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AJOFM: Locuri de munc@ vacante Sprijinirea ini]iativelor sectorului public
la 07.05.2008
Proiecte depuse la nivel regional în cadrul „Schemei de investiţii
REŞIŢA: Agent comercial: 5; Administrator: 1; Agent de
asigurare: 1; Agent securitate: 1; Ajutor ospatar: 10; Asistent
medical generalist: 4; Barman: 6; Betonist: 2; Bucatar: 23;
Camerista hotel: 2; Carmangier: 3; Consilier: 7; Consilier
statistician: 1; Consultant in informatica: 1; Contabil: 2;
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 58;
Director tehnic: 2; Director vanzari: 1; Dulgher: 3; Electrician
de intretinere si reparatii: 20; Electrician montare si reparatii
linii electrice aeriene: 2; Electronist depanator utilaje calcul:
1; Faiantar: 9; Femeie de serviciu: 2; Fierar betonist: 15;
Frezor universal: 5; Gestionar depozit: 2; Inginer constructii:
9; Inginer mecanic: 14; Ingrijitor cladiri : 1; Inspector
asigurari: 1; Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze:
15; Kinetoterapeut: 1; Lacatus constructii metalice: 29;
Lacatus mecanic: 38; Lacatus montator: 2; Lucrator
comercial: 6; Lucrator sortator: 20; Magaziner: 6; Manager
proiect: 1; Maseur: 1; Masinist pod rulant: 4; Mecanic auto:
1; Mecanic intretinere si reparatii: 5; Montator pereti si
plafoane din ghips carton: 2; Muncitor necalificat la
ambalarea produselor: 50; Muncitor necalificat la demolarea
cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 44;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 41; Operator
fabricarea mezelurilor: 1; Ospatar: 25; Patiser: 6; Pavator: 2;
Paznic: 2; Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1; Proiectant
inginer electronist: 2; Secretara: 3; Sofer autocamion: 1;
Sofer de autoturisme si camionete: 2; Strungar universal:
27; Sudor: 41; Sudor manual cu arc electric: 40; Tehnician
echipamente de calcul retele: 2; Tamplar universal: 16;
Tinichigiu carosier: 1; Turnator formator: 1; Vanzator: 8;
Vopsitor auto : 1; Ziarist: 1; Zidar pietrar: 2; Zidar rosartencuitor: 49; Zugrav-vopsitor: 24;
CARANSEBEŞ: Confectioner cablaje auto: 100; Inginer
mecanic: 2; Muncitor necalificat: 4; Masinist la masini pentru
terasamente: 1; Ingrijitor cladiri: 1;
MOLDOVA NOUĂ: Asistent medical generalist: 3;
Asistent social: 1; Ospatar: 2; Agent securitate: 4; Vanzător:
1; Ingrijitor cladiri: 2; Marinar, pilot naval, barjist: 1; Operator
prelucrare cauciuc: 1; Sef sectie: 1; Croitor: 50; Gaterist la
taiat busteni: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 1; Sofer
autocamion, masina de mare tonaj: 1; Paznic: 1; Muncitor
necalificat in constructii: 8; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 48;
TOTAL GENERAL: 972

pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele
prioritare de mediu” din cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune
Economică şi Socială
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest anunţă că în cadrul
licitaţiei deschise pentru Schema de investiţii pentru sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu,
componentă a Programului Phare 2006 Coeziune Economică şi
Socială, la nivelul Regiunii Vest au fost depuse în vederea obţinerii
finanţării un număr de 18 proiecte. Astfel, au fost depuse două
proiecte din judeţul Arad, şase proiecte din judeţul Caraş – Severin,
cinci proiecte din judeţul Hunedoara şi cinci proiecte din judeţul
Timiş. Vă reamintim că termenul limită de depunerea proiectelor a
fost 25 aprilie 2008, ora 16.00.
Bugetul total disponibil pentru această licitaţie a fost de 36,6
milioane euro, din care Regiunii Vest i-a fost alocată suma de 4,575
milioane euro (din care 3,4312 milioane euro din fonduri Phare şi
1,1438 milioane euro co-finanţare de la Bugetul de Stat). Suma
minină care poate fi solicitată este de 100.000 euro, iar cea maximă
este de 1.000.000 euro. Beneficiarii trebuie să asigure contribuţia
proprie în valoare de minim 10% din bugetul proiectului, în numerar.
Obiectivul principal al „Schemei de investiţii pentru sprijinirea
iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” este
asigurarea sprijinului pentru Guvernul României pentru dezvoltarea
şi implementarea unui program naţional integrat multianual în
diferite sectoare ale mediului. Schema va contribui la reabilitarea
mediului, va duce la creşterea calităţii vieţii şi va avea un impact
pozitiv asupra sănătăţii populaţiei din România. În cadrul acestei
scheme de finanţare sectoarele la care trebuie să facă referire
proiectele sunt: „Gestionarea deşeurilor” sau „Gospo-dărirea apei
si a apei uzate”. În conformitate cu priorităţile regionale definite un
proiect se poate adresa unui singur sector de mediu.
Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii
trebuie să fie autorităţi publice locale române sau asociatii legal
constituite din localitati urbane/rurale reprezentând localităţi cu
până la 50.000 locuitori, cu responsabilităţi în domeniul „Gestionarea deşeurilor” sau în domeniul „Gospodărirea apelor/apelor uzate”
(ex. Consilii locale, Consilii judeţene*). (* Consiliile Judeţene nu
trebuie să satisfacă criteriul referitor la numărul de locuitori).
Solicitanţii pot acţiona individual sau cu organizaţii partenere.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel./fax
0256-491923, 491981, e-mail: office@adrvest.ro , persoană de
contact în cadrul ADR Vest, Dl. Silviu ADĂMUŢ – Şef Birou
Asistenţă şi Evaluare Proiecte.
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Candida]ii partidelor parlamentare }i neparlamentare la func]ia de
consilieri locali ai Muncipiului Re}i]a }i
ordinea înscrierii pe buletinele de vot la alegerile locale din data de 1 iunie 2008
Partidul Social Democrat
PSD - poziţia 1
1. Zaberca Vasile Mircea
2. Chisăliţă Ioan Narcis
3. Nicula Tudoriţa
4. Crina Ioan
5. Benga Ion
6. Onete Florian
7. Borţun Florea
8. Mone Mariana Magdalena
9. Duruţ Gabriel Dumitru
10. Străin Efrem
11. Preda Maria
12. Bălu Ilie Mircea
13. Guţă Dan Valeriu
14. Macarie Cosmin Narcis
15. Ştiopoane Petru
16. Gaiţă Jurescu Anca
17. Bîrsan Codruţa Maria
18. Miclău Ion Lucian
19. Anghel Ion
20. Despa Gheorghe
21. Murgu Adam
22. Hogea Cătălin Ionuţ
23. Raicu Ştefan
24. Băloi Vasile
25. Căplescu Ion
26. Bădăluţă Petru
27. Milaţ Iulian Călin
Partidul Naţional Liberal
PNL - poziţia 2
1. Spătaru Liviu
2. Hotnogu Dorinel
3. Marşalic Jaro
4. Dolot Claudiu Daniel
5. Glava Florin Dinu
6. Toma Victor Corneliu
7. Roşu Ovidiu
8. Zgardan Mioara
9. Damian Ilie Adrian
10. Stanciu Bianca Iulia
11. Stan Simona Liliana
12. Bagiu Gheorghe
13. Vatzulik Boris
14. Stanciu Sorin Horia
15. Cristoi Constantin
16. Teodorescu Mircea
17. Meilă Mircea Iacob
18. Şerban Niculae
19. Zaharia Silvia
20. Tăbăcilă Ioan
21. Ciofu Adrian
22. Voia Alexandru Iacob
23. Gârcu Raul Adrian
24. Angheloiu Paul Florin
25. Andreş Ionel Sorin
26. Popa Dorel
27. Georgevici Iulian
Partidul Conservator
PC - poziţia 3
1. Jura Petru
2. Matuschka Augustin
3. Tudorache Simona
4. Reus Adrian
5. Oţet Emil
6. Nicola Gheorghe
7. Stoicu Iuliana
8. Iordan-Peczi Gabriela
9. Pera. Constantin
10. Marcu Vasile
11. Miu Dorina-Stela
12. Maceşanu Nicoleta Florentina
13. Stoinel Pavel
14. Gheju Nicolae Cosmin
15. Tincău Carmen-Elena
16. Patt Mihaela Ştefanica
17. Sămînţa Mirela Carmen
18. Praţa Gianina Camelia
19. Bubosu Constantin
20. Urlică Ioan
21. Richter Georgia
22. Radu Răzvan Dan
23. Nebejea Nicolae
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24. Enasilă Adina Lorena
25. Gogîltan Nicolae
26. Maceşanu Ramona Mariana
27. Ţundrea Ioan
Partidul Democrat Liberal
PD-L - poziţia 4
1. Pădurean Tiberiu
2. Secăşan Dumitru
3. Blajovan Ioan Viorel
4. Brici Cristian Nicuşor
5. Panfil Cristian
6. Hamat Codruţa Oana
7. Anderca Gherga Toma
8. Simescu Sorin Daniel
9. Ciurel Lenuţa
10. Stan Marius
11. Broască Mircea Gabriel
12. Năsturel Gheorghe
13. Barboni Moise
14. Bona Luciana
15. Bălbărău Ionel
16. Maria Emilia
17. Mihăilă Ioan
18. Dănilă Toader
19. Lauş Petru
20. Melinceanu Constantin
21. Floarea Paraschiva Rodica
22. Ciurcea Ion Constantin
23. Truşcă Floarea
24. Bodrenci Marcel
25. Medar Mircea
26. Gheţa Adrian Ioan
27. Rădoi Ovidiu
Partidul România Mare
PRM - poziţia 5
1. Moiescu Eugen - Romulus
2. Cheazna Marius Octavian
3. Chivari Silvia Mihaela
4. Cleş Eusebio Ştefan
5. Popovici Marineta
6. Sonea Corina Mihaela
7. Sătmărean Cornel
8. Pârvulescu Dumitru Tilică
9. Păuna Constantin
10. Ghinea Lucian
11. Zgaroi Petruţa Nina
12. Ardelean Florin
13. Troe George Aurel
14. Fortun Săndica
15. Mato Chereji Andreea
16. Donos Adriana
17. Gherga Ion
18. Bănică Cleopatra
19. Cheazna Adrian
20. Ardelean Cristian Gheorghe
21. Mercea Ion
22. Bădescu Nicoleta
23. Glăvan Lavinia Anabella
24. Buţiu Adrian Emanuel
25. Sălcianu Viorel
26. Apostol Alin Liviu
27. Grigoroiu Gheorghiţa
Uniunea Democrată Maghiară
din România
UDMR - poziţia 6
1. Beke Vasilie
2. Racz Virag Vilma
3. Seres Adelia 4. Szánto Lehel - Ludovic
5. Cziczeri Eva - Ildico
6. Öz Iuliana
7. Kecskés Istvan - Imre
8. Szabo Iuliana
9. Beke Eva Lidia
10. Szanto Gabriela
11. Mucsi Ştefan
12. Szilágyi Mihaly
13. Virag Etelka - Erika
14. Szilagyi Eva
15. Mucsi Ecaterina
16. Savu Amalia
17. Makay Elisaveta

18. Szabo Iboika
19. Kecskés Ema - Margareta
20. Pozsar Veronica
21. Kovacs Rozalia
22. Bubes Elisabeta
23. Farkas Gabriel - Ladislau
24. Egri Matilda
25. Jurca Cecilia - Hajnalka
26. Tofan Etelca - Ida
27. Sigmund Emilia Luiza
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat
PNŢCD - poziţia 7
1. Domăşnean Alimpie
2. Lazăr Ionel Cristian
3. Hanţ Nicoleta Daniela
4. Rugiubei Rusu Gheorghe
5. Saşek Dorina Mărioara
6. Obeşterescu Dănilă
7. Janai Elena
8. Lache Toader
9. Ţeicu David
10. Taligaş Constantin
11. Janai Petru Vasile
12. Moţiu Alexandru
13. Oberja Octavian Florin
14. Ivan Dumitru Viorel
15. Neagu Bogdana
16. Grosu Mariana
17. Domăşnean Ana
18. Nicola Pavel
19. Voin Iosif Ionel
20. Ghergheli Cornel Alexandru
21. Vasile Eugeniu Marin
22. Sârbu Dan
23. Hanţ Mihai
24. Cojocaru Gheorghe
Partidul Noua Generaţie - Creştin
Democrat
PNG-CD - poziţia 8
1. Marinescu Petre
2. Breşneni Eremia
3. Csöke Daniel Marian
4. Dumitriu Dorel Spiru
5. Lipan Zoltan
6. Vesa Daniel Florin
7. Belba Marinela Ionela
8. Lupu Gheorghe
9. Ienea Savu
10. Cremene Alexandru
11. Mutu Viorel
12. Curescu Cristian
13. Chiş Eveline Cruciţa
14. Uzoni Manuela
15. Ailenei Eduard Gentile
16. Radu Maria
17. Zimţa Daniela
18. Ganţă Ramona Aurora
19. Huţanu Sorin
20. Durbalău Nicoleta Gabriela
21. Şeicaru Silviu Constantin
22. Ciucă Claudiu Valentin
23. Fiat Alexandru
24. Ţunea Nicolae
25. Boterez Iancu Marius
26. Lungu Alin
27. Voina Ilia
Uniunea Populară Social Creştină
UPSC - poziţia 9
1. Pasăre Ionel Claudiu
2. Coşoreanu Nicolae
3. Cheţan Petru
4. Fîc Dimitrie
5. Gîru Ioan
6. Dumitrescu Romeo-traian
7. Ciotîrlă Neli Carmen
8. Vrapcea Nicolae
9. Furtună Elisabeta
10. Mato Chereji Ioan
11. Filca Corina Marcela
12. Irimia Mircea
13. Corocan Cornel Cristian

14. Raţă Gheorghe
15. Matei Ilie Paul
16. Epure Angelica
17. Fişcuci Nelu
18. Şchiopu Simion Doru
19. Lupşa Claudia Cristina
20. Borcan Ghiorghe
21. Gogonea Nicolae
22. Stanciu Constantin
23. Ţeicu Romulus Pavel
24. Mangea Petru
25. Băncilă Steluţa
26. Bognar Ileana
27. Ursu Nicolae Emilian
Alianta pentru Unitatea Rromilor
AURR - poziţia 10
1. Jurj Doru Mircia
2. Ursu Dumitru
3. Constantin Adrian-ionel
Partidul Alianta Socialista
PAS - poziţia 11
1. Dalea Petru
2. Sprânceană Constantin
3. Popescu Ion
4. Rada Gheorghe
5. Otu Olga
6. Chilici Vasilica
7. Lucaciu Mircea
8. Popescu Carmen
9. Rada Veronica
10. Brătulescu Liliana
11. Otu Dorina Maria
12. Pop Vasile
13. Sprânceană Maria
14. Brătulescu Marian
15. Popescu Ştefan
16. Duşu Ana
17. Otu Liviu
18. Florescu Maria
19. Petö Paula
20. Petö Gyussi
21. Popescu Gabriela
22. Şutoi Mihaela
23. Petraşcu Doina
24. Scăunaşu Marian
25. Cocu Pavel
26. Scăunaşu Vasilica
27. Cocu Anişoara
Partidul Initiaţiva Naţională
PIN - poziţia 12
1. Hoffman Antoneta Ştefania
2. Norocel Flavian Claudiu
3. Anghelina Liviu Marian
4. Iovănescu Ioan
5. Ivanovici Nelu
6. Modog Alexandru Călin
7. Jura Valeria Leontina
8. Modog Veronica Gabriela
9. Răileanu Livia Violeta
10. Jako Levente
11. Daniliuc Mircea
12. Modog Ileana Iulia
13. Gogîltan Constantin
14. Şciopoane Loredana Diana
15. Răileanu Tudorel Dumitru
16. Molnar Petru
17. Gogîltan Ramona Loredana
INDEPENDENŢI
Poziţia 13. Gherghina Liliana
Poziţia 14. Kuchler Florian
Poziţia 15. Uşurel Ecaterina
Poziţia 16. Ciubotariu Issabela
Poziţia 17. Lăudat Ion
Poziţia 18. Petroiu Neculai
Poziţia 19. Apostol Marian
Poziţia 20. Zvarici Maria

Desfăşurarea activităţilor economice de către PFA
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta
reglementeaza accesul la activitatea economica,
procedura de inregistrare in registrul comertului si de
autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor
fizice autorizate sa desfasoare activitati economice,
precum si al intreprinderilor individuale si familiale.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica
profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a
caror desfasurare este organizata si reglementata prin
legi speciale.
(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica acelor
activitati economice pentru care legea a instituit un regim
juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte
interdictii.
(4) Activitatile de formare profesionala prin ucenicie la
locul de munca se autorizeaza in conditiile legii speciale.
(5) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in
cazul serviciilor prestate in contextul libertatii de prestare
transfrontaliera a serviciilor, astfel cum este ea prevazuta
la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene).
Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta,
termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
a) activitate economica - activitatea agricola,
industriala, comerciala, desfasurata pentru obtinerea
unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata
in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe
pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori
determinabili, in scopul obtinerii unui profit;
b) Codul CAEN - Clasificarea activitatilor din economia
nationala, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.
656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din
economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare;
c) dreptul de stabilire - prerogativa unui cetatean al
unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului
Economic European de a desfasura activitati economice
pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui
sediu permanent, in conditii de egalitate de tratament cu
cetatenii statului gazda;
d) familia - sotul, sotia, copiii acestora care au implinit
varsta de 16 ani la data autorizarii intreprinderii familiale,
rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv;
e) intreprinzator - persoana fizica care organizeaza o
intreprindere economica;
f) intreprindere economica - activitatea economica
desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic,
combinand resurse financiare, forta de munca atrasa,
materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul
intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de
lege;
g) intreprindere individuala - intreprinderea
economica, fara personalitate juridica, organizata de un
intreprinzator persoana fizica;
h) intreprindere familiala - intreprinderea economica,
fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator
persoana fizica impreuna cu familia sa;
i) persoana fizica autorizata - persoana fizica
autorizata sa desfasoare orice forma de activitate
economica permisa de lege, folosind in principal forta sa
de munca;
j) patrimoniul de afectatiune - totalitatea bunurilor,
drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate,
titularului intreprinderii individuale sau membrilor
intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei
activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a
patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului
intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii
familiale, separata de gajul general al creditorilor
personali ai acestora;
k) puncte de lucru - locatiile in care isi desfasoara
activitatea persoanele fizice autorizate, intreprinderile
individuale sau familiale, in cazul in care aceasta nu se
desfasoara exclusiv la sediul profesional, cu exceptia
cazului in care se desfasoara comert ambulant, astfel cum
este reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
republicata.
Art. 3. - (1) In temeiul dreptului la libera initiativa, al
dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice
persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt
stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic
European, poate desfasura activitati economice pe
teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.
(2) Activitatile economice pot fi desfasurate in toate
domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care
legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa.
(3) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru
activitatile prevazute de Codul CAEN a caror desfasurare
in una dintre formele prevazute de art. 4 nu este
reglementata exclusiv potrivit unei legi speciale.
Art. 4. - Persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1)
pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza:
a) individual si independent, ca persoane fizice
autorizate;
b) ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi
individuale;
c) ca membri ai unei intreprinderi familiale.
Art. 5. - Persoanele fizice autorizate, intreprinderile
individuale si intreprinderile familiale trebuie sa aiba un
sediu profesional pe teritoriul Romaniei, in conditiile
prevazute de lege.
Art. 6. - (1) Orice activitate economica desfasurata
permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si

intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si
autorizata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Autorizarea functionarii, in conditiile prezentei
ordonante de urgenta, nu exonereaza persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile
familiale de obligatia de a obtine, inainte de inceperea
activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele
asemenea, prevazute in legi speciale, pentru
desfasurarea anumitor activitati economice.
CAPITOLUL II
Inregistrarea si autorizarea functionarii
Art. 7. - (1) Persoanele fizice prevazute la art. 4 lit. a) si
b) au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul
comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea
activitatii economice, ca persoane fizice autorizate,
denumite in continuare PFA, respectiv intreprinzatori
persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale.
(2) Reprezentantul intreprinderii familiale are obligatia
sa solicite inregistrarea in registrul comertului si
autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii
economice. In cazul in care acesta nu formuleaza cererea
in termen de 7 zile de la incheierea acordului de constituire
prevazut la art. 29 alin. (1), oricare membru al
intreprinderii familiale poate sa solicite inregistrarea in
registrul comertului si autorizarea functionarii.
(3) In toate cazurile, cererea de inregistrare in registrul
comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata
in termen de 15 zile de la incheierea acordului de
constituire prevazut la art. 29 alin. (1).
(4) In caz de nerespectare a termenului prevazut la
alin. (3), este necesara incheierea unui nou acord de
constituire.
Art. 8. - (1) Pot desfasura activitati economice in una
dintre formele prevazute la art. 4 persoanele fizice care:
a) au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor
fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de
activitati economice conform art. 4 lit. a) si b) si al
reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta
de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale;
b) nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare,
vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de
natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin.
(2);
d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc
conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica
in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului
si al protectiei muncii.
(2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) se
face potrivit art. 5, 15 si urmatoarele din Legea nr.
359/2004 privind simplificarea formalitatilor la
inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice,
asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea
fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii
persoanelor juridice, cu modificarile si completarile
ulterioare, atat pentru sediul profesional, pentru fiecare
punct de lucru, cat si pentru activitatile desfasurate in
afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.
(3) In cazul in care, potrivit unor prevederi legale
speciale, pentru anumite activitati economice este
necesara indeplinirea unor conditii de pregatire
profesionala si/sau de atestare a pregatirii profesionale,
persoanele prevazute la art. 4 trebuie sa faca dovada
indeplinirii acestora.
Art. 9. - (1) PFA, intreprinzatorul persoana fizica titular
al intreprinderii individuale si intreprinderea familiala au
sediul profesional declarat prin cererea de inregistrare in
registrul comertului si de autorizare a functionarii.
(2) Pentru stabilirea sediului profesional este necesar
ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare
membru al intreprinderii familiale, de la caz la caz, sa
detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa
caruia acesta este declarat.
(3) Desfasurarea activitatilor economice prin
intermediul unui sediu permanent de catre cetatenii altor
state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului
Economic European se realizeaza cu respectarea
reglementarilor in vigoare privind sediul permanent.
Art. 10. - (1) Cererea de inregistrare in registrul
comertului si de autorizare a functionarii se depune la
registrul comertului de pe langa tribunalul din judetul in
care solicitantul isi stabileste sediul profesional.
(2) Cererea de inregistrare in registrul comertului si de
autorizare a functionarii va fi insotita de documentatia
prevazuta in anexa care face parte integranta din
prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 11. - (1) Inregistrarea in registrul comertului a
persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a
intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a
directorului oficiului registrului comertului de pe langa
tribunal.
(2) Daca socoteste indeplinite conditiile prevazute de
art. 8 si 9, directorul oficiului registrului comertului de pe
langa tribunal va dispune inregistrarea in registrul
comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice
autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii
familiale. Prin aceeasi rezolutie va dispune si inregistrarea
in registrul comertului a declaratiei-tip pe propria
raspundere date conform prevederilor Legii nr. 359/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art.
172 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, referitoare la transmiterea declaratiilor-tip catre
autoritatile publice competente, se aplica in mod
corespunzator.
(3) Daca documentele depuse in sustinerea cererii

sunt incomplete, directorul oficiului registrului comertului
de pe langa tribunal va dispune prin rezolutie motivata
acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru
completarea acestora. Termenul va fi comunicat
solicitantului fie pe loc, daca este prezent, fie prin
scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In toate
cazurile se vor indica documentele care urmeaza sa fie
depuse pana la termenul acordat. La cererea motivata a
solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale,
directorul oficiului registrului comertului de pe langa
tribunal va dispune prin rezolutie motivata respingerea
cererii de inregistrare in registrul comertului si de
autorizare a functionarii pentru persoana fizica autorizata,
intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala
solicitanta, precum si a inregistrarii declaratiei-tip pe
propria raspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(5) Rezolutiile directorului oficiului registrului
comertului de pe langa tribunal cu privire la inmatriculare
si orice alte inregistrari in registrul comertului, conform
prezentei ordonante de urgenta, se executa de indata, in
baza lor efectuandu-se inregistrarile dispuse prin acestea,
fara nicio alta formalitate.
Art. 12. - (1) Impotriva rezolutiei directorului oficiului
registrului comertului de pe langa tribunal se poate
formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare sau
de la comunicare, dupa caz. Plangerea se depune la
judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul
profesional al solicitantului si se judeca in conditiile
dreptului comun. Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 26/1990
privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(2) Aplicarea rezolutiilor directorului oficiului registrului
comertului de pe langa tribunal cu privire la inmatriculare
si orice alte inregistrari in registrul comertului, conform
prezentei ordonante de urgenta, nu se suspenda in cursul
judecatii.
(3) Cererile adresate instantelor judecatoresti conform
prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa
judiciara de timbru si de timbru judiciar.
Art. 13. - (1) In cazul prevazut la art. 11 alin. (2) sau in
cazul unei hotarari judecatoresti irevocabile care dispune
astfel, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va
elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de
inregistrare, certificatul constatator emis in baza
declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte
prevazute de lege, dupa caz.
(2) Termenul de eliberare a certificatului de
inregistrare si, dupa caz, a certificatului de inscriere de
mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile
lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii sau,
dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele
solicitate.
(3) Certificatul de inregistrare, continand codul unic de
inregistrare, este documentul care atesta inregistrarea in
registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si
luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta.
(4) Dispozitiile art. 11 si 13 din Legea nr. 359/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare, referitoare la
atribuirea si utilizarea codului unic de inregistrare, se
aplica in mod corespunzator.
Art. 14. - (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 28
alin. (2), o persoana poate avea cate un singur certificat de
inregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA,
titular de intreprindere individuala sau membru al unei
intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata.
(2) Schimbarea sediului profesional si a obiectului
principal de activitate se inregistreaza in registrul
comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor
prezentului capitol.
(3) Punctele de lucru se inregistreaza in registrul
comertului, cu respectarea dispozitiilor privind sediul
profesional si cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor
prezentului capitol.
(4) Pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu
s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si
autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora
potrivit prezentului capitol.
(5) Cererea pentru efectuarea modificarilor prevazute
la alin. (2)-(4) se depune la registrul comertului in care
este inregistrata PFA, intreprinderea individuala sau
intreprinderea familiala, insotita de declaratia pe propria
raspundere, prevazuta la pct. 1.3, 2.3 sau 3.3 din anexa,
dupa caz.
(6) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va
elibera un nou certificat de inregistrare in cazul prevazut la
alin. (2) si, in toate cazurile, certificatul de inscriere de
mentiuni si certificatul constatator emis in baza declaratiei
pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de
lege.
(7) Modificarea acordului de constituire a intreprinderii
familiale se declara, in termen de 15 zile de la incheierea
actului aditional, la registrul comertului in care este
inregistrata intreprinderea familiala. Oficiul registrului
comertului de pe langa tribunal va inregistra modificarile si
va elibera certificatul de inscriere de mentiuni, cu
respectarea prevederilor legale aplicabile.
Art. 15. - Persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale
vor tine contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementarilor privind organizarea si conducerea evidentei
contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care
au calitatea de contribuabil, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(continuare în numărul viitor)
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Ministrul Mediului şi Dezvoltării
Durabile, a solicitat membrilor Comisiei
pentru securitate biologică reevaluarea
ştiinţifică a riscului în cazul cultivării
porumbului modificat genetic MON810
şi avizul ştiinţific până pe data de 8 mai.

Brosura "Admiterea in invatamantul liceal si profesional de stat pentru
anul scolar 2008-2009" a fost publicata de catre Inspectoratul Scolar al
Municipiului Bucuresti, iar ea va distribuita gratuit tuturor absolventilor clasei a
VIII-a şi va fi publicata in format electronic pe site-ul inspectoratului www.ismb.edu.ro. Aceasta cuprinde date referitoare la metodologia si calendarul
admiterii, reteaua unitatilor scolare, profilurile si specializarile acestora.

Locuinţele sociale
Familiile sau persoanele cu un venit mediu net
lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni sub
nivelul câştigului salarial mediu net lunar vor putea
beneficia de locuinţe sociale
Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă prin
care au fost modificate două acte nomative: Legea
Locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate
foştilor proprietari.
Prin modificările acestor acte normative, vor avea
acces la locuinţele sociale destinate închirierii, familiile sau persoanele care în ultimele 12 luni au realizat
un venit mediu net lunar pe persoană, sub nivelul
câştigului salarial mediu net lunar pe economie,
comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul
Buletin statistic anterior lunii în care se analizează
cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Pentru a nu da naştere unor speculaţii,
toate condiţiile cerute solicitantului de locuinţă vor fi
aplicabile şi pentru ceilalţi membri ai familiei, care
locuiesc şi gospodăresc împreună cu acesta.
„Aceste modificări sunt importante mai ales că vor
putea avea acces la locuinţe sociale şi alte categorii de
persoane care, chiar dacă au venituri un pic mai mari,
nu sunt la nivelul la care să-şi permită o locuinţă
închiriată pe piaţa liberă. Până acum, puteau beneficia
de locuinţe sociale doar persoane cu venituri foarte
reduse. Este important de menţionat faptul că acestă
ordonanţă vine în întâmpinarea autorităţilor locale
care vor putea acorda locuinţe sociale tinerilor

specialişti (medici, profesori etc.) pentru a stopa
migraţia forţei de muncă. Am spus de mai multe ori, şi
mai spun că primăriile sunt cele care trebuie să
promoveze investiţii pentru asigurarea fondului
locativ. Guvernul poate sprijini cu bani de la buget
construcţia de locuinţe, dar iniţiativa trebuie să fie a
primăriilor”, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely.
Până acum, aveau acces la locuinţe sociale doar
persoanele ale venituri se încadrau în limitele stabilite
anual prin hotărâre de guvern, conform prevederilor
Legii locuinţei nr 114/1996. Astfel anul trecut, au putut
beneficia de locuinţe sociale numai persoanele ale
căror venituri lunare pe membru de familie nu au
depăşit limita de 436 de lei. Ca urmare a modificărilor
aduse, din acest an, pot beneficia de locuinţe sociale
persoane ale căror venituri nete lunare nu depăşesc
valoarea de 1.266 lei.
Prin această măsură se stabileşte accesul la
locuinţele sociale pe baza unor limite de venit
comparabile cu venitul mediu net lunar pe persoană şi
totodată, se facilitează accesul la aceste locuinţe al
persoanelor şi familiilor evacuate sau care urmează a
fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari. De asemenea, vor fi avantajaţi tinerii proveniţi din
instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de
18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu
handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război.
Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea.
(Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor - 07.05.2008)

Ajutorul public judiciar în materie civilă
Ajutorul public judiciar este o formă de asistenţă
acordată de stat persoanelor al căror venit mediu net
lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, este mai mic de 800 lei noi.
Acordarea ajutorului social judiciar are scopul de a
asigura dreptul la un proces echitabil şi garantarea
accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea
unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară,
inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor
judecătoreşti sau a altor titluri executorii.
Acest tip de ajutor se acordă în cauze civile, comerciale, administrative, de muncă şi asigurări sociale, precum şi alte cauze, cu excepţia celor penale.
Poate solicita acordarea ajutorului public, potrivit
actului normativ, orice persoană fizică în situaţia în
care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau
celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii
juridice în vederea apărării unui drept sau interes
legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa
ori a familiei sale.
Formele ajutorului public judiciar sunt asistenţa
avocaţială (plata onorariului), plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului,
plata onorariului executorului judecătoresc, scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări la plata taxelor judiciare, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
Ajutorul public judiciar se poate acorda, cumulat, în
oricare din aceste forme, fără a putea depăşi în cursul
unui an, suma maximă echivalentă a 12 salarii minime

brute pe ţară, la nivelul anului în care a fost formulată
cererea.
Persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, este mai mic de 500 lei noi beneficiază de
plata integrală a cheltuielilor unui proces. Dacă venitul
mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele
două luni anterioare formulării cererii, este sub 800 lei
noi, sumele de bani care constituie ajutor public
judiciar se plătesc de către stat în proporţie de 50%.
Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte
situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul
în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt
de natură să-i limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza de cost al vieţii între statul membru în care îşi are domiciliul sau reşedinţa şi cel din România.
Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se
adresează instanţei competente pentru soluţionarea
cauzei în care se solicită ajutorul. În cazul ajutorului
public solicitat pentru punerea în executare a unei
hotărâri cererea este de competenţa instanţei de
executare.
Coordonarea şi controlul activităţii de acordare a
ajutorului public judiciar se face de către Ministerul
Justiţiei.
Ordonanţa de Urgenţă intră în vigoare după 30 de
zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 25.04.2008)

Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private
(CSSPP) a anuntat ca 20 mai este
termenul limita pentru efectuare a
primelor viramente catre fondurile
de pensii private obligatorii.

Indemniza]ii cu caracter reparatoriu
Indemnizaţiile cu caracter reparatoriu pentru
persoanele persecutate din motive politice de
dictatura instaurată după 6 martie 1945, precum şi
pentru cele deportate în străinătate şi pentru prizonieri
vor fi majorate, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă
adoptate de Guvern
Actul normativ stabileşte acordarea unei indemnizaţii lunare de 200 de lei noi (2 milioane lei vechi)
pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent
dacă persoanele îndreptăţite sunt sau nu pensionate.
De asemenea, se va acorda o indemnizaţie lunară
de 100 de lei (un milion de lei noi) pentru fiecare an de
internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de
domiciliu obligatoriu, indiferent dacă persoanele
îndreptăţite sunt sau nu pensionate. Soţii celor
decedaţi, dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei,
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi sau
prizonieri, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200
lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-au recăsătorit.
În prezent, numărul total al persoanelor care beneficiază de aceste drepturi este de aproximativ 68.500.
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Executiv modifică Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată după 6 martie 1945,
precum şi pentru cele deportate în străinătate şi
pentru prizonieri, republicat în Monitorul Oficial din 18
martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 07.05.2008)

Servicii medicale
Medicii din spital vor putea să furnizeze servicii
medicale de specialitate în ambulatoriu şi în afara
activităţii din spital
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care modifică
prevederile actuale ale Contractului-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru
anul 2008. Astfel, medicii pot să-şi desfăşoare
activitatea atât în cadrul spitalului, cât şi în
ambulatoriul de specialitate, indiferent de forma de
organizare a acestuia.
Modificările vizează eliminarea disfuncţionalităţilor apărute la nivelul asistenţei medicale ambulatorii
de specialitate pentru specialităţile clinice în cursul
implementării Contractului-cadru actual. De asemenea, s-a avut în vedere necesitatea creşterii accesibilităţii asiguraţilor la servicii medicale de specialitate în
ambulatoriu.
Contractul-cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anul 2008 a fost aprobat
prin H.G . nr. 324/2008.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 07.05.2008)

l BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 9,75 la
sută pe an, de la 9,5 la sută, începând cu data de 7 mai 2008 l Program Rabla, din acest
an, şi pentru tractoare. Prima de casare este de 17.000 de lei pentru fiecare proprietar.
l La 3 mai s-au împlinit 160 de ani de la Marea Adunare Naţională de la Blaj l A început
a XVII-a ediţie a celui mai mare târg anual IT&C din România, CERF 2008 l Persoanele
fizice vor putea plăti impozitul pe venit cu cardul, de la 1 octombrie 2008 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Circulara nr. 9 a Băncii Naţionale a României privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României, valabil în luna aprilie 2008 (M.O. nr.
278/09.04.2008)
l O.u.G. nr. 38 pt. modificarea şi completarea Legii nr.
59/1934 asupra cecului (M.O. nr. 284/11.04.2008)
l O.u.G. nr. 39 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
(M.O. nr. 284/11.04.2008)
l O.u.G. nr. 41 privind sprijinul financiar pentru
pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în
pomicultură (M.O. nr. 284/11.04.2008)
l Ordinul nr. 439 al ministrului internelor şi reformei
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administrative privind asigurarea asistării poliţiştilor, la
cerere, pe parcursul cercetării disciplinare (M.O. nr.
284/11.04.2008)
l Legea nr. 75 pentru modificarea lit. a) a art. 16 din
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum
şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
(M.O. nr. 286/14.04.2008)
l Legea nr. 77 pentru completarea art. 9 al titlului XI
din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente (M.O. nr. 286/14.04.2008)
l Decizia nr. 9 a preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii

miniere pentru explorarea resurselor de minereuri
polimetalice şi auro-argentifere din perimetrul Oraviţa,
judeţul Caraş-Severin (M.O. nr. 287/14.04.2008)
l H.G. nr. 401 privind aprobarea unei activităţi pt. care
se acordă sprijin financiar asociaţiilor din agricultură în
anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei
totale alocate acestei activităţi (M.O. 289/14.04.2008)
l Legea nr. 83 privind completarea anexei nr. 2 la
O.u.G. nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării
sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al
organizării şi sistematizării teritoriului (M.O. nr.
291/15.04.2008)

Dmitri Medvedev este, de miercuri
(7 mai), al treilea preşedinte al Rusiei,
după Boris Elţin (1991-1999) şi
Vladimir Putin (2000-2008). Vladimir
Putin a fost validat în funcţia de
premier.

Alegerile locale desfăşurate în Anglia şi Ţara
Galilor au adus o înfrângere umilitoare pentru laburişti,
care au obţinut cel mai prost rezultat al lor din ultimii
patruzeci de ani. Laburiştii au ajuns pe locul al treilea,
cu 25 % din voturi, după social-democraţi (25 %) şi
conservatori (44 %).

Oficiali chinezi s-au întâlnit duminică, 4 mai, cu
doi reprezentaţi personali ai celui de al 14-lea Dalai
Lama. În cursul reuniunii desfăşurată în localitatea
Shenzhen s-a convenit continuarea dialogului prin
organizarea unei noi întâlniri la o dată ce nu a fost
precizată.

Previziuni economice UE
Previziuni economice de primăvară pentru perioada 20082009: creşterea încetineşte, presiunile asupra preţurilor sunt
preocupante, dar pe ansamblu, UE rezistă destul de bine
turbulentelor externe
În Uniunea Europeană se aşteaptă o încetinire a creşterii la
2% în 2008 şi 1,8% în 2009, de la 2,8% în2007 (1,7% şi 1,5% în
zona euro de la 2,6% în 2007), conform previziunilor economice
de primăvară ale Comisiei. Încetinirea creşterii este rezultatul
tulburărilor persistente de pe pieţele financiare, al încetinirii
economiei americane şi al escaladării preţurilor materiilor prime,
care, luate la un loc afectează activitatea economică globală.
Economia UE rezistă relativ bine mulţumită unor fundamente
solide şi se aşteaptă să creeze, în perioada 2008-2009, 3 milioane de noi locuri de muncă, în plus faţă de cele 7 milioane şi jumătate create în perioada 2006-2007. Însă, anul acesta, se prevede
o creştere la 3,6% a inflaţiei preţurilor de consum în UE, faţă de
2,4% în 2007, datorită escaladării preţurilor la energie şi alimente,
înainte de a scădea, conform previziunilor, la 2,4% în 2009
(pentru zona euro cifrele sunt 3,2% şi 2,2% faţă de 2,1% în 2007).
„Creşterea economică încetineşte în UE şi în zona euro, iar
actualele presiuni inflaţioniste importate sunt preocupante. În
timp ce economiile noastre s-au dovedit până acum rezistente la
şocurile externe şi ne aşteptăm la crearea în continuare, dar întrun ritm mai lent, a noi locuri de muncă , trebuie să menţinem
politicile macroeconomice solide şi să evităm cu atenţie o spirală
inflaţionistă care ar afecta în mod particular familiile cu venituri
mici", a declarat Joaquín Almunia, Comisarul European pentru
afaceri economice şi monetare.
Conform previziunilor economice ale Comisiei, publicate azi,
creşterea economică va fi de 2,0% în 2008 şi 1,8% în 2009 (1,7%
şi 1,5% pentru zona euro). Această creştere este cu 0,5 puncte
procentuale mai mică decât cea anunţată în previziunile din
toamnă. (Pentru a putea compara previziunile anuale ale
Comisiei privind PIB-ul (care nu sunt ajustate în funcţie de
numărul de zile lucrătoare) cu alte previziuni şi, având în vedere
faptul că anul 2008 este an bisect, trebuie să se ţină cont de
factorul de ajustare a zilelor lucrătoare. Acesta este estimat, în
acest an, la 0,1 puncte procentuale pentru zona euro.)
Rezultatele definitive pentru anul 2007 erau 2,8% pentru UE şi
2,6% pentru zona euro.
Şocurile externe încep să se facă resimţite
Deteriorarea perspectivelor economice este rezultatul crizei
prelungite de pe pieţele financiare, a încetinirii marcate a
economiei Statelor Unite - care ar trebui să crească cu 0,9 % în
acest an şi 0,7% în 2009, faţă de 2,2% în 2007, conform
estimărilor Comisiei - a escaladării preţurilor materiilor prime şi,
ca urmare, a încetinirii creşterii globale.
Conform scenariului de bază al Comisiei, incertitudinea cu
privire la mărimea şi localizarea pierderilor din credite va persista
până la sfârşitul acestui an, înainte de a se estompa progresiv în
prima jumătate a anului 2009. Faptul că efectele nu prea s-au făcut
resimţite la noi ar putea însemna fie că contaminarea este mai lentă, fie că rezistenţa UE s-a îmbunătăţit mai mult decât se aştepta.
...ceea ce transformă presiunile inflaţioniste într-o
adevărată preocupare
Din toamnă inflaţia globală a crescut în mod semnificativ pentru a ajunge în UE, în termeni anuali, la 3,8% în martie (3,6% în
zona euro). Aceasta reflectă o creştere spectaculară a preţurilor
la energie şi alimente la nivel mondial, care a fost parţial amortizată de aprecierea monedei euro. Având în vedere aceste elemente, Comisia previzionează acum o inflaţie medie pentru anul acesta de 3,6% în UE şi 3,2% în zona euro. După ce inflaţia va atinge în
UE un nivel record în al doilea trimestru din 2008, se prevede ca

aceasta să scadă în medie la 2,4% în 2009 (2,2% în zona euro).
Economia UE se dovedeşte rezistentă
Economia UE este încă într-o poziţie relativ bună pentru a
rezista turbulen ţ elor mondiale datorit ă î mbun ă t ăţ irii
fundamentelor sale, reflectate de exemplu prin finanţe publice
sănătoase şi absenţa dezechilibrelor macroeconomice. În medie,
atât deficitul public, cât şi poziţia contului curent au fost, în 2007,
inferioare procentului de 1% din PIB, deşi diferenţele dintre
statele membre rămân semnificative. Situaţia financiară a
gospodăriilor şi bilanţul întreprinderilor s-au îmbunătăţit simţitor în
ultimii ani, iar rata şomajului în UE şi în zona euro este la nivelul ei
cel mai scăzut din ultimii 15 ani.
Totuşi, economia UE nu va scăpa neatinsă. Creşterea
investiţiilor încetineşte datorită stagnării preţurilor supraevaluate
de pe pieţele imobiliare şi a încetinirii ciclice. Creşterea
consumului privat va scădea şi ea odată cu încetinirea, în acest
an, a creşterii ocupării forţei de muncă şi a salariului real, precum
şi cu încrederea consumatorilor în declin constant.
Ameliorările de pe piaţa muncii şi a finanţelor publice
stagnează
După ameliorarea importantă înregistrată în perioada 20062007, piaţa muncii stagnează şi se prevede reducerea cu
jumătate a creşterii numărului de locuri de muncă, de la 1,7% în
2007 la 0,8% anul acesta şi 0,5% anul viitor. Rata şomajului ar
trebui să scadă anul acesta în UE la 6,8% (7,2% în zona euro).
În ciuda încetinirii înregistrate pe piaţa muncii, se aşteaptă
accelerarea creşterii salariale de la 2,9% în 2007 la 3,8% anul
acesta, stimulată momentan de măsurile de recuperare a
rămânerilor în urmă luate, de exemplu, de Germania, înainte de a
scădea, din nou, la 3,5% anul viitor.După înregistrarea celui mai
bun rezultat din anul 2000 încoace, şi anume 0,9% din PIB (0,6%
în zona euro), în 2008 se aşteaptă o nouă creştere a deficitului
public mediu la 1,2% din PIB în UE (1,0 % în zona euro) datorită
unei activităţi mai moderate în ansamblul său, precum şi unor
reduceri fiscale din anumite ţări. În 2009, în situaţia menţinerii
politicilor existente, deficitul ar trebui să se stabilizeze în mod
global. În termeni structurali, consolidarea fiscală ar trebui, de
asemenea, să se stagneze 2008.
Persistenţa riscurilor
Principalele riscuri sunt legate de tulburările persistente de pe
pieţele financiare care ar putea agrava încetinirea economiei
americane. Incertitudinea privind impactul crizei asupra
economiei reale este încă mare. Un impact mai mare ar putea
accentua ajustarea care are loc în momentul de faţă pe anumite
pieţe imobiliare, în special cele din Statele Unite, dar şi cele din
UE, cu riscul supunerii bilanţurilor unei presiuni în creştere.
Riscurile legate de dezechilibrele din anumite ţări cu un deficit
important al contului curent şi/sau cu o datorie externă ridicată ar
putea fi alimentate de modificările preferinţelor privind riscul ca
urmare a adâncirii şi/sau extinderii crizei financiare. Alte riscuri se
referă la corectarea dezordonată a dezechilibrelor globale în
general, chiar dacă perspectivele actuale par să anunţe deja o
îmbunătăţire a deficitului de cont curent al Statelor Unite. Evoluţia
preţurilor materiilor prime ar putea antrena alte surprize, atât
negative cât şi pozitive.
Per ansamblu, riscurile sunt mai echilibrate decât în previziunile din toamna anului 2007. Cu toate acestea, echilibrul riscurilor
privind perspectivele de creştere rămâne precar, în special pentru
anul 2009, în timp ce riscurile de inflaţie sunt un pic mai mari.
Un raport mai complet poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_economic_situatio
n/eu_economic_situation5857_en.htm
IP/08/649, Bruxelles, 28 aprilie 2008

Euro la zece ani
Luna aceasta se împlinesc zece
ani de la decizia istorică a liderilor
europeni de a lansa moneda euro. În
luna ianuarie 1999, a fost introdusă
moneda euro, iar Uniunea economică
şi monetară (UEM) a trecut în ultima sa
fază.
În prezent, aproximativ 320 de
milioane de cetăţeni europeni din 15
ţări mai mult decât populaţia SUA
utilizează aceeaşi monedă şi
beneficiază de avantajele unei pieţe
europene integrate.
În medie, deficitul bugetar public la
nivelul Uniunii a scăzut până la un nivel
record de 0,6% din PIB în 2007 (faţă de
4% din PIB în anii 1980 şi 1990). În
urma acestei evoluţii, Comisia a fost în
măsură să recomande astăzi
Consiliului suspendarea procedurilor
de supraveghere pentru Italia,
Portugalia, Republica Cehă şi
Slovacia, activate din cauza deficitelor
excesive înregistrate în aceste ţări.
Pentru a fructifica aceste rezultate,
astăzi, 7 mai 2008, a fost publicat un
document de politică care aminteşte
realizările înregistrate în cursul celor
zece ani de la introducerea monedei
euro şi invită părţile interesate să-şi
exprime opinia cu privire la ce alte
avantaje poate aduce moneda unică în
viitor.
UEM, punct de referinţă în procesul
integrării europene, va trebui să fie
adaptată pentru a face faţă
provocărilor legate de globalizare, de
resursele naturale insuficiente, de
schimbările climatice şi de tendinţa de
îmbătrânire a populaţiei.
La zece ani de la lansarea monedei
unice, Slovacia ar putea fi noul
membru al zonei euro în 2009.
Celelalte state membre evaluate
(în principal, ţările din estul Europei,
care au aderat de curând la UE, dar şi
Suedia) încă nu îndeplinesc cerinţele
necesare pentru a intra în zona euro.

l Rusia şi SUA au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear civil l UNESCO a avertizat împotriva persistenţei
analfabetismului în Europa l Secretarul general al ONU şi liderii celor 27 agenţii şi organisme ale Naţiunilor Unite au convenit să
creeze o celulă de criză menită să răspundă la provocările crizei alimentare mondiale l Candidatul dreptei Gianni Alemanno, fost
neofascist trecut la partidul conservator Alianţa Naţională, a câştigat alegerile municipale la Roma, cu 53,6% din voturi contra 46,3 la
sută revenite stângii, care a condus neîntrerupt oraşul timp 15 ani l Slovacia a primit undă verde pentru trecerea la euro în 2009 l

Votaţi
P.N.Ţ.C.D.

Tineri, daţi-mi un vot,
Pentru voi fac ce pot.
“Fiecar e contează
Împr eună r euşim.”

Mă numesc RUGIUBEI RUSU GHEORGHE
Votând la 1 iunie 2008 echipa P.N.Ţ.C.D. veţi vota schimbarea în bine a dvs.
şi pentru noi toţi. Vom viza în principiu:
Am 49 de ani
CANDIDEZ PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIER LOCAL ÎN CONSILIUL l respectul faţă de cetăţean,
MUNICIPAL REŞIŢA.
l comunicarea cu cetăţenii,
l reintegrarea în societate a romilor,
P.N.Ţ.C.D. revine în actualitate.
l problemele tinerilor,
Noi nu promitem, nici pomeni electorale nu facem, noi vă facem oferta l probleme educaţionale şi culturale,
reabilitării şi dezvoltării creştin - democrate a Municipiului Reşiţa.
l sănătate şi sport
Dorim din tot sufletul şi putem să reconstruim Reşiţa după modelul
Dezvoltarea economico-socială pe termen mediu şi lung prin
Timişoara, adică un oraş deschis investiţiilor, perspectivei tinerilor şi cu un implementarea de proiecte strategice viabile comunităţii, pentru un trai decent.
şomaj scăzut.
Nu este normal ca acest trai decent să-1 aibă numai o minoritate agăţată de
Putem face aceasta numai cu ajutorul dvs. şi cu votul dvs. de încredere, spectrul politic aflat la putere de 18 ani, iar majoritatea să trăiască sub limita
împreună vom reuşi.
decenţei.
Fiind un Partid Creştin - spunem „AŞASĂ NEAJUTE DUMNEZEU".
Noi sperăm ca la aceste alegeri din iunie 2008 cetăţenii să-şi dorească
Votând la 1 iunie 2008 echipa P.N.Ţ.C.D veţi realiza o schimbare majoră în adevărata schimbare votând masiv P.N.T.C.D.
viaţa dvs.
Altă variantă nu prea există, pentru că orice altă variantă ne duce tot spre
Acordând această şansă P.N.Ţ.C.D. veţi contribui toţi cetăţenii de toate patronajul vechi.
naţionalităţile la dezvoltarea economico-socială, spirituală, educaţională a
Noi suntem adepţii sintagmei „ SĂ TRĂIŢI BINE", dar nu în condiţiile create
comunităţii Municipiului Reşiţa, în scopul transformării lui într-un oraş de actualii edili, şi consilieri şi liderii lor agăţaţi şi acum pe listele de candidaţi,
European.
după ce timp de 18 ani nu au convins că pot gestiona sloganul „SĂ TRĂIŢI
Am luptat ani de zile, am aşteptat, dar nimic nu s-a întâmplat,nici promisiuni, BINE".
nici minuni, şi totuşi iată unde am ajuns... o societate umană tară speranţa zilei
Noi vă asigurăm că putem trăi împreună, muncind împreună şi fiind
de mâine, o societate dezbinată şi fără resurse financiare.
recompensaţi conform muncii fiecăruia.
Datorită cui ?
Noi dorim să ne unim eforturile atât tineri, cât şi vârstnici de toate etniile şi
Acelor ce ne-au condus până acum şi rezultatul se vede. Este vorba de convingerile religioase, pentru a face din Reşiţa, un oraş model şi vă asigurăm
tripla politică PSD, PDL, PRM, votaţi fiind în continuu de 18 ani, fără nici un efect că avem oamenii potriviţi pentru acest proiect.
public pozitiv.
FIECARE CONTEAZĂ !!!!!!!!
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând lănţişor aur 14 karate,
model bărbătesc, 12 grame. Tel.
0723-495967.
Vând dormitor în stare bună.
Tel. 0255-224894.
Vând ma ş in ă de cusut
Singer serie catalogată stare
impecabilă sau schimb cu auto,
preţ 5.000 € neg. Tel. 0355411484.
Vând telefoane iPhone 8 GB
şi 16 GB, noi, decodate. Tel.
0355-407174.
Vând Enciclopedia Căminului, Edit. Stiinţifică şi Enciclopedica, 1975. 150 lei. Tel. 0745668683.
Vând mobilier. Tel. 0355802548, 0742-896547.
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.

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia break, albă din
1997, taxe plătite până în 2009,
stare impecabila. Tel. 0723894929.
Vând piese de VW 2 plus
caroserie la preţ avantajos. Tel.
0723-054615.
Vând Dacia 1310 culoare
roşie, an fabricaţie 1999, bine
intreţinută. Tel. 0741-132826.

Vând Dacia 1310 din 1999.
Preţ neg. Tel. 0255-575710
Vând Tico, af 2000, 68.000
km, primul proprietar femeie,
verde metalizat, consum 4,2%,
stare perfectă de funcţionare.
Maşina este îngrijită. Preţ 2.500
€ neg. Tel. 0729-801374.
Ford Mondeo benzină, euro
4, cutie manuală 5+1, 4 geamuri
electrice, oglinzi electrice
înc ă lzite, servo-direcţie, 6
airbaguri, aer condiţionat,
computer bord, proiectoare,
închidere centralizată, abs, esp,
încălzire în scaune, parbriz
încălzit, comenzi pe volan,
cotiere faţ ă spate, scaune
reglabile electric, volan piele.
Intrată în ţară în 12 aprilie 2008,
a avut un singur proprietar în
Germania, km reali cu carte
service, accept şi variante. Tel.
0720-012948.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Femeie serioasă caut să iau
în întreţinere cu contract o
bătrână sau bătrân. Tel. 0729357909.
Caut doamnă cunoscătoare
a limbii germane pentru îngrijire
bătrână lângă Frankfurt. Salar
convenabil din 15 mai. Tel.
0748-628726.
Executăm ziduri din piatră,
garduri, fundaţii, placări cu
piatră, mansardări, acoperişuri,
hidro şi termoizolaţii. Tel. 0743907757.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.
Execut amenajări interioare
şi exterioare. Tel. 0723-894929.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri muzică
de toate genurile. Experienţă şi
seriozitate. Tel. 0723-277475.
Execut lucrări de construcţii,
zidării, tencuieli şi amenajări
interioare şi exterioare. Tel.
0723-054615.
În oraşul Braşov, central,
ofer garsonieră complet mobilată şi utilată, pentru cazare de
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scurtă durată. Geamuri termopan, catv, aragaz, frigider. 90
lei/zi neg. funcţie de durata
sejurului. Tel. 0745-668683.
Caut contabilă pentru bazar
Victoria. Tel. 0355-802548,
0742-896547.
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.

Imobiliare
Vând teren 7.000 mc Calea
Caransebeşului, vis-a-vis Peco.
Preţ 60 €/mp. Tel. 0355-802219.
Vând apartament 2 camere,
coridor mare, bucătărie mare,
73 mp, 2 balcoane. Tel. 0355409155.
Vând casă Dognecea, 3 camere, curte, fântână betonată şi
grădină, preţ 25.000 € neg.
(mobilată sau nemobilată). Tel.
0355-411682, 0729-357909.
Vând apartament 2 camere
conf. 1, decomandat, zona
Luncă, 75 mp, centrală termică,
ferestre termopan, recent
zugrăvit şi parchet raşchetat şi
paluxat + boxă la subsol. Ocupabil imediat. Tel. 0770-428541.
Persoana fizică, cumpăr
apartament cu 2 camere, etaj
intermediar, ofer plata pe loc.
Fără intermediari. Tel. 0724023373, 0355-806332.
Vând apartament 2 camere,
et. 4/10, semidecomandat,
Progresului 3, preţ 35.000 €.
Exclus intermediari. Tel. 0727369661.
Persoană fizică doresc să
cumpăr garsonieră, fără
îmbunătăţiri majore, în zonă
bună. Exclus zona Mociur şi cea
a căminelor. Tel. 0729-195324.
Vând teren km 7, 3200 mp
4 0 € / m p . Te l . 0 0 4 3 69981815295
Vând casă în Ezeriş, 18.000
€, preţ neg. Tel. 0729-058168.
Vând teren la Bocşa 4200
mp, apă, curent şi gaz. Pre neg.
Tel. 0355-407174.
Persoan ă fizic ă cump ă r
cameră de cămin, ofer 5.500 €
banii jos. Tel. 0743-011600.
Pers. fizică, vând apt 2 cam
cf 1 sem parter morosa, pret 32
000 €. Tel. 0770-547057.
Vând casă în centru Gătaia
sau schimb cu apartament 2 camere conf. 1, et. 1, Reşiţa. Tel.
0256-410590, 0747-832171.
Vând cameră de cpmin cu
baie, Luncă, avantajos, Reşiţa.
Tel. 0728-389678.
Vând garsonieră în Mociur,
spaţioasă, et. 1. Tel. 0728389678.
Vând apartament 2 camere
decomandate, Moroasa (Fluturelul) parter, 2 băi, renovat. Tel.
0728-389678.
Vând teren în centru (lângă

Nume
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BCR), 430 mp. Tel. 0728389678.
Închiriez cameră de cămin în
Blocul Funcţionarilor (Luncă).
Tel. 0728-389678.
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.

Matrimoniale

2. Dascălu Dan Cristian (21 ani) şi
Ciochelba Cristina (19 ani)
3. Crăciunel Nicolae (40 ani) şi
Borcilă Carmen (33 ani)
4. Demian Attila Norbert (28 ani) şi
Spinu Raluca (26 ani)
5. Băcescu Ciprian Constantin (30ani)
şi Gherghinaş Adina (29 ani)
6. Hapău Ciprian Laurenţiu (26 ani) şi
Cojocariu Adelina Liliana (22 ani)
Miercuri, 14.05.2008
1. Lakatos Mihail (31 ani) şi
Cârpaci Carmen (36 ani)
Joi, 15.05.2008
1. Unguru Daniel (37 ani) şi
Sula Valentina (24 ani)
2. Ceica Emilian Lorel (32 ani) şi
Sabău Borbola Adelca (28 ani)
3. Blaj Ioan (29 ani) şi
Cornea Steliana Liliana (21 ani)
4. Palică Sorin Dumitrel (25 ani) şi
Zierer Claudia (23 ani)

Vineri, 16.05.2008
Bărbat, 39 ani, stabilit în
Germania, caut femeie, 25-35 1. Pintilii Petru (52 ani) şi
Haidecker Cariu (47 ani)
ani, pentru prietenie şi eventual
c ă s ă t o r i e . Te l . 0 0 4 9 1733587260

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 23 aprilie - 7 mai

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
30 aprilie - 16 mai
Miercuri, 30.04.2008
1. Radu Sebastian (27 ani) şi
Baciu Florentina ana (20 ani)
2. Derbac Adrian (29 ani) şi
Bărăitaru Mihaela Andreea (20 ani)
3. Dogaru Nicuşor (42 ani) şi
Sîrbu Simona Rodica (42 ani)
Sâmbătă, 03.05.2008
1. Safronia Costel (30 ani) şi
Brumă Mihaela (34 ani)
2. Galu Daniel (30 ani) şi
Palescu Balnez Nicoleta Roxana (31)
3. Baniţă Sorin (42 ani) şi
Modâlcă Andreea (29 ani)
4. Zimbran Mircea Doru (26 ani) şi
Dumitru Loredana Florentina (24 ani)
5. Olasz Zoltan (23 ani) şi
Beko Ozseb (26 ani)
6. Dumitraşcu Marius Ion (26 ani) şi
Cocârlan Florentina Aloisa (23 ani)
Duminică, 04.05.2008
1. Bănuţi Alin (22 ani) şi
Oprea Cristina Florentina (22 ani)
2. Jurnea Adrian (43 ani) şi
Caraciuc Ilinaiţa Rosalia (19 ani)
Vineri, 09.05.2008
1. Mercea Petru Liviu (28 ani) şi
Crăciu Paula Maria (22 ani)
2. Izvernari Cornel (39 ani) şi
Ignat Nicoleta Claudia (33 ani)
Sâmbătă, 10.05.2008
1. Avădănei Neculai (31 ani) şi
Fetescu Magdalena (31 ani)

Prenume

l Borozan Petra (64 ani) l
Purcel Gheorghe (75 ani)
Reuca Claudiu-Ionuţ (30 ani) l
Higygan Ioanoş (66 ani) l Cleş
Ştefan (72 ani) l Spânu Maria
(78 ani) l Tătărăşanu Lăcrimioara (0 ani) l FieraruPopescu Mircea (71 ani) l Voin
Ana (86 ani) l Iovan Eugenia
(76 ani) l Troncotă Ion (91 ani)
l Prună Elena (62 ani) l
Heredea Elisabeta (91 ani) l
Dincă Coriolan (55 ani) l
Lerinţiu Tatiana (88 ani) l
Hassek Albina (77 ani) l Danse
Traian (75 ani) l Curescu
Nicolae (88 ani) l Negru
Alexandru (67 ani) l Giuglea
Ana (57 ani) l Lerca Iancu (53
ani) l Gagian Slobodan (63 ani)
l Băzăvan Constanţa (65 ani)
l Lissi Venţel-Vendelin (65 ani)
l Simion Ana (76 ani) l Jeleriu
Ioan (87 ani) l Gyurkovits
Erica-Maria-Barbara (68 ani) l
Miculescu Mihai (69 ani) l
Tănăsescu Constantin (79 ani)
l Gabrian Ana (67 ani) l Stoina
Ioan (75 ani) l Colta Ruja (82
ani) l Ienea Elena (53 ani) l
Căldăra ţ Ana (74 ani) l
Schinteie Magdalena (82 ani) l
Ciubotaru Domnica (82 ani) l
Pop Fabian (58 ani) l Drîmbău
Bojana (60 ani) l Mutaşcu
Cornel (75 ani) l Tufoi NicolaeAlexandru (47 ani) l Banac
Petru (40 ani) l Maldet Terezia
(87 ani)

Telefon

Textul anuntului:
,

Mai
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, Micro 3, convector, uşă metalică, balcon, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament cu o cameră Calea
Caransebeşului, etaj 2, centrală, balcon
închis. preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021438, 0740099789
Vând apartament cu o cameră, Micro 4,
termopane, uşă metalică, balcon. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând cameră de cămin, termopane,
uşă metalică, preţ 7500 €. Tel. 0355404462, 0740099789, 0788021438
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, semidecomandat, centrală, termopane, preţ 35000 €. Tel. 0355-404462,
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, conf. 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. 0355404462, 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 ap.2 camere Moroasa, conf.1,semidecomandat, centrală, mobilat şi utilat,
tv, calculator, frigider, preţ 34000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 2 camere, Micro 2, confort
1, semidecomandat, preţ 31000 € neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere Micro 1,
confort 1, decomandat, podele laminate,
centrală, termopane. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, centrală, termopane, mobilat. Tel. 0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Luncă,
confort 1, decomandat, boxă, centrală, termopane. Tel. 0355-404462, 0740099789,
0788021438
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 1,
etaj intermediar, conf. 1, semidecomandat,
termopane, 2 balcoane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
conf.1, semidecomandat, preţ 47000 €.Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj intermediar, confort 1, semidecomandat, centrală, termopane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1 decomandat, 2 băi, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 băi, centrală,
boxă, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Moroasa
2, confort 2, etaj intermediar, termopane,
centrală, mobilat, preţ 39800 neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Moroasa
1, confort 1, semidecomandat, etaj intermediar, preţ 40000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, boxă, centrală,
termopane. Tel. 0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart.3 camere, Moroasa 2, conf.
1, semidecomandat, etaj 2, centrală. 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 Centru, 5 camere, etaj,
centrală, amenajată, preţ negociabil. Tel.
0788021438, 0740099789
Vând casă Stavila, 4 camere, garaj, 2
băi, centrală, termopane, preţ 79000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789
Vând casă în Centru, 3 camere, termopane, uşă metalică, uşi termopan, 200
mp teren, 2 băi, preţ 73000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă, 4 camere, Colonia Oltului,
zonă liniştită, centrală, termopane, uşă
metalică, podele laminate. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789
ÎNCHIRIERE
Vând spa ţiu comercial Luncă, 2
camere, 33 mp, termopane, preţ 35000 €.
Tel. 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere casă Luncă, 3
camere, demisol, etaj, centrală, bucătăria
mobilată. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0740099789
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabinete medicale, birouri. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, zona Luncă, mobilat, aragaz,
frigider, tv. Tel. 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. 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 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
135.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
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 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 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
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

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 camin 2 camere cu imbunatatiri,
etajul 1, bloc cu interfon. preţ 14.000 € Tel.
0748-118777.
Vand apartament 3 camere conf.1, etaj
1, cu centrala termica, zona Intim in bloc
turn, preţ 35.000 € Tel. 0748-118777.
Vand apartament 2 camere, conf.2,
etaj 3, zona Micro 1, cu convector, usa de
metal, zona superba, pret 30.000 € Tel.
0748-118777.
Vand 3 camere, decomandat, zona
Micro 3, etaj 3din 4 fara imbunatatiri preţ
45.000 € Tel. 0748-118777.
Vand apartament 2 camere, conf.1,
zona Spar Tel. 0748-119442.
Vand 2 camere conf 2, etajul 3, scara
excelenta, preţ 30.000 € Tel. 0748-119442.
Vand apartament 3 camere cu imbunatatiri, pret.38.000 € Tel. 0748-119442.
Vand garsoniera cu multiple imbunatatiri 23.500 € neg. Tel. 0748-119442.
Vand 3 camere, conf.1, zona Micro 2,
etaj 1, centrala termica, preţ 35.000 € Tel.
0748-118081.
Vand apart. 2 camere, etaj 3 din 4, zona
Micro 1, preţ 30.000 € Tel. 0748-118081.
Vand apartament cu o camera bloc de
apartamente, zona Micro 2, preţ 23.000 €
Tel. 0748-118081.

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

Inchiriez garsoniera mobilata sau
nemobilata . Tel. 0748-118080.
Inchiriez apartament 2 camere, conf.1,
mobilat. Tel. 0748-118080.
Vand apartament 3 camere conf. 1,
decomandat, etajul 3, pret.47.000 € Tel.
0748-118080.
Vand casa 3 camere, modernizata,
zona Marginea, Tel. 0748-118080.
Vand apartament 3 camere, conf.1, et.
1, preţ 35.000 € neg. Tel. 0748-118080.
Vand apart. cu o camera, zona buna,
centrala in garantie, termopane de aluminiu inclusiv la balcon, usa de metal, podele
laminate, semimobilata. Tel. 0748-119444.
Vand apartament 3 camere, conf.1,
decomandat, etajul 1, Micro 4, centrala,
termopane. Pret neg. Tel. 0748-119444.
Vand camin 2 camere, etajul 1, termopane, usa de metal, podele laminate,
contor de gaz, preţ 14.000 € neg. Tel. 0748119444.
Inchiriez camin cu o camera complet
renovata, termopan, usa de metal, podele,
gresie, faianta. Tel. 0748-119444.
Vand apartament 2 camere, conf.1
decomandat, centrala, 3 balcoane, alte
imbunatatiri, etaj 1 din 4, preţ 40.000 € neg.
Tel. 0748-119441.
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LIGA 1

Clasament
a 15-a: 2007 - 2008:
Clasamentetapa
final sezonul
Clasament
etapa
a 17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
M
M
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
VV
23
23
18
17
16
16
12
14
12
11
11
11
10
10
10
7
6
4

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT
E
EE
7
6
7
10
13
9
11
4
7
9
8
7
10
7
6
10
8
11
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CICLISM - TURUL ITALIEI
II
I
4
5
9
7
5
9
11
16
15
14
15
16
14
17
18
17
20
19

GG
MM
GM
52
51
52
55
42
57
44
47
42
34
37
36
25
30
33
26
30
32

GP
GP
GP
22
19
31
36
24
44
34
50
48
40
41
43
38
56
46
43
52
58

PP
P
76p
75p
61p
61p
61p
57p
47p
46p
43p
42p
41p
40p
40p
37p
36p
31p
26p
23p

Il Giro 2008 va incepe pe 10 mai la Palermo, cu un contratimp
pe echipe in lungime de 28,5 km si se va incheia trei saptamani mai
tarziu la Milano, pe 1 iunie. Ultima etapa va fi un contratimp
individual de 23,5 km. Editia 91 a Turului Italiei va masura 3423,8
km. Muntii sunt din nou centrul de greutate al turului, centru care de
data asta a migrat spre ultima saptamana. Finalurile in catarare
sunt „numai” 3, pe Marmolada, Alpe di Pampeago si
Presolana/Monte Pora. La acestea se adauga insa o penultima
etapa in care cu siguranaã se vor mai putea decide multe, etapa ce
va strabate Passo di Gavia, Passo del Mortirolo si Aprica, inainte
de a cobori spre finalul in usoara ascensiune din Tirano. Oricat de
atragator/inspaimantator ar suna un asemenea profil, etapa regina
îl pune cu usurinta in umbra: Duminica, 25 mai, ciclistii Turului
Italiei isi vor incepe ziua cu Passo Pordoi (9,2 km, 6,9% pantã
medie) si o vor continua cu Passo din San Pellegrino (11,8 km,
6,4%), Passo Giau (9,8 km, 9,4%) si Passo Falzarego (10,3 km,
5,5%), inclestarea favoritilor urmand sa se încheie apoteotic pe
Passo Fedaia/Marmolada, 13,350 km cu o panta medie de 7,9 % si
un maxim de 18% (toate astea in 153 de km).

Rezultate inregistrate in ultima etapa : Gloria Bistrita - Pandurii Tg.
Jiu 3-1; Steaua - Gloria Buzau 5-0; Dacia Mioveni - Unirea Urziceni 03; UTA - Dinamo 1-3; FC Vaslui - Rapid 2-4; U Craiova - Ceahlaul
Piatra Neamt 3-2; Otelul - Poli Iasi 0-0; Poli Timisoara - Farul
Constanta 4-1; U Cluj - CFR Cluj 0-1.
CFR Cluj merge direct in grupele UCL iar Steaua joaca in turul III
preliminar. Locuirile 3-5 joaca in Cupa UEFA. Au retrogradat echipele
clasate pe locurile 15 -18.

LIGA 2 - SERIA II
Clasament
Clasamentetapa
etapaaaa15-a:
29-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
FC Drobeta
Muresul Deva
FC Bihor
Liberty Salonta
FC Targoviste
Minerul Lupeni
ISCT
Ariesul Turda
CFR Timisoara
Poli II Timisoara
FCM Resita
FC Caracal
Corvinul Hunedoara

M
M
M
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

V
VV E
EE III
22 3 4
21 1 7
16 6 7
15 5 9
15 8 6
14 6 9
14 6 9
12 7 10
12 6 11
9 10 10
9 10 10
9 6 14
8 7 14
8 6 15
7 5 17
6 5 18
5 6 18
4 7 18

GG
MM
GM
70
63
48
44
42
37
34
29
29
37
35
23
27
25
20
29
28
17

GP
GP
GP
19
33
31
31
22
26
32
28
26
37
35
34
42
38
48
58
45
52

PP
P
68p
64p
54p
50p
48p
48p
48p
43p
42p
37p
37p
33p
31p
30p
26p
23p
21p
19p

FINALA CHALLENGE CUP - UCM RE{I[A

UCM Resita are prima sansa la castigarea Cupei Challenge
dupa ce a pierdut la limita primul meci al finalei, 29-28, pe terenul
austriecilor de la Alpla Hard.
Prima repriza a fost una echilibrata, Resita conducand in multe
randuri, insa la pauza tabela arata egalitate, 14-14. Debutul partii
secunde ii gaseste pe resiteni relaxati, iar austriecii se duc la 3
goluri, 18-15. UCM-ul revine in joc, egaleaza la 20, in minutul 40,
dupa care preia conducerea prin cel mai bun om al sau,
Vaidasigan. Pana la finalul meciului cele doua echipe alterneaza la
conducere si cu 3 minute inainte de sfarsit Alpla are din nou 3 goluri
avans, 29-26. Resitenii, sfatuiti de pe margine de Aihan Omer
Etapa urmatoare (31/34) 10.05.2008 : ISCT - CFR Timisoara; reusesc sa reduca din handicap, 29-28. Returul va avea loc
Corvinul - FC Drobeta; Rm. Valcea - Muresul Deva; FC Arges - duminica de la ora 21 in Sala Polivalenta din Resita.
FCM Targoviste; FC Bihor - Ariesul Turda; Minerul Lupeni - Alba COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
Iulia; Gaz Metan Medias - FC Caracal; Poli II Timisoara - Jiul 04 - 16 mai:
FOTBAL - Camp European U 17 2008, Turcia;
Petrosani; FCM Resita - Liberty Salonta.
10 mai - 01 iun:
CICLISM - Turul Italiei, Il Giro 2008;

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

10 mai:
14 mai:

Clasament etapa a 25-a:

DE VĂZUT LA TV:

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
Dinamo Baumit Bucuresti
CSM Medgidia
Energia Lignitul Tg. Jiu
Poli Izometal Timisoara
CSM Oradea
Uztel Ploiesti
Romvag Caracal

M
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
20
16
17
13
13
13
12
13
11
12
10
6
5
0

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

I
3
5
7
6
9
9
10
12
11
13
15
16
20
25

GM
833
732
796
806
752
742
698
730
725
669
624
693
632
602

GP
701
632
731
759
701
707
714
701
732
689
646
747
761
813

P
42p
36p
34p
32p
29p
29p
27p
26p
25p
24p
20p
15p
10p
0p

Ultima etapa (26/26) 11.05.: Constanta - Suceava; UCM
Resita - Dinamo; Caracal - Poli Timisoara; Bacau - Steaua; HC
Odorhei - Baia Mare; Oradea - Tg. Jiu; Ploiesti - Medgidia.

Joi/8 Mai
Timişoara
+21ºC
+9ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 12 Mai

FOTBAL - Finala Cupei Romaniei;
FOTBAL - Finala Cupei UEFA.

CICLISM: Turul Italiei, Il Giro 2008, Etapa 1
Sambata Eurosport ora 17:30
FOTBAL: Finala Cupei Romaniei, CFR Cluj - Unirea Urziceni
Sambata Antena 1 ora 20:30
FORMULA 1: Marele premiu al Turciei, Cursa
Duminica TVR 1 ora 14:55
GIMNASTICA: Campionatul European, Masculin,Finala pe aparate
Duminica TVR 2 ora 15:00
HANDBAL MASC.: Finala Cupei Challenge, UCM Resita - Alpla
Duminica Sport.ro ora 21:00
FOTBAL: Finala Cupei UEFA, Zenit St. Petersburg-Glasgow Rang.
Miercuri ProTV ora 21:45.

Reşiţa

+19ºC
+5ºC

FINALA CUPEI UEFA
Miercuri, 14 mai 2008 se va
desfasura Finala Cupei UEFA la
Manchester si va opune
echipele Zenit St. Petersburg si
Glasgow Rangers.
In semifinale Zenit a trecut
de campionana Germaniei cu
scorul general de 5-1, iar
Glasgow a trecut de formatia lui
Mutu, Fiorentina cu scorul
general de 4-2.

www.timisoarabikers.ro

Campanie anti-accidente realizata de Timisoara Bikers

Vineri/9 Mai

Sâmb@t@/10 Mai

+19ºC
+8ºC

Oraviţa +21ºC
+9ºC

Duminic@/11 Mai

Timişoara
Caransebeş

+17ºC
+5ºC

Reşiţa

+21ºC
+8ºC

Oraviţa +19ºC
+8ºC

+18ºC
+8ºC

Marţi, 13 Mai

La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura Marele
Premiu al Turciei pe circuitul de
la Istanbul. Inaintea cursei iata
cum se prezinta cele doua
clasamente:
Clasament general piloti:
1. Kimi Räikkönen (FIN) 29
2. Lewis Hamilton (GB) 20
3. Robert Kubica (POL) 19
4. Felipe Massa (BR)
18
5. Nick Heidfeld (D)
16
6. H. Kovalainen (FIN) 14
7. Jarno Trulli (I)
9
8. Mark Webber (AUS)
8
9. Nico Rosberg (D)
7
10. Fernando Alonso (E) 6
11. Kazuki Nakajima (JPN) 5
12. Jenson Button (GB)
3
13. Séb. Bourdais (F)
2
Clasament constructori:
1. Scuderia Ferrari
47
2. BMW Sauber
35
3. McLaren Mercedes 34
4. AT&T Williams
12
5. Toyota Racing
9
6. Red Bull Racing
8
7. ING Renault F1 Team 6
8. Honda Racing F1 Team 3
9. Scuderia Toro Rosso 2
10.Force IndiaF1 Team
0
Aguri Suzuki a anuntat oficial retragerea Super Aguri.
Dupa multe speculatii in aceasta privinta, e acum oficial faptul
ca incepand cu etapa urmatoare vom avea pe grila de start
numai 10 echipe - intr-un format
gandit practic pentru 12 teamuri in Campionat. Aguri Suzuki
s-a intalnit cu cei de la Honda,
iar ultima intelegere care ar fi
putut salva echipa, cea cu grupul german Weigl Automotive,
n-a fost vazuta drept o solutie
viabila pentru a mentine in

ATENTIE LA MOTOCICLISTI !!!
Timişoara

Caransebeş

FORMULA 1

+16ºC
+7ºC

Miercuri, 14 Mai

Timişoara
Caransebeş

+19ºC
+6ºC

Reşiţa

Vineri, 16 Mai

Reşiţa

+20ºC
+9ºC

Oraviţa +23ºC
+11ºC

Oraviţa +20ºC
+9ºC

+18ºC
+9ºC

Joi, 15 Mai

Caransebeş

+23ºC
+10ºC

+19ºC
+12ºC

Sâmbătă, 17 Mai

Duminică, 18 Mai

Reşiţa

+26ºC/+11ºC

+26ºC/+13ºC

+26ºC/+12ºC

+27ºC/+13ºC

+26ºC/+16ºC

+27ºC/+17ºC

+27ºC/+16ºC

Timişoara

+24ºC/+11ºC

+27ºC/+13ºC

+26ºC/+12ºC

+27ºC/+13ºC

+28ºC/+16ºC

+28ºC/+17ºC

+28ºC/+16ºC
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