) l Druţu Miluţă (64 ani) l
Lissy Bernhard (56 ani) l
Szerbul Roza (93 ani) l Ciuta
Chaterina (81 ani) l Pancea
Ana (81 ani) l Guczuly Anton
(87 ani) l Iftenia Victor (87 ani)
l Irimia Cornelia (72 ani)

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

0741-771267

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

A prilie
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

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

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 apartament cu o camer ă
Moroasa, etaj 1, balcon preţ negociabil.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament cu o cameră, Micro 3,
convector, uşă metalică, balcon, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament cu o cameră Calea
Caransebesului, etaj 2, centrală, balcon
inchis. preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021438, 0740099789
Vând garsonieră Micro 1, mobilată,
amenajată, preţ 20000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră Micro 4, termopane,
boiler, balcon, preţ 16000 €. Tel 0355404462, 0788021438, 0740099789
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
conf. 1, decomandat, preţ 38000 neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 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 3,
confort 1, semidecomandat, etaj 1, boxă,
pereţi izolaţi, centrală, termopane, preţ
neg. Tel. 0355-404462, 0740099789,
0788021438
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrală, termopane, preţ 36000. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Centru,
bloc de cărămidă, etaj 2, confort 1,
semidecomandat, preţ 40000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, semidecomandat, etaj 2,
centrală, preţ 34000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, semidecomandat, centrală,
termopane, amenajat, 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
Vând apartament 2 camere Micro 4,
confort 1 decomandat, etaj 1, mobilat,
termopane, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 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 apart. 3 camere, Micro 2, confort
1, semidecomandat, preţ 47000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, Micro 3, etaj
intermediar, confort 1, semideco-mandat,
centrală, termopane, preţ neg. Tel. 0355404462, 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 0355404462, 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
Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
centrală, termopane, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442
VÂNZARE CASĂ
Vand casă Luncă, 3 camere, demisol,
amenajata, centrala, termopane, teren 200
mp, garaj. Tel 0355-404462, 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, etaj,
centrală, amenajată, preţ negociabil.Tel.
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 casă Luncă, 3
camere, demisol, etaj, centrală, bucătaria
mobilată. Tel.0355-404462, 0788021438,
0740099789
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabinete medicale, birouri. Tel. 0788021438,
0740099789
Vând teren calea Ţerovei, 5000 mp,
utilităţi, preţ negociabil. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
CUMPARARE
Cumpăr apartament 2, 3 camere
confort 1, decomandat, Luncă, ofer preţ
bun.Tel 0355-404462, 0788021439
Cumpăr casă zona Centru, Luncă,
Piaţa de sud, Moroasa, 3 camere, curte,
ofer plata pe loc. Tel. Tel 0355-404462,

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 casă veche, front stradal 20 mp
+ curte şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistriţei. Preţ 85.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 3 camere conf. 1
semidecomandat, et. 9/10. Tel. 221529,
0724-302616
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 spaţiu comercial, 100 mp,
situat pe Calea Caransebeşului, preţ
150.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
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 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel.
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 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
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 apartament 2 camere, conf.1
decomandat, Str. Fagarasului, etaj 3/4.Tel.
0748-119441.
Vand apartament 3 camere, conf.1
decomandat, Govandari etajul 2/4. Tel.
0748-119441.
Vand apartament 4 camere, conf.1
decomandat, zona Lunca, etajul 3/4, 3 bai,
2 balcoane. Tel. 0748-119441.
Vand apartament cu 1 camera, zona
Micro 4, etaj intermediar, bloc de 4 etaje,
imbunatatit, preţ 20.000 € Tel. 0748118081.
Vand apartament 2 camere, conf.1
decomandat, zona buna, imbunatatit, bloc
de 4 etaje, etaj intermediar, pret negociabil.
Tel. 0748-118081.
Vand apartament 3 camere, conf.1
decomandat, imbunatatit zona buna, bloc
de 4 etaje, etaj intermediar, usi interioare
schimbate, pret neg. Tel. 0748-118081.
Vand apartament cu 1 camera, Micro
2, preţ 23.000 € neg. Tel. 0748-118080.
Vand apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, zona buna. Tel. 0748118080.
Cumpar casa
3 camere, 35.00040.000 € , zona Muncitoresc. Tel. 0748118080.

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

Vand apartament 4 camere, decomandat, preţ 45.000 €. Tel. 0748-118080.
Vand apartament, 1 camera, cu
imbunatatitri, preţ20.000 € Tel. 0748119442.
Vand apartament 2 camere, conf.1,
bloc de 4 etaje, cu garaj. Tel. 0748-119442.
Vand apartament cu 1 camera, zona
Micro 4, etajul 2 , cu imbunatatiri, preţ
20.000 € neg. Tel. 0748-119444.
Vand apartament, 2 camere, conf. 1
decomandat , zona Micro 1, preţ 35.000 €
neg. Tel. 0748-119444.
Vand apartament 2 camere, conf. 1 ,
zona Micro 2, preţ 28.500 € Tel. 0748119444.
Vand apartament 1 camera, in bloc de
apartamente, cu mici imbunatatiri, zona
Micro 2, preţ 20.500 € neg. Tel. 0748118777.
Vand apartament 2 camere, conf. 1
semidecomandat, in bloc de 4 etaje,
intretinut, zona foarte buna. preţ 34.000 €
Tel. 0748-118777.
Vand sau inchiriez spatiu cu toate
dotarile. Tel. 0748-119443
Vand apartament 2 camere cu
imbunatatiri, etaj 1, pret 37000 € neg. Tel.
0748-119443
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Raliul Banatul Montan UCM Re}i]a

LIGA 1
Clasament
Clasamentetapa
etapaaaa15-a:
27-a:
Clasament
etapa
17-a:

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

Raliul Banatului Montan UCM Reşiţa va avea loc în intervalul
11-12 aprilie. Pe lista participanţilor sunt nume mari: Constantin
1. CFR Cluj
"Titi" Aur, cel mai titrat pilot din istoria raliurilor din România cu opt
2. Steaua Bucuresti
trofee naţionale, Dan Gârtofan, campion naţional în 2004 şi 2007,
3. Rapid Bucuresti
Bogdan Marişca, campionul anului 2005, Claudiu DAVID reîntors
4. Dinamo Bucuresti
în campionatul României, piloţi străini ca Miettinen Jarkko
5. Politehnica Timisoara
(câştigătorul etapei de la Braşov), Szabo Gergo şi mulţi alţii.
6. Unirea Urziceni
Înainte de debutul competiţiei, în parcul închis din centrul
Reşiţei, piloţii îşi vor etala, spre deliciul publicului, maşinile special
7. FC Vaslui
echipate pentru concurs.
8. Gloria Bistrita
Spre deosebire de anul trecut, cea de a doua editie a Raliului
9. U. Craiova
Banatului Montan UCM Resita este organizata in totalitate de
10. Otelul Galati
Clubul Sportiv UCM Resita si se va desfasura doar pe teritoriul
11.
Pandurii Tg. Jiu
judetului Caras-Severin. Anul acesta Raliului Banatul Montan
12. Politehnica Iasi
UCM Resita contine 12 probe speciale, spre deosebire de cele 10
13. Dacia Mioveni
din editia 2007, probe care totalizeaza 170 km. Ca o noutate la
14. Gloria Buzau
editia de anul acesta trebuie mentionata Proba Anina - Bozovici
15. Farul Constanta
tur/retur care se aduga traseului din 2007.
16. UTA
Proba Speciala Resita este de fapt, o prelungire cu 6 km, a
17. Ceahlaul Piatra Neamt
clasicei "coaste", organizata an de an. Pilotii participanti in
18. U. Cluj
Campionatul de Viteza in Coasta al Romaniei sunt avantajati in cei
Etapa urmatoare (28/34) 09-10.04.2008; Etapa (29/34) 12- 4 km cunoscuti ccea ce face ca spectacolul automobilistic sa fie cu
14.04.2008: Sambata 12.04: Craiova - Otelul Galati, (ora 16:30, atat mai mare. Sa nu uitam ca acesta proba se va parcurge si in
kanal D); Ceahlaul - Mioveni, (ora 18:30, Telesport); Poli Timisoara - sens invers, doar cronometrul putand sa spuna cine va fi mai bun.
Dinamo, (ora 20:30, National TV); Duminica 13.04: Farul - FC
Vaslui, (ora 16:45, TVR 1); Poli Iasi - UTA, (ora 17:30, Telesport);
Pandurii - Urziceni, (ora 18:30, National TV); CFR Cluj - Rapid, (ora
20:30, Kanal D); Luni 14.04: Gloria Buzau - Bistrita, (ora 16:00,
Telesport); Steaua - U Cluj, (ora 20:30, Antena 1).
M
M
M
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

V
VV
18
18
14
14
14
13
10
9
10
10
8
8
7
7
5
5
6
3

E
EE
5
5
7
7
7
10
11
9
5
3
6
6
7
6
10
8
5
13

II
I
4
4
6
6
6
4
6
9
12
14
13
13
13
14
12
14
16
13

GG
MM
GM
44
34
40
41
47
32
38
28
30
34
29
29
23
26
15
23
22
28

GP
GP
GP
21
14
23
25
33
19
25
32
35
44
35
35
34
45
28
35
37
43

PP
P
59p
59p
49p
49p
49p
49p
41p
36p
35p
33p
30p
30p
28p
27p
25p
23p
23p
20p

GP
GP
GP
24
16
20
20
19
27
16
20
19
25
32
30
31
35
27
37
39
35

PP
P
55p
52p
45p
41p
37p
37p
35p
34p
34p
32p
27p
27p
25p
23p
22p
17p
16p
11p

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

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

M
M
M
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V
VV
18
17
13
12
11
11
11
9
10
8
6
7
7
6
6
4
4
2

E
EE
1
2
6
5
4
4
7
7
4
8
9
6
4
5
4
5
4
5

II
I
4
4
4
6
8
8
5
7
9
7
8
10
12
12
13
14
15
16

GG
MM
GM
50
54
37
33
26
25
29
22
20
27
26
22
19
24
17
12
14
15

Etapa urmatoare (25/34) 12.04.2008: FC Drobeta - Ariesul Turda;
Muresul Deva- FC Caracal; Liberty Salonta - FC Targoviste; CFR
Timisoara - Corvinul; FCM Resita - Alba Iulia; ISCT - Poli II Timisoara;
CSM Rm. Valcea - Jiul Petrosani; Gaz Metan Medias - Minerul Lupeni;
FC Arges - FC Bihor.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 22-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

M
22
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
21
22
22

V
17
12
15
13
11
11
11
11
10
10
8
6
4
0

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

I
3
4
6
5
8
8
8
8
11
12
14
12
18
22

GM
721
708
700
642
647
655
642
613
594
588
533
585
545
516

GP
616
662
645
566
624
609
630
621
589
599
556
611
664
697

P
36p
30p
30p
30p
25p
25p
25p
25p
20p
20p
16p
15p
8p
0p

Etapa urmatoare (23/26)13.04.: Tg. Jiu - Constanta; Baia Mare Medgidia; Steaua - Uztel; Poli - Oradea; Dinamo - Odorhei; Suceava Bacau; UCM Resita - Caracal.

Joi/10 Aprilie

+21ºC
+12ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 14 Aprilie

GIMNASTICA - C.E.
Echipa feminina de gimnastica artistica a reusit sa
recucereasca in Franta titlul continental, pentru ca in finalele pe
aparate sa-si mai adauge inca patru medalii: una de aur prin
Sandra Izbasa la sol, doua de argint, prin aceeasi Izbasa la barna
si Steliana Nistor la paralele si un bronz cucerit de mezina
Anamaria Tamarjan la sol.
Palmaresul tricolor a fost augmentat de junioare, care au reusit
sa-si treaca in cont trei trofee, locul intai de la barna al Anei
Porgras, un loc doi la barna si o a treia pozitie la sol, pentru Amelia
Rancea.
Aurul european obtinut de echipa feminina a Romaniei va fi un
mare "balon de oxigen" inaintea JO.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
11 - 13 apr:
14 - 20 apr:
14 - 20 apr:
16 apr:

MOTOGP - Marele Premiu al Portugaliei;
HALTERE - Camp European, Italia;
TENIS - ATP, Open de Tenis, Valencia, Spania;
FOTBAL - Cupa Romaniei, Semifinale.

Reşiţa

+19ºC
+9ºC

Oraviţa +18ºC
+11ºC

Sâmb@t@/12 Aprilie

Duminic@/13 Aprilie

Timişoara
Caransebeş

+21ºC
+12ºC

Reşiţa

+27ºC
+9ºC

Oraviţa +20ºC
+13ºC

+19ºC
+12ºC

Marţi, 15 Aprilie

FOTBAL

INOT: Camp Europene in bazin scurt, Finale, Marea Britanie
Sambata Eurosport ora 18:30
CALARIE: Circuitul Campionilor, Qatar
Sambata Eurosport ora 20:30
BASCHET MASCULIN: Cupa Romaniei, Finala
Sambata Telesport ora 20:30
HANDBAL MASC.: Semifinala Challenge Cup: Resita - Benfica
Duminica Sport.ro ora 11:00
MOTOCICLISM: Marele Premiu al Portugaliei, Cursele
Duminica Eurosport ora 13:00
CICLISM: Cursa Paris - Roubaix
Duminica Eurosport ora 17:30.

+25ºC
+13ºC

+22ºC
+14ºC

Miercuri, 16 Aprilie

Campionatul Mondial Divizia a IIa, Grupa A. Naţionala
de hochei seniori a României
începe lupta pentru promovare
în eşalonul superior. In turneul
care are loc la Miercurea Ciuc,
între 7 şi 13 aprilie, elevii lui Dusan Kapusta întâlnesc echipa
Israelului, (7 aprilie), Serbiei, (8
aprilie), Bulgariei, (10 aprilie),
Irlandei, (11 aprilie) si Belgiei,
(13 aprilie). După două săptămâni de pregătire, tricolorii se
află de câteva zile la Miercurea
Ciuc. Suntem nerăbdători să
jucăm şi mai ales să facem rezultate cât mai bune”, a explicat
Marius Gliga, antrenorul
secund. “Programul a fost
încărcat, cu deplasări, meciuri şi
cantonament. Băieţii sunt bine,
nu exista probleme de sănătate.
Adversarii cei mai dificili vor fi
echipa Israelului şi cea a
Belgiei. Motivatia de care au dat
dovadă jucătorii noştri ne dă
speranţe penrtu o comportare
bună”, a spus Gliga.

Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile din cadrul sferturilor de finala, meciuri retur, din
Liga Campionilor. Rezultate
inragistrate:
Marti, 08 aprilie 2008:
Chelsea - Fenerbahce
2-0
Liverpool - Arsenal
4-2
Miercuri, 09 aprilie 2008:
M. United - AS Roma
1-0
Barcelona - Schalke
1-0
Semifinalele vor avea loc in
22,23 aprilie si 29, 30 aprilie.

DE VĂZUT LA TV:

Timişoara
Caransebeş

Echipa masculină de handbal UCM Reşiţa, deţinătoarea
Cupei Challenge, a fost învinsă
duminică seara, în deplasare,
de formaţia portugheză Benfica
Lisabona, cu scorul de 31-26
(17-16), în prima manşă a
semifinalelor competiţiei.
Dacă la pauză gazdele au
avut avantaj de doar un gol, în
repriza secundă diferenţa a
ajuns şi la şase goluri în
favoarea lusitanilor, de la care sau remarcat Cláudio Pedroso (7
goluri), Luís Nunes (7) şi Carlos
Carneiro (10).
Echipa lui Aihan Omer păstrează şanse de calificare în
finală, însă are nevoie de un joc
fără greşeală în returul programat pe 13 aprilie, la ora 11,00, la
Reşiţa.

HOCHEI

Vineri/11 Aprilie

Timişoara

Handal - UCM Re}i]a

Timişoara
Caransebeş

+24ºC
+11ºC

Reşiţa
Oraviţa +23ºC
+12ºC

Caransebeş

+21ºC
+8ºC

Reşiţa
Oraviţa +18ºC
+9ºC

+24ºC
+13ºC

Joi, 17 Aprilie

Vineri, 18 Aprilie

+21ºC
+8ºC

+20ºC
+10ºC

Sâmbătă, 19 Aprilie

Duminică, 20 Apr.

Reşiţa

+17ºC/+6ºC

+15ºC/+7ºC

+18ºC/+5ºC

+11ºC/+2ºC

+13ºC/+6ºC

+18ºC/+10ºC

+21ºC/+13ºC

Timişoara

+18ºC/+4ºC

+12ºC/+4ºC

+16ºC/+4ºC

+22ºC/+10ºC

+23ºC/+11ºC

+22ºC/+12ºC

+23ºC/+11ºC
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