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Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat, în
data de 17 aprilie 2008, un seminar de informare şi instruire cu
privire la posiblităţile de accesare a fondurilor structurale ale
Uniunii Europene destinate finanţării microîntreprinderilor.
Microîntreprinderile pot depune proiecte pentru a primi
finantare din fondurile structurale in cadrul domeniului major de
interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor” al
Programului Operational Regional 2007-2013, program
gestionat la nivelul Regiunii Vest de catre Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Vest.

Pentru perioada 2007-2013 au fost alocate pentru Regiunea
Vest 20.69 milioane Euro pentru acest domeniu de interventie
dedicat microîntreprinderilor, din care 4.08 milioane Euro
disponibili pentru microîntreprinderi in primul apel de proiecte
care se va finaliza in data de 16 iunie 2008.
Pot obtine finantare: societatile comerciale sau societatile
cooperative care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor, conform Legii 346/2004 privind stimularea înfiintarii si
dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare.
Vor putea fi finantate proiectele care vizeaza achizitionarea
de echipamente si tehnologii noi, moderne, pentru activitatea de
productie, constructii sau prestari servicii, achizitionarea de
sisteme IT, construirea / extinderea / modernizarea spatiilor de
productie / prestari de servicii ale microîntreprinderilor.
In cadrul acestui seminar au fost prezentate aspectele legate
de posibilitatile de accesare a fondurilor nerambursabile de catre
microîntreprinderile din judetul Caras Severin, elaborarea si evaluarea cererilor de finantare, prezentarea criteriilor de eligibilitate, a aplicantilor eligibili, sumele alocate, completarea cererii de
finantare, precum şi etapele de evaluare/selecţie ale proiectelor.
Programul Operaţional Regional - Regio - este unul dintre
programele finanţate din fonduri structurale, care va contribui,
alături de alte programe cu finanţare europeană, la dezvoltarea
teritorială echilibrată a României.

Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
poli urbani de creştere (30% din bugetul Regio).
Domeniile majore de intervenţie: 1.1 Planuri integrate
de dezvoltare urbană.
Axa Prioritară 2: îmbunătăţirea infrastructurii de
transport regionale şi locale (20,35% din bugetul Regio).
Domeniile majore de intervenţie: 2.1 Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane,
inclusiv construcţia şi reabilitarea şoselelor de centură.
Axa Prioritară 3: îmbunătăţirea infrastructurii sociale (15%
din bugetul Regio).
Domeniile majore de intervenţie:
3.1 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate;
3.2 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale;
3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă;
3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a
infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Axa Prioritară 4: Consolidarea mediului de afaceri
regional şi local (17% din bugetul Regio).
Domeniile majore de intervenţie:
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a
afacerilor de importanţă regională şi locală;
4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi
pregătirea pentru noi activităţi;
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.
Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului (15% din bugetul Regio).
Domeniile majore de intervenţie:
5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor
conexe;
5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice;
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică.
Axa Prioritară 6: Asistenţă tehnică (2,65% din buget).
Domeniile majore de intervenţie:
6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării
Programului Operaţional Regional;
6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare
privind Programul Operaţional Regional.

Ce finanţează Regio?
Programul Operaţional Regional se implementează prin
intermediul a şase axe prioritare. Fiecare axă prioritară este
divizată în „domenii majore de intervenţie" şi are alocat un
buget.
În concordanţă cu obiectivul său strategic - diminuarea
disparităţilor de dezvoltare dintre regiunile ţării - Regio acordă
prioritate zonelor mai slab dezvoltate, fiind singurul program
care realizează o alocare financiară diferenţiată pe regiuni, în
funcţie de gradul de dezvoltare al acestora.
În acest sens, regiunile cu un nivel mai scăzut al Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor vor beneficia de
fonduri mai mari faţă de regiunile mai prospere ale României.
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Accesul la informa]iile de interes public
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale a
prezentat, marţi, 15 aprilie 2008, rapoartele anuale
de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public
şi a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică în anul 2007.
Rapoartele au fost întocmite prin colectarea şi
prelucrarea unor chestionare standard de evaluare,
de la nivelul ministerelor, autorităţilor şi agenţiilor
guvernamentale, prefecturilor, primăriilor, consiliilor
judeţene şi locale.
În anul 2007 s-au înregistrat 684 472 de solicitări
de informaţii de interes public (din care 73% la
administraţia publică centrală), aproape o dublare a
numărului acestora faţă de 2006, când s-au
înregistrat 384 642 solicitări.
Cu excepţia anului 2006, numărul de solicitări
urmează trend-ul anilor precedenţi: peste 662 000
solicitări în 2003, peste 815 000 în 2004 şi peste 710
000 solicitări în 2005.
A crescut procentul solicitărilor rezolvate
favorabil de la 89% în 2006 la 95% în 2007. Din
totalul solicitărilor de informaţii de interes public doar 3% au fost respinse. Totuşi, 35% din solicitările
respinse se fac în baza unor motivaţii inexistente în
lege sau chiar fără motiv. Diferenţa semnificativă
faţă de anul precedent este micşorarea procentului
de solicitări redirecţionate de la 9% pe ansamblul
administraţiei publice la doar 2%.
În 2007, faţă de anul 2006, a crescut procentul
solicitărilor adresate în scris (42% faţă de 35%).
Procentul solicitărilor electronice rămâne similar:
10% în 2007, faţă de 9% în 2006.
Afişarea la sediu rămâne cel mai utilizat mijloc
de anunţare a informaţiilor de interes public din
oficiu - 66%; procentul utilizării Internetului în acest
scop este identic cu anul 2006 - 16%; foarte puţine
instituţii (2%) utilizează Monitorul Oficial pentru
publicarea listei informaţiilor din oficiu, din cauza
costurilor şi termenelor exagerate; restul - în
publicaţii proprii (5%) şi mass media (11%).
Transparenţa decizională în administraţia
publică
Marea majoritate a reclamaţiilor sunt rezolvate
în favoarea reclamantului. Faptul că, mai ales la
nivel local, majoritatea reclamaţiilor administrative
sunt rezolvate în favoarea reclamanţilor poate fi
indiciul unui deficit de competenţă în rezolvarea
solicitărilor sau de transparenţă. La nivel central se
înregistrează mult mai puţine reclamaţii, dar rata de
respingere este mai mare.
Raportul privind transparenţa decizională în
administraţia publică pe anul 2007 confirmă, la fel ca
în anii trecuţi, nivelul scăzut de participare civică.
Persoanele fizice constituie majoritatea solicitanţilor
de informaţii privind proiectele de acte normative, la
nivelul întregii administraţii.

La nivel central se înregistrează un activism mai
pronunţat al ONG-urilor, în timp ce cetăţenii par să
fie mai interesaţi de proiectele de acte normative de
la nivel local. S-au înregistrat aproximativ 10 000 de
cereri pentru furnizarea de informaţii referitoare la
proiectele de acte normative aflate în dezbatere,
raportat la un număr de peste 240 000 de acte
normative adoptate.
Conform rapoartelor primite din partea
instituţiilor publice centrale, mai mult de jumătate din
proiectele de acte normative adoptate în 2007 au
fost anunţate în mod public. La nivelul administraţiei
publice locale, acest procent este mai mare
(70,6%), deşi în scădere faţă de anul 2006 (79,1%).
Instituţiile centrale utilizează pe o scară mai largă
site-ul propriu pentru anunţarea proiectelor de acte
normative. Faţă de anul precedent, Internetul şi
mass-media au fost ceva mai mult utilizate ca
mijloace de comunicare, dar rămân per ansamblu la
un nivel relativ redus.
Atât la nivel local, cât şi la nivel central, există
tendinţa de a transmite din oficiu proiectele de acte
normative către asociaţii: numărul proiectelor
transmise este mai mare decât al cererilor primite de
autorităţi şi instituţii publice pentru furnizarea de
informaţii privind aceste proiecte. Totuşi, în relaţia
cu persoanele fizice, instituţiile publice manifestă
mai puţină solicitudine decât în relaţia cu ONG-urile.
Numărul proiectelor transmise este mai mic decât
numărul cererilor formulate. Administraţia publică
locală pare să fie mult mai sensibilă la cererile
cetăţenilor decât cea centrală.
La nivelul întregii administraţii, ponderea
recomandărilor incluse din totalul recomandărilor
formulate este de 56%. La nivel central, acest
indicator este de 42%, în timp ce la nivelul
administraţiei locale este de 68%.
Aceste date generale induc necesitatea
continuării de către ASG, şi în 2008, a unor activităţi
de perfecţionare a implementării celor două legi,
precum monitorizarea în teritoriu a aplicării legilor
transparenţei şi perfecţionarea continuă a
funcţionarilor din domeniu (ASG a organizat deja, în
prima parte a anului 2008, 3 seminarii destinate
personalului din administraţia publică locală).
Alte măsuri recomandate se referă la stabilitatea
pe post a personalului calificat în domeniul relaţiilor
publice şi transparenţei instituţionale prin
intermediul unui sistem de formare continuă şi
certificare profesională, repartizarea resurselor
necesare (fonduri, personal calificat si echipament
informatic), în primul rând la nivel local, şi stimularea
spiritului civic al cetăţenilor prin acţiuni ale
autorităţilor şi instituţiilor publice şi ale organizaţiilor
neguvernamentale.
Nota: Rapoartele sunt accesibile integral pe
site-ul www.publicinfo.ro.
(Agenţia pt.Strategii Guvernamentale-15.04.2008)

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.04.2008
REŞIŢA: Agent comercial: 5; Administrator: 1; Agent de asigurare: 1; Agent securitate: 1; Ajutor
ospatar: 10; Asistent medical generalist: 3; Barman: 3; Betonist: 7; Brancardier: 3; Bucatar: 23;
Camerista hotel: 2; Carmangier: 3; Consilier: 8; Consultant in informatica: 1; Contabil: 2; Croitorconfectioner imbracaminte dupa comanda: 58; Director tehnic: 2; Director vanzari: 2; Dulgher: 8;
Electrician de intretinere si reparatii: 20; Electrician montare si reparatii linii electrice aeriene: 2;
Electronist depanator utilaje calcul: 1; Faiantar: 9; Femeie de serviciu: 3; Fierar betonist: 20; Forjor
mecanic: 10; Frezor universal: 5; Gestionar depozit: 2; Inginer constructii: 9; Inginer mecanic: 15;
Ingrijitor cladiri: 2; Inspector asigurari: 1; Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze: 15;
Kinetoterapeut: 1; Lacatus constructii metalice: 30; Lacatus mecanic: 43; Lacatus montator: 2;
Lucrator comercial: 6; Lucrator sortator: 20; Magaziner: 5; Manager proiect: 1; Manipulant marfuri: 1;
Maseur: 1; Masinist pod rulant: 5; Mecanic auto: 1; Mecanic intretinere si reparatii: 5; Montator pereti
si plafoane din ghips carton: 2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 52; Muncitor necalificat
la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 99; Muncitor necalificat in industria
confecţiilor: 140 + 2 persoane cu handicap; Operator fabricarea mezelurilor: 1; Ospatar: 22; Patiser:
6; Pavator: 2; Paznic: 2; Proiectant inginer electronist: 2; Rectificator dantura caneluri: 1;
Reprezentant comercial: 1; Secretara: 3; Sofer autocamion: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 1
+ 1 persoană peste 45 de ani; Spalator vehicule: 1; Strungar universal: 31; Sudor: 43; Sudor manual
cu arc electric: 40; Tehnician echipamente de calcul retele: 2; Tamplar universal: 16; Turnator
formator: 1; Vanzator: 8; Vulcanizator : 1; Ziarist: 1; Zidar pietrar: 2; Zidar rosar-tencuitor: 54; Zugravvopsitor: 24;
MOLDOVA NOUĂ: Asistent medical generalist: 2; Gestionar custode sala: 1; Ospatar: 3; Agent
securitate: 3; Vanzător: 1; Lucrator comercial: 1; Turnator formator: 3; Frezor universal: 3; Macelar: 3;
Strungar in lemn: 3; Croitor: 36; Gaterist la taiat busteni: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 1;
Sofer autocamion, masina de mare tonaj: 1; Ifronist: 5; Paznic: 1; Casier incasator: 1; Muncitor
necalificat la întreţinere drumuri: 15; Muncitor necalificat in construcţii: 12; Muncitor necalificat in
industria confecţiilor: 80;
TOTAL GENERAL: 1116

COMUNICAT DE PRESĂ

Legea cet@]eniei rom$ne
- modificare Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87
din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr.
21/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 634
din 14 septembrie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, articolul 12 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"Art. 12. - Cererea de acordare sau, dupa caz, de redobandire a
cetateniei romane se formuleaza in limba romana, se adreseaza
Comisiei pentru cetatenie si se depune personal sau, in cazuri
temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica la
sediul Ministerului Justitiei, Directia cetatenie, si este insotita de acte
care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.
Persoanele care au domiciliul sau resedinta in strainatate pot
depune cererea de acordare, intemeiata pe dispozitiile art. 101, sau
de redobandire a cetateniei romane, insotita de actele care dovedesc
indeplinirea conditiilor prevazute de lege, la misiunile diplomatice sau
la oficiile consulare competente ale Romaniei. Cererile vor fi inaintate
de indata Comisiei pentru cetatenie."
2. La articolul I punctul 3, articolul 13 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"Art. 13. - Comisia pentru cetatenie, denumita in continuare
Comisia, entitate fara personalitate juridica din cadrul Ministerului
Justitiei, verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege.
Comisia are un secretariat tehnic constituit in cadrul directiei de
specialitate a Ministerului Justitiei. Directorul directiei de specialitate
din Ministerul Justitiei este si presedintele Comisiei.
Comisia are activitate permanenta, este formata dintr-un presedinte
si 6 membri, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor din
cadrul Ministerului Justitiei, numiti prin ordin al ministrului justitiei.
Lucrarile Comisiei nu sunt publice, acestea se desfasoara in prezenta
a cel putin 3 membri si sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa
acestuia, de catre un membru desemnat de acesta.
Indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiilor prevazute de
lege pentru acordarea ori redobandirea cetateniei romane se constata
printr-un raport motivat, care se adopta de Comisie cu votul majoritatii
celor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui Comisiei sau al
inlocuitorului acestuia este decisiv."
3. La articolul I punctul 8, articolul 18 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
"Art. 18. - Ministrul justitiei, constatand indeplinite conditiile
prevazute de prezenta lege, emite in termen de 30 de zile
calendaristice ordinul de acordare sau de redobandire a cetateniei
romane, dupa caz. Ordinul de acordare sau de redobandire a
cetateniei romane se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
In cazul in care constata neindeplinirea conditiilor prevazute de
lege, ministrul justitiei respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de
redobandire a cetateniei.
Ordinul ministrului justitiei de respingere a cererii de acordare sau
de redobandire a cetateniei se comunica solicitantului, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, in termen de 90 de zile
calendaristice de la data emiterii ordinului.
Ordinul poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la
sectia de contencios administrativ a curtii de apel de la domiciliul sau,
dupa caz, resedinta solicitantului. Daca solicitantul nu are domiciliul
sau resedinta in Romania, ordinul poate fi atacat, in acelasi termen, la
sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti.
Hotararea curtii de apel este definitiva si irevocabila."
4. La articolul I punctul 11, alineatul 1 al articolului 21 se modifica si va
avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Dovada cetateniei romane se face cu buletinul de
identitate sau, dupa caz, cu cartea de identitate, pasaportul ori cu
certificatul prevazut la art. 19 alin. 4."
5. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II. - Cererile de acordare, de redobandire sau de pierdere a
cetateniei romane, avizate de Comisia pentru constatarea conditiilor
de acordare a cetateniei, prevazuta de Legea cetateniei romane nr.
21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la
data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei
ordonante de urgenta, vor urma procedura stabilita de aceasta lege.
Cererile de acordare, de redobandire sau de pierdere a cetateniei
romane depuse ori inregistrate pana la data publicarii prezentei
ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dar
neavizate de Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a
cetateniei, potrivit prevederilor Legii nr. 21/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, se transfera de la Comisia
pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei la Comisia
pentru cetatenie, iar solutionarea cererilor se va face in cadrul
Comisiei pentru cetatenie, potrivit procedurilor cuprinse in prezenta
ordonanta de urgenta.
Cererile de acordare, de redobandire sau de pierdere a cetateniei
romane, inregistrate de la data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta si pana la
adoptarea legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, vor
urma procedura stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta."
6. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu
urmatorul cuprins:
"Art. II1. - In termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea in
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, prin
norme elaborate de Ministerul Justitiei se stabilesc drepturile si
obligatiile membrilor Comisiei pentru cetatenie, precum si regimul de
lucru al acestora."
7. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. III. - Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si
completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va
republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea
prin lege a acesteia, dandu-se textelor o noua numerotare."

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin anunţă organizarea în
perioada 7-8 mai 2008 la Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Sibiu, Str. Gladiolelor, Nr.
2-6 , a două selecţii pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate. În data de 7 mai se
va organiza selecţia pentru lucrătorii oaspeţi, iar în data de 8 mai se va organiza selecţia pentru
muncitorii sezonieri în agricultură, ambele pentru Germania.
Persoanele interesate îşi pot depune dosarul în vederea participării la selecţii până în data
de 05.05.2008 la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, str.
Legea nr. 70/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 87/2007 pentru
Traian Lalescu, nr.17, et.1, Birou nr.10,
modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, publicata in
Informaţii: telefon 0255-210887, persoană de contact d-nul Mitrică Ramaian.
AJOFM Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283 din 11 aprilie 2008.
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Clauzele abuzive din contractele încheiate între comercian]i }i consumatori
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. (1) Orice contract incheiat intre comercianti si
consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea
de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fara
echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare
cunostinte de specialitate.
(2) In caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze
contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea
consumatorului.
(3) Se interzice comerciantilor stipularea de clauze
abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.
Art. 2. (1) Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in
asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub
incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara
activitatii sale comerciale, industriale sau de productie,
artizanale ori liberale.
(2) Prin comerciant se intelege orice persoana
fizica sau juridica autorizata, care, in temeiul unui
contract care intra sub incidenta prezentei legi,
actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale,
industriale sau de productie, artizanale ori liberale,
precum si orice persoana care actioneaza in acelasi
scop in numele sau pe seama acesteia.
Art. 3. (1) Prevederile prezentei legi se aplica si
bonurilor de comanda sau bonurilor de livrare, biletelor,
tichetelor si altora asemenea care contin stipulari sau
referiri la conditii generale prestabilite.
(2) Clauzele contractuale prevazute in temeiul altor
acte normative in vigoare nu sunt supuse dispozitiilor
prezentei legi.
CAPITOLUL II
Drepturile si obligatiile partilor contractante
Art. 4. (1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva
daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din
contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si
contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru
semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
(2) O clauza contractuala va fi considerata ca
nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta
a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa
influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard
preformulate sau conditiile generale de vanzare
practicate de comercianti pe piata produsului sau
serviciului respectiv.
(3) Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata
direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, in cazul
in care o evaluare globala a contractului evidentiaza ca
acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant.
Daca un comerciant pretinde ca o clauza standard
preformulata a fost negociata direct cu consumatorul,
este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens.
(4) Lista cuprinsa in anexa care face parte
integranta din prezenta lege reda, cu titlu de exemplu,
clauzele considerate ca fiind abuzive.
(5) Fara a incalca prevederile prezentei legi, natura
abuziva a unei clauze contractuale se evalueaza in
functie de:
a) natura produselor sau a serviciilor care fac
obiectul contractului la momentul incheierii acestuia;
b) toti factorii care au determinat incheierea
contractului;
c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte
de care acesta depinde.
(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerintele de pret si
de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile
oferite in schimb, pe de alta parte, in masura in care
aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj usor
inteligibil.
Art. 5. - In cazul contractelor standard preformulate,
comerciantul are obligatia sa remita, la cerere, oricarei
persoane interesate un exemplar din contractul pe
care il propune.
Art. 6. Clauzele abuzive cuprinse in contract si
constatate fie personal, fie prin intermediul organelor
abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra
consumatorului, iar contractul se va derula in
continuare, cu acordul consumatorului, numai daca
dupa eliminarea acestora mai poate continua.
Art. 7. In masura in care contractul nu isi mai poate
produce efectele dupa inlaturarea clauzelor
considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa
ceara rezilierea contractului, putand solicita, dupa caz,
si daune-interese.
______________
*) Republicata in temeiul prevederilor art. V lit. m)
din titlul III al Legii nr. 363/2007 privind combaterea
practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii si armonizarea reglementarilor cu
legislatia europeana privind protectia consumatorilor,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
899 din 28 decembrie 2007, dandu-se textelor o noua
numerotare.

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
b) obliga consumatorul sa se supuna unor conditii
contractele incheiate intre comercianti si consumatori contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala
a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, sa ia cunostinta la data semnarii contractului;
Partea I, nr. 1.014 din 20 decembrie 2006.
c) obliga consumatorul sa isi indeplineasca
obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in care
CAPITOLUL III
comerciantul nu si le-a indeplinit pe ale sale;
Organele abilitate pentru constatarea contrad) dau dreptul comerciantului sa prelungeasca
ventiilor si solutionarea litigiilor
automat un contract incheiat pentru o perioada
Art. 8. Controlul respectarii dispozitiilor prezentei determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca
legi se face de reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii perioada limita la care acesta putea sa isi exprime
Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si optiunea a fost insuficienta;
de specialisti autorizati ai altor organe ale adminise) dau dreptul comerciantului sa modifice unilateral,
tratiei publice, potrivit competentelor.
fara acordul consumatorului, clauzele privind caracterArt. 9. Organele de control efectueaza verificari la isticile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie
sesizarea persoanelor prejudiciate prevazute la art. 2 furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori
alin. (1) sau din oficiu.
termenul de executare a unui serviciu;
Art. 10. Comerciantii au obligatia de a prezenta
f) dau dreptul comerciantului sa constate unilateral
organelor de control, in original, contractele incheiate conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu
cu consumatorii.
prevederile contractuale;
Art. 11. Organele de control abilitate incheie
g) dau dreptul exclusiv comerciantului sa interpreprocese verbale prin care se consemneaza faptele teze clauzele contractuale;
constatate cu ocazia verificarilor facute, precum si
h) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului sa
articolele din lege incalcate de comerciant.
pretinda despagubiri in cazurile in care comerciantul
Art. 12. Procesul-verbal se transmite, dupa caz, la nu isi indeplineste obligatiile contractuale;
judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit fapta
i) obliga consumatorul la plata unor sume
sau in a carei raza teritoriala contravenientul isi are disproportionat de mari in cazul neindeplinirii
domiciliul sau, dupa caz, sediul.
obligatiilor contractuale de catre acesta, comparativ cu
Art. 13. (1) Instanta, in cazul in care constata exis- pagubele suferite de comerciant;
tenta clauzelor abuzive in contract, aplica sanctiunea
j) restrang sau interzic dreptul consumatorului de a
contraventionala conform art. 16 si dispune, sub sanc- rezilia contractul, in cazurile in care:
tiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, in l comerciantul a modificat unilateral clauzele
masura in care contractul ramane in fiinta, sau des- mentionate la lit. e);
fiintarea acelui contract, cu daune-interese, dupa caz. l comerciantul nu si-a indeplinit obligatiile
(2) In caz contrar, instanta va anula procesul-verbal contractuale;
k) exclud sau limiteaza raspunderea legala a
intocmit.
Art. 14. Consumatorii prejudiciati prin contracte comerciantului in cazul vatamarii sau decesului consuincheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi au matorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a codreptul de a se adresa organelor judecatoresti in merciantului privind utilizarea produselor si serviciilor;
l) exclud dreptul consumatorului de a intreprinde o
conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului
actiune legala sau de a exercita un alt remediu legal,
de procedura civila.
Art. 15. In cazul in care partile contractante aleg ca solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in
lege aplicabila contractului legea unui stat care nu face special prin arbitraj;
m) permit in mod nejustificat impunerea unor
parte din Uniunea Europeana, iar contractul are o
stransa legatura cu teritoriul Romaniei sau cu al altor restrictii in administrarea probelor evidente de care
state membre ale Uniunii Europene si in cazul in care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care,
prezenta lege are prevederi mai favorabile pentru potrivit legii, fac obiectul unei alte parti din contract;
n) dau dreptul comerciantului sa transfere
consumator, se vor aplica acestea din urma.
obligatiile contractuale unei terte persoane agent,
mandatar etc., fara acordul consumatorului, daca
CAPITOLUL IV
acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a
Sanctiuni
Art. 16. (1) Constituie contraventie, in masura in altor raspunderi fata de consumator;
o) interzic consumatorului sa compenseze o datorie
care fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat,
potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, catre comerciant cu o creanta pe care el ar avea-o
incalcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin. (3) si se asupra comerciantului;
p) prevad ca pretul produselor este determinat la
sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.
(2) Prevederile prezentei legi se completeaza cu momentul livrarii sau permit vanzatorilor de produse ori
dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind furnizorilor de servicii dreptul de a creste preturile, fara
regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari ca, in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul
si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si de a anula contractul in cazul in care pretul final este
prea mare in raport cu pretul convenit la momentul
completarile ulterioare, cu exceptia art. 2729.
incheierii contractului.
Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de
CAPITOLUL V
indexare a preturilor, atat timp cat sunt legale, cu
Dispozitii finale
Art. 17. Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile conditia ca metoda prin care preturile variaza sa fie
de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea descrisa in mod explicit;
r) permit comerciantului obtinerea unor sume de
I. Pe aceeasi data, orice dispozitii contrare se abroga.
Prezenta lege transpune prevederile Directivei bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau
Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind finalizarii contractului de catre acesta din urma, fara a
clauzele abuzive in contractele incheiate cu consuma- prevedea existenta compensatiilor in suma
torii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene echivalenta si pentru consumator, in cazul neexecutarii
contractului de catre comerciant;
(JOCE) nr. L 95 din 21 aprilie 1993.*)
s) dau dreptul comerciantului sa anuleze contractul
__________
*) Mentiunea privind transpunerea normei comuni- in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si
pentru consumator;
tare a fost introdusa prin Legea nr. 363/2007.
t) dau dreptul comerciantului sa inceteze contractul
incheiat pentru o durata nedeterminata fara o notificare
ANEXA
Lista cuprinzand clauzele considerate ca fiind prealabila rezonabila, cu exceptia unor motive
intemeiate.
abuzive
Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin
(1) Sunt considerate clauze abuzive acele
care furnizorul de servicii financiare isi rezerva dreptul
prevederi contractuale care:
a) dau dreptul comerciantului de a modifica de a dispune in mod unilateral incetarea unui contract
unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv incheiat pe o perioada nedeterminata si fara o
notificare prealabila in cazul unui motiv intemeiat, cu
intemeiat care sa fie precizat in contract.
Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor in conditia ca furnizorul sa fie obligat sa informeze
temeiul carora un furnizor de servicii financiare isi imediat celelalte parti contractante.
(2) Dispozitiile alin. (1) lit. a), p) si t) nu sunt
rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii platibile de
catre consumator ori datorata acestuia din urma sau aplicabile in cazul:
a) tranzactiilor cu valori mobiliare, instrumentelor
valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fara o
notificare prealabila, daca exista o motivatie financiare si altor produse sau servicii, in cazul in care
intemeiata, in conditiile in care comerciantul este pretul este legat de fluctuatiile cotatiei bursiere sau ale
obligat sa informeze cat mai curand posibil despre indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piata
aceasta celelalte parti contractante si acestea din urma financiara, pe care vanzatorul sau furnizorul nu le
poate controla;
au libertatea de a rezilia imediat contractul.
b) contractelor pentru cumpararea sau vanzarea de
Prevederile acestei litere nu se opun, de
asemenea, clauzelor prin care comerciantul isi rezerva devize, cecuri de calatorie, ordine de plata internatiodreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract nale emise in devize sau alte instrumente de plata
cu durata nedeterminata, in conditiile in care internationale.
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive
comerciantul are obligatia de a-l informa pe
din contractele incheiate intre comercianti si
consumator, printr-o notificare prealabila transmisa in
consumatori a fost republicata in Monitorul
termen rezonabil, pentru ca acesta din urma sa aiba
Oficial, Partea I, nr. 305 din 18.04.2008.
libertatea de a rezilia contractul;
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Uniunea Nationala a Notarilor
Publici din Romania a propus
Bancii Nationale ca toate tranzactiile imobiliare care depasesc
suma de 10.000 de euro sa se
faca prin virament bancar.

Inflaţia anuală, care în martie a
atins nivelul de 8,63%- un maxim al
ultimelor 26 de luni, se va menţine în
trimestrul II peste 8%, înainte de a
începe să scadă în a doua jumătate a
anului, a declarat guvernatorul BNR.

Schema de plat@ pentru culturi energetice
Pentru culturile energetice se acordă, în anul 2008, plăţi directe pentru
materiile prime obţinute pe suprafeţele cultivate cu rapiţă, floarea soarelui,
soia şi porumb, conform art. 10 al O.u.G. 125/2006 şi destinate producţiei
de produse energetice.
Condiţiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice:
lprodusele agricole rezultate de pe suprafeţele cultivate cu rapiţă, floarea
soarelui, soia şi porumb sunt strict destinate obţinerii produselor energetice
(conform art. 88 al Regulamentului CE 1782 / 200) şi de biocarburanţi, aşa
cum sunt definiţi în H.G. nr. 1844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport;
lsprijinul se acordă fermierilor pentru suprafeţele cu rapiţă, floarea
soarelui, soia şi porumb , ale căror producţii fac obiectul unor contracte de
vânzare - cumpărare încheiate între beneficiari, pe de o parte şi producătorii
de biocarburanţi, colectori sau prim-procesatori, pe de altă parte;
lfermierii trebuie să prezinte la A.P.I.A. copii de pe aceste contracte până la
data de 15 mai 2008 fără penalităţi şi 16 mai - 9 iunie 2008 cu penalităţi de 1
la sută pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere a depunerii contractului - în
cazul în care cantităţile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente
producţiilor naţionale de referinţă, nivelul plăţilor va fi diminuat cu un
coeficient de reducere calculat prin raportarea cantităţilor efectiv livrate la
cantităţile corespunzătoare producţiei naţionale de referinţă;
lsprijinul se acordă numai pentru suprafaţa inclusă în contract, dar nu mai
mare decât suprafata declarată în cererea de sprijin.
Pentru anul 2007, conform H.G. nr. 1574 din 19.12.2007, cuantumul
plăţilor în cadrul schemei de plată pentru culturi energetice s-a ridicat la 47
Euro/hectar.
Informaţii suplimentare precum şi material informativ cu privire la
Schema de plată pentru culturi energetice se pot primii de la sediul
Centrului Judeţean A.P.I.A. din Arad, strada Fraţii Neumann, numărul 10,
telefon 0257-240.113 sau De la centrele locale ale A.P.I.A. din: Arad,
Pecica, Sântana, Chişineu Criş, Lipova, Ineu şi Gurahonţ.
(Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - 14.04.2008)

Stimulare a Parcului auto na]ional
Guvernul a aprobat reluarea Programului de stimulare a Parcului auto
naţional pentru anul 2008.Prima de casare oferită în acest an va fi de 3.000
lei, iar numărul total de beneficiari va fi de 40.000. Suma totală alocată de la
Fondul de Mediu este de 120 milioane lei.
Programul se va aplica până la data de 12 decembrie 2008. În termen de
30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, Ministerul
Mediului va aproba instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a actului
normativ.

Judecătorii şi procurorii cu o
vechime de cel puţin 10 ani, care şiau încetat activitatea din motive
neimputabile, vor putea reveni la
această funcţie prin susţinerea unui
concurs, şi nu prin numire

Renta viager@
- modificare Prin articolul unic al Legii nr.
77/2008, adoptată de
parlament pentru completarea
art. 9 al titlului XI din Legea nr.
247/2005 privind reforma in
domeniile proprietatii si justitiei,
precum si unele masuri
adiacente, a fost introdus un
nou alineat, alin. 2, cu
următorul cuprins:.
"(2) Rentier este si persoana pensionata pe caz de boala,
gradele I si II, care, chiar daca
nu a implinit varsta de 62 de
ani, isi dovedeste incapacitatea
de a munci cu decizie de la
comisia de expertiza medicala,
pe care o va prezenta in fiecare
an la vizarea carnetului de
rentier, cu exceptia celei ce
apartine categoriei persoanelor
care nu mai sunt supuse
examenului anual, iar in decizie
se consemneaza "nerevizuibil",
si care instraineaza prin acte
intre vii sau arendeaza terenuri
agricole.”
(M.O. nr.286/14.04.2008)
Numărul înmatriculărilor
de maşini noi în România a
crescut în primul trimestru al
anului cu 23,6%, la 74.028
unităţi, de la 59.910 unităţi în
perioada similară din 2007,
potrivit datelor Asociaţiei
Europene a Producătorilor de
Automobile (ACEA).

Deputaţii din Comisia juridică au adoptat un
amendament la Legea de aprobare a ordonanţei
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, prin care s-a decis ca ierarhii şi
şefii cultelor religioase recunoscute, dar şi
preoţii să nu mai fie verificaţi de către CNSAS.

MDLPL a lansat primul “Atlas
teritorial online al României”
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
a lansat luni, 21 aprilie 2008, în cadrul seminarului cu tema “Instrumente şi proiecte pentru o dezvoltare teritorială
durabilă”, primul “Atlas Teritorial online al României”.
“Altasul online al României este un instrument extrem
de important pentru dezvoltarea economică şi socială a
regiunilor. Cu siguranţă este un instrument de lucru în
luarea deciziilor politice şi administrative, dar nu este un
instrument exclusiv, fiind absolut necesar să fie luate în
calcul şi alte sisteme de analiză. Aceasta bază de date va
fi accesibilă tuturor, dar extrem de utilă le va fi în primul
rând autorităţilor locale, cei mai importanţi factori în accesarea fondurilor europene”, a declarat László BORBÉLY,
ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
Atlasul teritorial online al României bază de expertiză
teritorială este o lucrare iniţiată şi coordonată de MDLPL
şi elaborată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din
Iaşi. Aplicaţia va facilita înţelegerea problematicilor
specifice dezvoltării teritoriale, va asigura acces
publicului larg la un fond de hărţi şi materiale de sinteză
despre principalele tendinţe teritoriale la nivelul Uniunii
Europene şi al României.
Atlasul teritorial al României a fost elaborat sub forma
unui site ce va fi inserat ca un subdomeniu pe situl
MDLPL. Hărţile şi cartogramele, însoţite de texte
explicative, vor putea fi consultate online de orice
persoană sau instituţie interesată. În vederea utilizării
tuturor funcţiunilor disponibile, aplicaţia Atlas teritorial
online al României (inclusiv HyperAtlasul Europa şi
HyperHarta România) va putea fi instalată la cerere pe
serverele instituţiilor publice interesate.
(Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice
si Locuintelor - 21.04.2008)

l Campania în audiovizual începe pe 2 mai şi se încheie cu 48 de ore înaintea zilei
votului, la ora 24:00 l Începând cu 1 mai, vor fi majorate alocaţiile de hrană în spitale
şi în creşe l Prima sesiune a bacalaureatului 2008 se va susţine în intervalul 23
iunie-3 iulie l Guvernul a decis ca ziua de vineri, 2 mai, să fie declarată zi liberă
pentru angajaţii din sectorul public şi va fi recuperată sâmbătă, 24 mai l Noua taxa
de poluare auto va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2008, cand va inlocui actuala
taxa de prima inmatriculare l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 31 privind modificarea art. 482 din Codul
de procedură penală (M.O. nr. 224/24.03.2008)
l Ordinul nr. 662/C al ministrului justiţiei pentru
completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii
ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului
justiţiei nr. 943/C/2005 (M.O. nr. 224/24.03.2008)
l Republicare: Legea nr. 296/2004 privind Codul
consumului (M.O. nr. 224/24.03.2008)
l Ordinul nr. 341 al ministrului sănătăţii publice pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de
performanţă în baza cărora contractul de management
poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
(M.O. nr. 225/24.03.2008)
l Ordinul nr. 3.390 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului pentru aprobarea publicării anexelor nr. 18 şi
20 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ,
domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar 2008, cuprinzând
disciplinele/modulele corespunzătoare profilului
posturilor/catedrelor cuprinse în aria curriculară
Tehnologii pentru pregătire şi instruire practică şi
discipline tehnologice din domeniul sănătate şi
asistenţă pedagogică (M.O. nr. 225/24.03.2008)
l Republicări: Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectulu .... 12-16 (M.O. nr. 225/24.03.2008)
l Ordinul nr. 3.325 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului privind repartizarea cifrelor de şcolarizare
pe instituţii de învăţământ superior, în vederea
admiterii la studii în anul universitar 2008-2009 (M.O.
nr. 226/25.03.2008)
l Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li sau alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în
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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.
226/25.03.2008)
l Legea nr. 37 pentru completarea Legii nr. 282/2005
privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină,
donarea de sânge şi componente sanguine de origine
umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii
sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (M.O. nr.
227/25.03.2008)
l Legea nr. 57 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din
Codul de procedură penală (M.O. nr. 228/25.03.2008)
l Legea nr. 58 pentru completarea art. 258 din Codul
penal (M.O. nr. 228/25.03.2008)
l Legea nr. 51 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
(M.O. nr. 230/25.03.2008)
l Decizia nr. 191 a Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 403/2005 privind
aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei
de autorizare audiovizuală (M.O. nr. 230/25.03.2008)
l O.u.G. nr. 33 pentru modificarea art. 3 din O.u.G. nr.
156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care
au constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziţionării de
autoturisme (M.O. nr. 234/26.03.2008)
l O.u.G. nr. 35 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din
O.u.G. nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri
financiare pt. stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pt. agricultură (M.O. nr. 236/27.03.2008)
l Ordinul nr. 351 al ministrului pentru întreprinderi mici

şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale privind
unele măsuri de reorganizare a oficiilor teritoriale
pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (M.O.
nr. 237/27.03.2008)
l Legea nr. 46 - Codul silvic (M.O. nr. 238/27.03.2008)
l H.G. nr. 346 pentru modificarea anexei "Activităţile
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor
agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, cuantumul
acestuia, precum şi suma totală alocată fiecărei
activităţi" la H.G. nr. 141/2007 privind aprobarea
activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar
producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul
2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale
alocate fiecărei activităţi (M.O. nr. 242/28.03.2008)
l Ordinul nr. 858 al ministrului economiei şi finanţelor
privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă (M.O. nr.
242/28.03.2008)
l Ordinul nr. 86 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea unor
tarife pentru analiza şi marcarea obiectelor şi
bijuteriilor din metale preţioase şi pentru alte activităţi
conexe (M.O. nr. 250/31.03.2008)
l Ordinul nr. 87 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea unor
tarife pentru expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din
metale preţioase (M.O. nr. 250/31.03.2008)
l Circulara nr. 8 a Băncii Naţionale a României privind
realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic,
a unor monede dedicate Summitului NATO de la
Bucureşti, organizat în perioada 2 4 aprilie 2008 (M.O.
nr. 250/31.03.2008)
l
l

În timpul vizitei în Balcani, preşedintele german
Horst Koehler, a spus că Germania doreşte ca şi
Macedonia, Serbia, Kosovo, Bosnia-Herţegovina,
Muntenegru şi Albania să participe la proiectul european.
Statele regiunii trebuie să devină membre ale UE, numai
astfel divizarea Europei va aparţine definitiv trecutului.

Ministrul elen al Dezvoltării,
Christos Folias, a declarat că ţara sa
este de acord să se alăture proiectului
gazoductului South Stream, lucrare
ce va consolida şi mai mult legăturile
din domeniul energetic cu Rusia.

Vladimir Putin a anunţat că acceptă să preia conducerea
formaţiunii politice aflate la putere în Federaţia Rusă, ,,Edinnaia
Rossia", (Rusia Unită). Viitorul preşedinte al Rusiei, Dmitri
Medvedev, ales în cadrul scrutinului din 2 martie, urmează să fie
învestit oficial în funcţie la 7 mai şi, potrivit presei ruse, a doua zi,
la 8 mai, Vladimir Putin ar urma să fie numit prim-ministru.

Peste 250 de milioane de europeni folosesc internetul în mod
regulat, conform Raportului Comisiei privind evolu]ia TIC
Peste jumătate dintre europeni sunt în prezent utilizatori
constanţi ai internetului, 80% dintre ei dispun de conexiuni în
bandă largă, iar 60% dintre serviciile publice oferite la nivelul
UE sunt disponibile online. Două treimi din numărul de şcoli şi
jumătate dintre medici utilizează conexiuni rapide la internet,
datorită dezvoltării puternice a comunicaţiilor de bandă largă
în Europa. Acestea sunt constatările unui raport al Comisiei
privind rezultatele înregistrate până în prezent în cadrul
i2010, strategia UE pentru creştere şi crearea de locuri de
muncă bazată pe tehnologiile digitale. Adoptată în 2005,
această strategie a condus la un angajament ferm în direcţia
promovării TIC (tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor) la
nivelul UE şi al statelor membre. Începând din 2007, toate
statele membre consideră că dezvoltarea TIC reprezintă una
dintre principalele realizări din programele lor de reformă
structurală. În paralel, instituţiile UE au încurajat crearea unei
pieţe unice pentru serviciile online şi au mărit finanţarea
pentru cercetare. Cu toate acestea, o piaţă unică în sectorul
telecomunicaţiilor, care să promoveze serviciile de
comunicare transfrontaliere, este încă în curs de realizare.
UE reprezintă cea mai mare piaţă dezvoltată de consum,
cu 100 de milioane de conexiuni internet în bandă largă, şi
are, astfel, atuurile necesare pentru a profita de avantajele
economice oferite de TIC.
În 2007, internetul a atras aproximativ 40 de milioane de
noi utilizatori permanenţi la nivelul UE (în prezent 250 de
milioane în total). În ultimii cinci ani, TIC au avut un impact
considerabil asupra serviciilor publice, în special prin
adăugarea dimensiunii online în domeniul învăţământului şi
al sănătăţii: peste 96% dintre şcolile europene sunt în prezent
conectate la internet; două treimi dintre acestea beneficiază
de conexiuni în bandă largă, în condiţiile în care, în 2001,
astfel de conexiuni în şcoli erau aproape inexistente. În
sectorul sănătăţii, 57% dintre medici trimit şi primesc
electronic informaţii despre pacienţi (comparativ cu 17% în
2002), iar 46% primesc pe această cale rezultatele de la
laborator (faţă de 11% în 2002). Dintre întreprinderile din UE,
77% beneficiau de o conexiune în bandă largă în 2007
(comparativ cu 62% în 2005), iar 77% utilizează internetul în
relaţia cu băncile (faţă de 70% în 2005).
Raportul Comisiei abordează provocările majore
anunţate pentru perioada 2008-2010:
l Cu toate că activităţile de cercetare sunt deosebit de

intense în cadrul sectorului TIC, cu niveluri care le depăşesc
pe cele din SUA în ţări precum Suedia (18%), Finlanda (17%)
şi Danemarca (11%), există şi niveluri situate sub 1%, de
exemplu în Slovacia, Letonia sau Polonia. Pentru a stimula
rezultatele activităţilor de cercetare, în 2008 vor deveni
operaţionale iniţiative tehnologice comune, finanţate din
fonduri UE, în domeniul nanoelectronicii şi al sistemelor
integrate (IP/08/284, IP/08/283), al e-sănătăţii (IP/08/12) şi al
cercetării în domeniul înaltei tehnologii cu grad înalt de risc
(IP/07/1931).
l Aproximativ 40% dintre europeni nu utilizează deloc
internetul; procentele variază de la 69% (România), 65%
(Bulgaria) şi 62% (Grecia), la 13% (Danemarca, Ţările de
Jos). Pentru a încuraja utilizarea noilor tehnologii online,
Comisia va publica în cursul anului 2008 un Ghid privind
drepturile şi obligaţiile utilizatorilor din UE în mediul digital.
l În anumite ţări, cum sunt, de exemplu, Austria, Republica
Cehă, Malta sau Portugalia, serviciile publice de bază pentru
întreprinderi pot fi furnizate pe cale electronică în proporţie de
100%, alte ţări, însă, mai au de recuperat în acest domeniu
(Bulgaria, 15%, Polonia, 25%, Letonia, 30%). Din acest
motiv, Comisia va lansa, în luna mai, o serie de proiecte de
anvergură de sprijinire a serviciilor publice paneuropene,
cum ar fi utilizarea transfrontalieră a identităţii electronice sau
a semnăturilor electronice.
Context:
La nivelul UE, utilizarea TIC face obiectul a 26% dintre
activităţ ile de cercetare, a 20% dintre investi ţ iile
întreprinderilor şi stă la baza creşterii productivităţii în
proporţie de 50%. Raportul Comisiei subliniază progresele
înregistrate în UE şi în fiecare stat membru şi cuprinde
propuneri privind promovarea în continuare a competitivităţii
şi a adoptării TIC. Raportul Comisiei privind progresele
înregistrate pe piaţa unică a telecomunicaţiilor (IP/08/460),
dat publicităţii recent, a concluzionat că 8 state membre ale
UE au devansat SUA în ceea ce priveşte implementarea
tehnologiilor de bandă largă şi a evidenţiat faptul că 2007 a
fost cel de-al cincilea an consecutiv în care nivelul investiţiilor
în sectorul telecomunicaţiilor din UE a fost în creştere,
depăşind 50 de miliarde EUR.
Pentru informaţii suplimentare:
Raportul i2010 al Comisiei este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/i2010Annex

Societatea civil@, punte de
leg@tur@ între cet@]eni }i
institu]ii
Societatea civilă apără interesele cetăţenilor
în faţa instituţiilor europene
Organizaţii neguvernamentale, parteneri sociali, asociaţii profesionale, organizaţii de caritate,
asociaţii ale consumatorilor, comunităţi religioase,
mijloace de comunicare în masă: toate acestea
alcătuiesc societatea civilă, mecanism esenţial al
vieţii publice europene. Ea facilitează dialogul cu
instituţiile şi participarea activă a cetăţenilor la elaborarea şi la punerea în aplicare a politicilor UE.
Unul din principalele obiective ale strategiei de
extindere a Uniunii Europene constă în dezvoltarea unei societăţi civile dinamice, definitorii pentru
o democraţie sănătoasă. Comisia îşi propune să
creeze, până la sfârşitul anului, un nou instrument
menit să sprijine dezvoltarea societăţii civile în
ţările candidate la aderare.
În perioada 17-18 aprilie, actori ai societăţii
civile din Uniunea Europeană şi din ţările candidate la aderare, au participat la o întâlnire pe tema
dezvoltării societăţii civile în ţările din sud-estul
Europei. Au fost prevăzute patru ateliere ce au
abordat domenii în care societatea civilă este
foarte activă: buna guvernare şi democratizarea,
drepturile omului, dezvoltarea şi lupta împotriva
excluderii sociale, protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă.
Programul întâlnirii a mai cuprins reuniuni plenare, sesiuni de informare consacrate finanţării
activităţilor societăţii civile şi un „târg de informaţii”.
De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată
culturii specifice zonei Balcanilor: a avut loc concertul „Tinerei orchestrei simfonice” din Sarajevo
şi s-a desfăşurat un festival al filmului balcanic.

l Parlamentul Macedoniei s-a autodizolvat urmând ca în iunie să fie organizate alegeri anticipate l Papa Benedict al XVIlea şi-a încheiat duminică vizita de şase zile în SUA, prima a unui suveran pontif după aproape 20 de ani l Parlamentul
pakistanez a adoptat o rezoluţie, în care cere Guvernului să solicite o investigaţie ONU în cazul asasinării fostului
premier Benazir Bhutto l Europarlamentarii s-au pronuntat pentru introducerea unui card de donator in fiecare stat
membru al Uniunii Europene, ca una din cele mai eficiente masuri pentru combaterea traficului de organe l
Începând din 1970, ziua de 22 aprilie a fost
declarată "Ziua Pământului". Tot începând de atunci,
ea este sărbătorită, în din ce în ce mai multe ţări, atât de
ONG-urile de mediu cât şi de alţi iubitori ai naturii.
Pamantul este a treia planeta de la soare si are in
compozitie piatra si metal ca "ingrediente" principale,
ca de altfel si planetele Mercur, Venus si Marte.Fiecare
dintre acestea au o suprafata solida , spre deosebire
de celelalte planete gazoase.
Terra are o constitutie particulara in sistemul solar.
Este formata din trei invelisuri specifice: atmosfera,
hidrosfera si litosfera, fiecare avand o structura si o
constitutie complexa.
Atmosfera imbraca globul terestru cu un invelis gazos continuu de peste 3000 km, fiind formata din trei paturi. Stratul inferior - troposfera - se intinde pana la 11 km
in medie si este constituit din azot (78,1 %), oxigen (20,9
%) si gaze rare, dioxid de carbon si vapori de apa (1 %).
Aici se produc toate fenomenele meteorologice
obisnuite. Al doilea strat - stratosfera (11-100 km) - este
format din azot, hidrogen si oxigen, in proportii variate,
in raport cu inaltimea, dar de la 80 km hidrogenul
devine preponderent.
In sfarsit, cel de-al treilea strat - ionosfera (1003200 km) - este constituit din gaze foarte rarefiate si
puternic electrizate.
Presiunea atmosferica, inregistrata la nivelul marii,
la latitudinea de 45O si temperatura de 15OC este de
760 mm/Hg. Presiunea atmosferica scade in raport cu
altitudinea si cu temperatura.
Temperaturile extreme la suprafata solului sunt
cuprinse intre +80OC si -94,5OC. Temperatura medie
anuala este de 14,8OC.
Hidrosfera cuprinde in primul rand asa-numitul
Ocean Planetar (oceanele si marile deschise), care
totalizeaza 70,8%din suprafata Terrei, cu o adancime
medie de circa 3800 m.
Apele oceanice au o concentratie salina de 3040%. La aceasta se adauga apele interioare de
suprafata (curgatoare si statatoare), panzele freatice
subterane si apa in stare solida din calotele glaciare
(care reprezinta de 15 ori volumul apelor de suprafata).

Ziua Pământului

Litosfera cuprinde patura solida (scoarta) de la
suprafata Terrei a carei grosime este de 70-120 km.
Structura interna a Pamantului are urmatoarea
constitutie : perisfera (1000 km) formata din magma,
mezosfera (1800 km) alcatuita din compusi ai fierului si
centrosfera sau nucleul (3500 km) formata din metale
grele. Pamantul dispune de un magnetism propriu
determinat de prezenta nucleului metalic.
Datorita unor conditii favorabile specifice Terrei
(invelisul gazos protector, prezenta oxigenului in
atmosfera, existenta apei, temperaturi in limite
moderate) a fost posibila aparitia si intretinerea vietii.
Stilul de viata adoptat de oameni in ultima perioada
s-a dovedit a fi cam nechibzuit. Cel mai cuprinzator
studiu realizat vreodata in acest domeniu, cuprinzand
concluziile a peste 1.300 de experti din 95 de tari,
demonstreaza ca maniera in care au fost pana acum
exploatate resursele naturale risca sa puna sub

semnul intrebarii insasi posibilitatea Terrei de a asigura
supravietuirea generatiilor viitoare.
Modalitatea dezechilibrata de folosire a bogatiilor
naturale a produs modificari ireversibile in sensibila
balanta care asigura viata pe Pamant. In acelasi timp,
drept urmare a acestei adevarate secatuiri, eforturile
de imbunatatire a conditiilor de viata in zonele afectate
de saracie si boala ar putea fi compromise.
Studiul, realizat sub egida Natiunilor Unite, in urma
experimentelor si cercetarilor efectuate timp de patru
ani, releva ca oamenii au modificat in mod dramatic,
intr-o perioada extrem de scurta de timp, majoritatea
ecosistemelor.
Felul in care societatea si-a asigurat in ultimii 50 de
ani rezervele de hrana, apa potabila, lemn si petrol a
dus la o adevarata degradare a mediului inconjurator.
Desigur, au fost si castiguri: economia a cunoscut
cresteri impresionante, iar pe unele piete a existat
abundenta de produse agricole.
Dar iata costurile: din 1945 incoace, suprafata de
teren care a inceput sa fie cultivata a fost mai mare decat cea convertita la agricultura din 1700 pana in 1900.
Mai mult de jumatate din ingrasamintele chimice
utilizate pana in prezent au fost aplicate dupa 1985, iar
diversitatea regnului animal a fost redusa considerabil:
intre 10 si 30% din speciile de mamifere, pasari si
amfibii sunt amenintate cu disparitia.
Nivelul resurselor de apa potabila si de peste este
mult sub pragul care ar putea acoperi nevoile actuale.
Realizatorii studiului au anticipat si reactia celor care
sustin ca avantajele acestui stil de viata ar fi mai mari
decat pierderile suferite, sustinand ca acestia fac parte
cam din aceeasi familie cu cei care se incapataneaza
sa creada ca fumatul nu cauzeaza cancer.
Si pentru a oferi si o raza de speranta, specialistii au
creionat si cateva sugestii prin care omenirea ar putea
sa mai slabeasca jugul la care a fost inhamata natura.
Dintre recomandarile lor fac parte: schimbarea
anumitor comportamente de consum, o mai buna
educatie, taxarea mai usturatoare a celor care
polueaza mediul inconjurator.
(Sursa: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile)
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând rotobil 60 lei, congelator cu 4 sertare 200 lei, masă +
6 scaune 400 lei, aragaz 250 lei,
cărucior copii 200 lei. Tel. 0355802408.
Vând un pult şi rafturi. Tel.
0745-425904.
Vând canapea colţar, stare
foarte bună, str. Bârzavei nr. 7
(Stavila). Tel. 212936.
Vând placă tv color Philips
(cu tot cu traf de linii) şi placă tv
Diamant în stare f. bună. Tel.
0355-807491, 0770-515588.
Vând doză pentru pick-up
RTF în stare foarte bună şi
aparat foto Smena în stare
foarte bună. Tel. 0355-807491,
0770-515588.
Vând urgent 2 boxe stereo
de câte 15W bucata, în stare
foarte bună. Preţ 50 lei. Tel.
0355-807491, 0770-515588.
Vând adidaşi Nike nr. 45.
Preţ 50 €. Tel. 0745-583129.
Vând cameră foto Fujifilm
Finepix S5600, 5.1 MP, zoom
optic 10x, stare excepţională +
geantă + card XD 1Gb +
acumulatori Varta, totul la 170 €.
Tel. 0724-023373.
Vând telefoane iPhone, noi
decodate în orice reţea 8 GB,
450 € şi 16 GB 550 €. Tel. 0355407174.
Vând convector LB50 în
stare de funcţionare, 370 lei
negociabil. Tel. 0770-515638.
Vând laptop nou în cutie
Acer 2 giaga, ram 2 giga, 320 gb
bluray cameră video preţ f. bun.
Tel. 0724-215054.

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia 1310 an
fabricaţie 1990, preţ 850 € neg.
şi Opel Astra 1,4 an fabricaţie
1993 înmatriculat, acte la zi. Tel.
0722-895420.
Vând Renault 20 serie limitată, a.f. 1977, stare bună de
funcţionare, verificare tehnică
Mai 2009. Preţ neg. Tel. 0723925050.

Vând piese Fiat One din
dezmembrare. Tel. 0743259231.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.
Vând Dacie break albă, an
1997, taxe plătite până în 2009.
Tel. 0723-894929.
Vând Mercedes 190 benzină impecabil preţ 1.200 €. Tel.
0741-509755.
Vând Dacia 1992, 500 €. Tel.
0745-532425.
Vând Dacia Break 1999,
vopsea originală, bord CN,
alarmă, cârlig pt. remorcă, ITP
2009, stare excepţională. Tel.
0721-786555.
Vând Renault Laguna, arată
şi funcţionează impecabil, preţ
bun, neg. Tel. 0748-463757.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajez conducător auto
taxi. Tel. 0745-571052.
Caut de lucru, şofer distribuitor. Experienţă, seriozitate,
exigenţă, rezistenţă la stres. Tel.
0741-252271.
Predau ore de limba română
şi engleză clasele I-VI. Tel.
0770-516238.
În Braşov, Poiana Braşov
ofer cazare de scurtă durată în
regim hotelier, catv, frigider,
cuptor microunde. Baie proprie
cu apă caldă nonstop. 90 lei/zi,
negociabil funcţie de durata
sejurului. Tel. 0745-668683.
Femeie serioasă, caut în întreţinere bătrân sau bătrână. Tel.
0355-411682, 0729-357909
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.
Caut copil sau bătrân pt.
îngrijire. Tel. 0721-217133.
Ofer împrumut valutar cu
garanţie imobiliară, aur sau
electronice. Tel. 0723-495967.
Execut ziduri de piatră, fundaţii, mansardări şi acoperiş.
Tel. 0743-907757.

PRISMA

jurnalist

angajează

asistent marketing

Tel. 22.11.34
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Oferim locuri munc ă î n
Germania în domeniul - îngrijire
bătrâni - d-nelor interesate. Oferte serioase! 900 € pe lună. Cv.
cu foto la cony_deu@ yahoo.de
004915115833818
Îngrijesc bătrân, bătrână, în
schimbul apartamentului. Tel.
0748-463757.
Execut lucrări interioare:
faianţă, gresie, tencuieli, izolaţii,
zugrăveli, la preţuri accesibile.
Ofer calitate. Tel. 0723-894929.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare la preţuri
accesibile. Tel. 0723-054615.
Pentru ca momentele dragi
să vă revină în minte peste ani şi
să le rememoraţi cu plăcere, noi
vă oferim decoraţiunile de nuntă
şi botez, astfel ca aceste momente sa fie unice. Tel. 0745942044.

Imobiliare
Vând apartament 2 camere,
parter, zona Micro 4, str. Gutii,
vedere spre parc, excelent pt.
spaţiu comercial, geamuri
termopan, uşă metalică, fără
îmbunătăţiri, confort 1, preţ
35.000 neg. Tel. 0355-808448.
Vând apartament cu o cameră, 30 mp, amenajat Caransebeş, 25.000 € neg. Tel. 0745562235.
Caut sa închiriez o cameră
într-o casă din Câlnic sau Reşiţa, exclus zona Muncitoresc
sau alte zone periferice. Tel.
0740-568048.
Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, cu toate facilităţile
(apă, gaz, cablu, telefon). Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Vând apartament 4 camere
în Govândari complet mobilat,
mobilă nouă, modificat, centrală, merită văzut, preţ 100.000
€, negociabil. Tel. 0746-515051.
Teren la 14 km de Reşiţa
11.500 mp front stradal 66 m
preţ 5.500 €. Tel. 0721-252633.
Persoană fizică, cumpăr
apartament 2 camere, etaj intermediar, ofer plata pe loc. Fără
intermediari. Tel. 0724-023373.
Vând teren agricol în com.
Târnova. Tel. 0727-869557.
Persoană fizică vând cămin
2 camere, îmbunătăţiri, ocupabil imediat. Preţ 13.500 €. Tel.
0770-746033, 0728-213320.
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, curte, fântână
betonată, grădină, cablu tv, telefon. Tel. 0355-411682, 0729357909.
Închiriez cameră de cămin,
Blocul Funcţionarilor, Luncă.
Pre ţ avantajos. Tel. 0728389678.
Vând teren 430 mp în Centru, aproape de bulevard, lângă
BCR. Tel. 0728-389678.
Vând garsonieră în Mociur.
Tel. 0728-389678.
Vând casă în Delineşti. Tel.
0755-412822.
Vând cameră de cămin în
Blocul Funcţionarilor, Luncă.
Tel. 0728-389678.

Nume
Adresa

Anunturi
,

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 2 case cu toate facilităţile. Tel. 0742-844393, 0726834271.
Vând casă în Ezeriş, bine
situată, curte şi grădină mare.
Preţ 27.000 € neg. Inf. casa
Poenaru, tel. 0726-515154.
Persoană fizică Reşiţa, Caraş-Severin, vând urgent apartament cu 2 camere decomandate, confort I, etaj 2, centrală
termică, gaz metan, geamuri
termopan, acoperiş. Preţ 45000
€. Apartamentul se poate vedea
doar sâmbata şi duminica. Tel.
0355-809645, 0744-685882,
0745-923257, 0741-593149.
Vând 1.342 mp teren intravilan, cu izvor, zona vile, deasupra de lacul Gozna, staţiunea
Crivaia, la poalele muntelui
Semenic, jud. Caraş-Severin,
35 €/mp. Tel. 0722-348307.
Persoană fizică vând teren
stradal Bocşa 4.200 mp, gaz,
apă, curent, preţ 30 €/mp. Tel.
0355-407174.
Doresc să închiriez garsonieră în Reşiţa. Tel. 0742134722.
Persoană fizică, vând ap. 2
cam conf. 1 sem, complet mobilat şi utilat, Moroasa la parter,
preţ neg. Tel. 0723-400872.
Persoană fizică, vând ap. cf.
1, sem, Moroasa, preţ negociabil. Tel. 0770-547057.

Matrimoniale
Bărbat cca. 40 ani, serios,
stabilit în Germania, caut
femeie 25-35 ani, serioasă.
00491733587260
Pensionară 59 ani, caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0770-391275, 0721-217133
Tânără, 25 ani doresc să
cunosc un b ă rbat, pentru
prietenie eventual căsătorie, cu
stare financiară foarte bună. Tel.
0752-224432.
Susţin financiar tânără sexy.
Tel. 0743-975523.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
17 - 30 aprilie

Miercuri, 23.04.2008
1. Militaru Flavius-Corneliu (29 ani) şi
Vlădulescu Alina-Dana (25 ani)
2. Orghidan Marian (40 ani) şi
Galbacs Hainalka (46 ani)
Miercuri, 30.04.2008
1. Derbac Adrian (28 ani) şi
Bărăitaru Mihaela Andreea (20 ani)
2. Radu Sebastian (27 ani) şi
Baciu Florentina Ana (20 ani)
3. Dogaru Nicuşor (41 ani) şi
Sîrbu Simona Rodica (41 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 9 - 23 aprilie

l Imbri Gheorghe (74 ani) l
Budescu Maria (61 ani) l Erina
Gabriel (0 ani) l Popescu TitusRomulus (70 ani) l Ianoş Vasile
(67 ani) l Daia Constantin (71
ani) l Guia Elisaveta (88 ani) l
Giurasa Iuliana (82 ani) l Grumeza Costache (74 ani) l Iana
Lidia (72 ani) l Racz Ecaterina
(80 ani) l Bala Elena (68 ani) l
Balogh Felician (82 ani) l
Krischer Ştefan-Otto (71 ani) l
Pendea Domnica (71 ani) l
Vreju Gheorghe (53 ani) l Şulţi
Alexandru (78 ani) l Barbu Ana
(71 ani) l Câţa Ion (71 ani) l
Duţescu Liviu (44 ani) l Mănciulescu Mariea (71 ani) l
Micşa Gerlinde-Elisaveta (64
ani) l Mândru Mihai (77 ani) l
Rogojan Ioan (75 ani) l Constantin Viorica (59 ani) l
Swantek Frideric (60 ani) l
Mioc Axinia (78 ani) l Iakobovszky Petru (56 ani) l Pleniceanu Marian (56 ani) l Bechean
Vasile (62 ani) l Vettori Robert
(71 ani) l Astalos Francisca (78
ani) l Brezina Marie (86 ani) l
Romanu Solomia (88 ani) l
Bejenaru Ioan (78 ani) l Saierli
Ştefan (75 ani) l Petrica Ion (90
ani) l Cernea Gheorghe (71
ani) l Chiriac Neculae (75 ani)
l Bolba Angela (51 ani) l
Murdeală Petru (56 ani) l Secheşan Ioan (64 ani) l Petrişor
Elena (93 ani) l Şerban
Gheorghe Alin (25 ani) l
Iacobescu Constantin (82 ani)
l Călimănescu Paraschiva (76
ani) l Dămian Ilie (67 ani) l
Borozan Petra (64 ani)

Joi, 17.04.2008
1. Miloia Eugen-Cosmin (31 ani) şi
Costin Veronica (31 ani)
Sâmbătă, 19.04.2008
1. Velescu David (21 ani) şi
Szabo Karina-Loredana (24 ani)
2. Giujdic Remus (32 ani) şi
Firan Laura-Felicia (24 ani)
Duminică, 20.04.2008
1. Voina Sergiu (31 ani) şi
Dumitru Silvana (20 ani)

Prenume

În data de 21
aprilie 2008 s-a
implinit un an de
când a plecat
dintre noi

dr. ILIASĂ PETRU-IOAN.
Dumnezeu să-l odihnească!
Familia

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 apart. cu o cameră Moroasa, etaj
1, balcon, preţ 19500 euro negociabil.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. cu o cameră, Micro 3, convector, uşă metalică, balcon, preţ neg. 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
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apart. 2 camere, Micro 4, confort
1, decomandat, preţ 38000 neg. Tel. 0355404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 2 camere, Micro 3, conf. 1,
decomandat, etaj intermediar, centrală,
termopane, amenajat, preţ neg. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 2 camere, Micro 1, conf. 1,
decomandat, centrală, termopane, amenajat mobilat dormitor şi sufragerie. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 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 negociabil. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
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 apart. 2 camere, Luncă, confort
1, semidecomandat, centrală, termopane,
parţial mobilat preţ 36000 € Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Micro 4,
confort 1 decomandat, etaj 1, mobilat,
termopane, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Moroasa,
confort 1, semidecomandat, centrală,
mobilat şi utilat, tv, calculator, frigider, preţ
34000 euro negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, preţ 31000
euro negociabil. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 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 ap. 3 camere, Micro 4, conf.1, decomandat, 2 băi, centrală, boxă, preţ neg.
Tel. 0740099789, 0788021438.
Vând apartament 3 camere, Moroasa
2, confort 2, etaj intermediar, termopane,
centrală, mobilat, preţ 39800 neg. Tel
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Moroasa
1, confort 1, semidecomandat, etaj intermediar, preţ 40000 € Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere Micro 2, confort
1, semidecomandat, preţ 28000 € 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 0788021442, 0728625813
Vând casă în Bocşa căramidă arsă, 3
camere, hidrofor, termopane, living, preţ
41000 euro negociabil Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând urgent casă de vacanţă Doman,
3 camere, termopane, gredină mare,
poziţie foarte bună, preţ 34000 euro
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 euro
neg. Tel. 0788021438, 0740-099789
INCHIRIERE
Vând spaţiu comercial Bloc 800, 186
mp, pretabil birouri. Tel. 0788021438,
0740099789
Vând spaţiu comercial Luncă, 2
camere, 33 mp, termopane, preţ 35000 €
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
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, zona Luncă, mobilă nouă,
bucătărie utilată. Tel.0355-404462,
0788021438, 0740099789
Vând teren calea Ţerovei, 5000 mp,
utilităţi, preţ negociabil. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
CUMPĂRARE
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. 0788021439
Caut să închiriez apartament cu 2
camere zona Centru sau Luncă. 0788021439

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând 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 spaţiu comercial 70 mp, zona
Luncă. Preţ 75.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând 3 spaţii în suprafaţă totală de
96 mp situate în Blocul 800. Preţ 46.000
€ neg. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu pentru birouri, sedii
firme, în suprafaţă de 32 mp, situat în
Blocul 800. Preţ 15.500 € 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

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, pret.20.000 € 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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Clasament
Clasamentetapa
etapaaaa15-a:
30-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
M
M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
VV
21
20
16
13
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14
10
11
11
9
9
9
8
9
7
8
4
5

E
EE
5
6
7
13
9
8
12
6
4
9
7
7
10
7
9
6
11
8

PRISMA SPORT

BOX
II
I
4
4
7
4
7
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8
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14
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16
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GG
MM
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42
49
44
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44
50
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40
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43
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P
68p
66p
55p
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51p
50p
42p
39p
37p
36p
34p
34p
34p
34p
30p
30p
23p
23p

Adrian "Rechinul" Diaconu, campion mondial in versiunea
WBC. Victorii pe linie ale sportivilor romani in gala de box "Invincibilii"
desfasurata sambata seara la Bucuresti. Ion Ionut, Bogdan Dinu, Viorel
Simion si Adrian Diaconu si-au invins adversarii in meciuri spectaculoase, savurate din plin de public, 'Rechinul' obtinand centura mondiala
WBC la categoria semigrea in meciul cu americanul Chris Henry.
Cea mai importanta partida de box a serii a fost cea in care Adrian
“Rechinul” Diaconu l-a intalnit pe americanul Chris Henry, in cel mai
important meci al vietii sale, avand ca miza centura mondiala la
categoria semigrea, varianta WBC. Romanul a inceput in forta,
aratandu-i adversarului cine este seful in ring prin crosee si upercut-uri
inteligent plasate, lovituri bine tintite, care l-au pus pe Henry in
dificultate. Cu o tactica vicleana prin care isi “adormea” adversarul pret
de cateva secunde, Adrian declansa apoi o explozie de lovituri grele,
ametindu-l pe american pe parcursul celor 12 reprize cat a durat
meciul. Deciziile arbitrilor, anuntate de mai multe ori pe parcursul
meciului il dadeau de fiecare data drept castigator pe Diaconu.
Finalul a fost absolut incendiar, americanul revenind vizibil, mai
ales in runda a 11-a cand a fost aproape de a-l trimite la podea pe
Diaconu. Insa Rechinul a rezistat eroic si a castigat meciul la puncte,
decizia arbitrilor fiind in unanimitate de partea romanului.

Etapa urmatoare (32/34) sambata 26.04.2008:Poli Timisoara
- Gloria Buzau, (ora 13:30, National TV); UTA - Unirea Urziceni,
(ora 14:00, Telesport); U Cluj - Farul, (ora 16:00, Telesport); FC
Vaslui - Pandurii, (ora 16:15, TVR 1); Otelul Galati - Ceahlaul, (ora
16:30, Kanal D); Gloria Bistrita - Poli Iasi, (ora 17:00, netelevizat);
U Craiova - Steaua(ora 17:00, Antena1); Dacia Mioveni - CFR Cluj,
(ora 18:30, National TV); Rapid - Dinamo, (ora 20:30, Kanal D).

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

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

M
M
M
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
VV
20
19
15
14
14
13
12
12
11
8
8
7
7
7
6
6
4
3

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

II
I
4
6
5
7
5
9
9
10
8
9
11
10
14
14
15
16
17
17

GG
MM
GM
61
54
44
41
38
30
29
26
25
29
25
30
21
19
26
17
13
16

GP
GP
GP
17
27
24
25
17
30
25
21
22
31
36
36
30
33
46
41
45
38

PP
P
61p
58p
51p
47p
44p
43p
41p
40p
40p
33p
31p
30p
26p
26p
23p
22p
17p
15p

HANDBAL

Rulmentul Braşov, lidera la zi din Divizia Naţională de handbal
feminin, a cedat la limită în prima manşă a semifinalelor Cupei
Cupelor. Rulmentul a pierdut cu 27-28 meciul din deplasare, de la
Akaba Bera Bera, după o dispută echilibrată în care însă jucătoarele
din Spania au avut mai mult iniţiativa şi s-au desprins pe final, înainte
ca Rulmentul să recupereze. Formaţia noastră păstrează însă şanse
mari la calificare, returul urmând să se dispute chiar în sâmbăta de
dinaintea Sărbătorilor Pascale, la Braşov. Echipa de handbal feminin,
Dunărea Brăila, a trecut, sâmbătă, în deplasare, de formaţia
germană VfL Oldenburg, scor 31-30 (15-11), în manşa tur din cadrul
semifinalelor Challange Cup, informează site-ul grupării brăilene.
UCM Reşiţa va juca prima manşă a finalei Cupei Challenge cu
formaţia austriacă Alpla HC Hard în deplasare, pe 3 sau 4 mai, iar
Etapa urmatoare (28/34) 26.04.2008: CFR Timisoara - FC returul la Reşiţa, pe 10 sau 11 mai.
Drobeta; FC Caracal - FCM Resita; FC Targoviste - CSM Rm Valcea;
Muresul Deva - Liberty Salonta; Alba Iulia - Gaz Metan; Ariesul - ISCT; COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
24 - 27 apr:
WRC - Raliul Iordaniei, Etapa 5;
Corvinul - Minerul Lupeni; Poli II Timisoara - FC Bihor; Jiul - FC Arges.
25 - 27 apr:
GIMNASTICA ARTISTICA- Cupa Mondiala, Slo;
27 apr:
CICLISM - Cursa Liège - Bastogne - Liège;
28 apr - 04 mai: TENIS - ATP Tour, BMW Open Munchen, Germ.
Clasament etapa a 24-a:

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

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

M
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
19
15
16
13
13
12
12
11
12
11
9
6
5
0

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

I
3
5
7
5
8
9
9
10
12
13
15
15
19
24

GM
797
698
765
771
724
710
668
701
692
638
588
668
603
579

GP
671
608
703
723
670
682
678
698
678
660
611
715
730
775

P
40p
34p
32p
32p
29p
27p
27p
25p
24p
22p
18p
15p
10p
0p

Etapa urmatoare (25/26)04.05.: Medgidia - Constanta; Tg. Jiu
- Ploiesti; Baia Mare - Oradea; Steaua - Odorhei; Timisoara Bacau; Dinamo - Caracal; Suceava - UCM Resita .

Joi/24 Aprilie
Timişoara
+18ºC
+3ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 28 Aprilie

DE VĂZUT LA TV:

HANDBAL FEM.: Cupa Cupelor: Rulmentul Brasov - Akaba Bera
Sambata Sport.ro ora 19:00
FORMULA 1: Marele premiu al Spaniei, Cursa
Duminica TVR 1 ora 14:55
CICLISM: Clasica Liège - Bastogne - Liège, Belgia
Duminica Eurosport ora 15:00
TENIS: Turneul ATP Master Series de la Monte Carlo, Finala
Duminica Sport.ro ora 16:00
FOTBAL IN SALA: Cupa UEFA, Rusia, Finala
Duminica Eurosport ora 18:30
FOTBAL: Meciuri din semifinalele Ligii Campionilor, meciuri retur
Marti, Miercuri ProTV ora 21:45.

Reşiţa

+16ºC
+4ºC

Oraviţa +13ºC
+4ºC

FOTBAL
Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile din cadrul semifinalelor, meciuri tur, din Liga Campionilor. Rezultate inregis-trate:
Marti, 22 aprilie 2008:
Liverpool - Chelsea
1-1.
Miercuri, 23 aprilie 2008:
Barcelona - M. United
0-0
Returul se va desfasura in 29
si 30 aprilie 2008.

HALTERE
Sportivul Alexandru Rosu s-a
clasat, joi seara, pe locul al saselea la total si la stilul aruncat si
pe opt la smuls la categoria 69 kg,
din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Lignano
Sabbiadoro (Italia).
Romania a cucerit trei medalii
la actuala editie a CE, dintre care
una de argint si doua de bronz.
Roxana Cocos a obtinut argintul
la stilul aruncat si bronzul la total
la categoria 58 de kilograme, iar
Marioara Mun-teanu a castigat
bronzul la stilul smuls al categoriei 53 de kg.
Razvan Martin, a terminat pe
locul 20 la smuls, cu 125 kg.

www.timisoarabikers.ro

Campanie anti-accidente realizata de Timisoara Bikers

Vineri/25 Aprilie

Sâmb@t@/26 Aprilie

Duminic@/27 Aprilie

Timişoara
Caransebeş

+19ºC
+4ºC

+16ºC
+3ºC

Reşiţa
Oraviţa +13ºC
+3ºC

+14ºC
+6ºC

Marţi, 29 Aprilie

La sfarsitul acestei saptamâni se va desfasura Marele
Premiu al Spaniei la Barcelona,
prima etapa europeana. Inain-tea
cursei din Spania iata cum se
prezinta cele doua clasa-mente:
Clasament general piloti:
1. Kimi Räikkönen (FIN) 19
2. Nick Heidfeld (D)
16
3. Lewis Hamilton (GB)
14
4. Robert Kubica (POL) 14
5. H. Kovalainen (FIN)
14
6. Felipe Massa (BR)
10
7. Jarno Trulli (I)
8
8. Nico Rosberg (D)
7
9. Fernando Alonso (E)
6
10. Mark Webber (AUS)
4
11. Kazuki Nakajima (JPN) 3
12. Séb. Bourdais (F)
2
Clasament constructori:
1. BMW Sauber 30
2. Scuderia Ferrari
29
3. McLaren Mercedes
28
4. AT&T Williams
10
5. Toyota Racing
8
6. ING RenaultF1 Team
6
7. Red Bull Racing
4
8. Scuderia Toro Rosso
2
9. Honda Racing
0
10. Force IndiaF1 Team
0
11. Super Aguri F1 Team
0

ATENTIE LA MOTOCICLISTI !!!
Timişoara

Caransebeş

FORMULA 1

+15ºC
+4ºC

Miercuri, 30 Aprilie

+16ºC
+6ºC

Timişoara
Caransebeş

+17ºC
+5ºC

Reşiţa

Caransebeş

+19ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +16ºC
+8ºC

Oraviţa +13ºC
+6ºC

+15ºC
+7ºC

Joi, 1 Mai

Vineri, 2 Mai

+19ºC
+8ºC

+17ºC
+9ºC

Sâmbătă, 3 Mai

Duminică, 4 Mai

Reşiţa

+18ºC/+10ºC

+18ºC/+6ºC

+14ºC/+8ºC

+21ºC/+9ºC

+13ºC/+4ºC

+15ºC/+6ºC

+15ºC/+4ºC

Timişoara

+20ºC/+7ºC

+23ºC/+10ºC

+26ºC/+12ºC

+26ºC/+9ºC

+21ºC/+8ºC

+23ºC/+10ºC

+22ºC/+8ºC
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