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Finanţare nerambursabilă pentru I.M.M.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest informează că
termenul limită de depunere a cererilor de finanţare pentru
domeniul de intervenţie 4.3 “Sprijinirea dezvolt ării
microîntreprinderilor” din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013 (POR) expiră în data de 16 iunie 2008.
Prin intermediul acestui domeniu de intervenţie se finanţează
proiecte care vizează achiziţionarea de echipamente si
tehnologii noi, moderne, pentru activitatea de producţie,
construcţii sau prestări servicii, achiziţionarea de sisteme IT,
precum şi construirea / extinderea / modernizarea spatiilor de
producţie / prestări de servicii ale microîntreprinderilor.
Solicitanţii eligibili pentru a obţine finanţare nerambursabilă
sunt societăţile comerciale sau societăţile cooperative care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor conform legii
346/2004.
Pentru perioada 2007-2013 au fost alocate pentru Regiunea
Vest 20.69 milioane Euro pentru acest domeniu de intervenţie

dedicat microîntreprinderilor, din care 4.08 milioane Euro
disponibili pentru microîntreprinderi în primul apel de proiecte
care are ca termen limită de depunere a proiectelor data de 16
iunie 2008, ora 16:00.
În acest context Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
comunică faptul că Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor a emis în data de 8 aprilie 2008 un nou ordin (Ordinul
413 din 8 aprilie 2008) privind aprobarea schemei de ajutor de
minimis care se aplică acestui domeniu de intervenţie, pe care îl
regăsiţi în ataşament.
În urma caravanelor de informare şi a activităţilor de helpdesk
desfăşurate, experţii ADR Vest au centralizat o listă cu întrebări
şi răspunsuri frecvente care pot fi utile în procesul de elaborare a
cererii de finanţare.
Ghidul Solicitantului pentru acest domeniu de intervenţie
precum şi informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele
0256-491981, 0256-491923 sau e-mail office@adrvest.ro

Lista întreb@rilor }i r@spunsurilor rezultate în urma activit@]ilor de helpdesk pentru
Domeniul Major de interven]ie 4.3 Sprijinirea dezvolt@rii microîntreprinderilor
1. Depunerea cererilor de finanţare se realizează până în
data de 16 iunie 2008. Proiectele depuse la Agenţia pentru
Dezvoltare Regională înainte de această dată vor fi deschise pe
măsura depunerii?
R. Nu. Proiectele se vor deschide numai după data de 16
iunie 2008 şi vor fi evaluate simultan.
2. Punctajele prevăzute pentru evaluarea tehnică şi
financiară sunt de genul: 1 3 6; evaluatorii pot acorda şi note între
aceste valori?
R. Da. Se pot acorda şi note intermediare.Notele se acordă în
funcţie de gradul în care proiectul se adresează criteriilor de
evaluare menţionate în grila de evaluare tehnică şi financiară.
3. La ce se referă evaluarea strategică a proiectelor? Are un
grad ridicat de subiectivism această evaluare?
R. Evaluarea strategică este realizată de către Comitetul
Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC).
Proiectele sunt evaluate din punct de vedere al relevanţei pentru
îndeplinirea obiectivelor stipulate în Strategia de Dezvoltare
Regională (parte integrantă a Planului de Dezvoltare Regională)
a Regiunii de Dezvoltare Vest. Conform Regulamentului de
Orgnizare şi Funcţionare a CRESC Vest în etapa de evaluare
strategică se poate interveni pentru modificare poziţiei ocupate
de un anumit proiect, în urma evaluării tehnice şi financiare, în
limita a maximum 10% din punctajul obţinut de acel proiect.
4. O microîntreprindere care are sediul social în mediul rural
poate să acceadă la finanţare prin Programul Operaţional
Regional?
R. Da. O microîntreprindere care are sediul social în mediul
rural poate solicita fonduri nerambursabile prin Programul
Operaţional Regional, Domeniul Major de intervenţie 4.3 cu
condiţia să implementeze proiectul în mediul urban.
5. Este eligibilă o microîntreprindere care nu are trecut în
actul constitutiv un anumit cod CAEN considerat ca fiind eligibil
ca şi domeniu de activitate pentru Domeniul Major de intervenţie
4.3, în măsura în care, printr-un act adiţional la actul constitutiv
adaugă un anume cod CAEN considerat eligibil în accepţiunea
ghidului solicitantului?
R. Da. La momentul depunerii proiectului, microîntreprinderea trebuie să facă dovada că are cuprinse în actul constitutiv
unul sau mai multe domenii de activitate clasificate CAEN
considerate eligibile în accepţiunea Ghidului Solicitantului
pentru Domeniu Major de intervenţie 4.3 POR.
6. În cazul în care o microîntreprindere obţine finanţare
nerambursabilă, dar în perioada de implementare a proiectului
creşte, şi devine intreprindere mică, acest lucru va duce la
pierderea finanţării?
R. Solicitantul de finanţare trebuie să se încadreze în categoria de microîntreprinderi la momentul depunerii Cererii de finanţare. Modificarea statutului din microintrepeindere în întreprindere mică nu îi va afecta calitatea de beneficiar al finanţării.

7. Cum se stabileşte numărul de salariaţi, criteriu esenţial
pentru încadrarea unei societăţi comerciale în categoria
microîntreprinderi conform Legii 346/2004?
R. Numărul mediu de salariaţi se calculează ţinând cont de
personalul permanent, cu norma întreagă şi parţială şi a
personalului temporar. Legea 346/2004 prevede procedura de
stabilire a acestui indicator.
8. În cazul unui proiect care prevede execuţia de lucrări,
contractul de concesiune poate fi substituit de unul de închiriere?
R. Pentru proiecte care implică execuţia de lucrări solicitantul
P
trebuie să dovedească că deţine proprietatea / dreptul de
construire asupra infrastructurii şi terenului, astfel:
l Solicitantul deţine titlul de proprietate asupra terenului şi/sau
infrastructurii, sau deţine un alt act care îi conferă dreptul de
execuţie a lucrărilor de construcţii.
l Dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii conferă
titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii
competente, autorizaţia de construire.
l Dovada dreptului de execuţie a lucrărilor de construcţii
asupra terenului şi/sau infrastructurii se face prin actul prin care
se atestă dreptul de proprietate (precum contractul de vânzarecumpărare, de schimb, de donaţie, certificatul de moştenitor,
actul administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau
printr-un contract de concesiune.
9. Profitul din exploatare trebuie să fie înregistrat de către
solicitant, obligatoriu în ultimul an (2007) ?
R. Da, pentru a fi eligil solicitantul trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
l a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel
puţin unui an fiscal integral. Solicitantul care depune o cerere de
finanţare în cadrul acestei prime cereri de proiecte trebuie să fi
desfăşurat activitate cel puţin începând cu 1 ianuarie 2007.
l a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de
depunere a cererii de finanţare.
10. Există o condiţie privind valoarea minimă a profitului din
exploatare necesar pentru ca solicitantul să fie eligibil?
R. Solicitantul de finanţare trebuie, obligatoriu să obţină în
ultimul an de la data depunerii Cererii de finanţare profit din
exploatare; nu se precizează o anumită valoare a acestuia.
11. Prevederile privind regula de minimis sunt valabile doar
pentru această primă cerere de proiecte, sau vor fi valabile în
continuare?
R. Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis sunt
valabile până în 2010; după această dată urmând a fi elaborată o
nouă schemă de ajutor de stat.
12. O microîntreprindere poate aplica pentru două proiecte
diferite?
R. Da, cu condiţia să respecte în întregime criteriile de
eligibilitate (eligibilitatea solicitantului/proiectelor/activităţilor) şi
(continuare în pagina 3)
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80.576 Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din

Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din
circumscripţia electorală

289.179

circumscripţia electorală
din care:

din care:
l Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale
permanente

79.771

l Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale
complementare

82

l Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale
suplimentare

672

l Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna
specială

51

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în
listele electorale din circumscripţia electorală

l Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale 282.433
permanente
l Numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale
complementare

213

l Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale
suplimentare

4.365

l Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna
specială

2.168

25.814 Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în 150.717
listele electorale din circumscripţia electorală

din care:

din care:

l Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi
în copiile de pe listele electorale permanente

25.089

l Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi
în copiile de pe listele electorale permanente

144.161

l Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi
în copiile de pe listele electorale complementare

2

l Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi
în copiile de pe listele electorale complementare

25

l Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi
în listele electorale suplimentare

672

l Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi
în listele electorale suplimentare

4.365

l Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul
cărora s-a folosit urna specială

51

l Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul
cărora s-a folosit urna specială

2.166

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare CANDIDAT

pentru funcţia de PRIMAR

pentru funcţia de PREŞEDINTE al CONSILIULUI JUDEŢEAN

1. Stepanescu Mihai

candidat independent

11.006

2. Pădurean Tiberiu

Partidul Democrat Liberal

4.433

3. Zaberca Vasile Mircea

Partidul Social Democrat

3.591

4. Spătaru Liviu

Partidul Naţional Liberal

5. Văduva Ion

candidat independent

6. Dumitriu Dorel Spiru

Partidul Noua Generaţie - C.D.

1. Frunzăverde Sorin

Partidul Democrat Liberal

63.094

2. Mocioalcă Ion

Partidul Social Democrat

30.011

3. Irimia Horia Ion

Partidul Naţional Liberal

24.955

2.002

4. Marinescu Aurel

Partidul Noua Generaţie - C.D.

8.252

1.253

5. Ţundrea Ioan

Partidul Conservator

4.910

872

6. Iriza Marius

Partidul România Mare

3.817

7. Moiescu Eugen-Romulus Partidul România Mare

662

7. Pasăre Ionel Claudiu

Uniunea Populară Social Creştină

3.500

8. Jura Petru

Partidul Conservator

627

8. Oberşterescu Dănilă

Partidul Naţional Ţărănesc C.D.

2.967

9. Domăşnean Alimpie

Partidul Naţional Ţărănesc C.D.

491

9. Cornean Silvius Petru

Partidul Iniţiativa Naţională

1.887

10. Dalea Petru

Partidul Alianţa Socialistă

205

Partidul Verde

1.134

11. Anghelina Liviu Marian

Partidul Iniţiativa Naţională

132

Numărul total al voturilor valabil exprimate

25.274

Numărul voturilor nule

Numărul total al voturilor valabil exprimate

526

144.527

Numărul voturilor nule

5.736

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE

Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare LISTĂ DE

CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT

CANDIDAŢI sau de fiecare CANDIDAT INDEPENDENT

1. Partidul Democrat Liberal

6.588

1. Partidul Democrat Liberal

55.347

2. Partidul Social Democrat

4.966

2. Partidul Social Democrat

31.368

3. Partidul Naţional Liberal

2.257

3. Partidul Naţional Liberal

23.135

4. Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

1.880

4. Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

6.168

5. Gherghina Liliana - independent

1.110

5. Partidul Conservator

5.775

6. Partidul Conservator

1.085

6. Ciobanu Mircea-Paul - independent

4.079

7. Apostol Marian - independent

1.038

7. Partidul România Mare

3.343

8. Partidul România Mare

849

8. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

2.792

9. Uşurel Ecaterina - independent

718

9. Uniunea Populară Social Creştină

2.357

10. Zvarici Maria - independent

686

10. Partidul Verde

2.355

11. Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

683

11. Partidul Iniţiativa Naţionala

1.533

12. Uniunea Populară Social Creştină

529

12. Uniunea Democrata Maghiară din România

738

13. Uniunea Democrată Maghiară din România

387

13. Alianţa Pentru Unitatea Rromilor

666

14. Ciubotariu Issabela - independent

338

14. Partidul Alianţa Socialistă

555

15. Kuchler Florian - independent

297

16. Partidul Iniţiativa Naţională

285

17. Petroiu Neculai - independent

283

18. Lăudat Ion - independent

268

19. Partidul Alianţa Socialistă

189

20. Alianţa pentru Unitatea Rromilor
Numărul total al voturilor valabil exprimate
Numărul voturilor nule
Numărul de mandate de consilieri locali

2

10. Aftenie Emilian

125

Numărul voturilor nule

140.211
10.003

Numărul de mandate de consilieri judeţeni

30

1. Partidul Democrat Liberal

15 mandate

2. Partidul Social Democrat

9 mandate

3. Partidul Naţional Liberal

6 mandate

24.561
1.219

Numărul total de mandate obţinut în consiliile locale din judeţ:

21

1. Partidul Democrat Liberal

9 mandate

2. Partidul Social Democrat

7 mandate

3. Partidul Naţional Liberal

3 mandate

4. Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

2 mandate
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Numărul total al voturilor valabil exprimate

PDL
PSD
PNL
PC
PNG

327
204
160
56
42

PNŢCD 25
PRM
22
UPSC 13
Candidaţi independenţi 7

Lista întreb@rilor }i r@spunsurilor rezultate în urma activit@]ilor de helpdesk pentru
Domeniul Major de interven]ie 4.3 Sprijinirea dezvolt@rii microîntreprinderilor
(continuare din pagina 1)

celelalte prevederi ale Ghidului solicitantului pentru
Domeniul Major de intervenţie 4.3 POR. De asemenea
microîntreprinderea trebuie să dovedească
capacitatea operaţională şi financiară pentru a
implementa două proiecte.
13. Prin POR se vor finanţa exclusiv microîntreprinderile care implementează proiecte în mediul
urban?
R. Da. Una din condiţiile de eligibilitate ale
proiectutului pentru domeniul de intervenţie 4.3 este
localizarea proiectului. Proiectul (investiţia) se va
implementa/realiza în mediul urban.
14. Este considerată cheltuială eligibilă
achiziţionarea unui spaţiu de producţie?
R. Nu, achiziţia de spaţii de producţie nu constituie
un cost eligibil pe POR.
15. În cazul în care printr-un proiect se urmăreşte
doar achiziţionarea de echipamente IT trebuie
completat un calendar al activităţilor?
R. Indiferent de natura proiectelor este obligatoriu
să se definească un calendar al activităţilor.
16. Pentru proiectele care vor fi depuse în cadrul
acestui domeniu de intervenţie se mai solicită Studiu
de Fezabilitate?
R. Nu. Studiul de Fezabiliate nu este solicitat ca şi
anexă la Cererea de finanţare.
17. O societate comercială din categoria microîntreprinderi, înregistrată în România, dar cu
acţionariat străin, este considerată solicitant eligibil?
R. Da, în măsura în care respectă integral celelalte
prevederi ale Ghdiului Solicitantului.
18. Cât durează procesul de evaluare şi selecţie al
proiectelor?
R. Procesul de evaluare şi selecţie al proiectelor
poate dura aproximativ trei luni.
19. Unde se depune Cererea de finanţare pentru un
proiect pentru care solicitantul are sediul intr-o regiune
de dezvoltare, iar proiectul se va implementa într-o altă
regiune?
R. Cererea de finanţare va fi depusă la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională de care aparţine
judeţul în care se va implementa proiectul.
20. Există posibilitatea de a se realoca fonduri între
regiunile de dezvoltare pentru acest domeniu de
interevenţie?
R. Da, există posibilitatea de a se realoca fonduri
între regiuni în funcţie de capacitatea acestora de a
absorbi fondurile alocate.
21. Care este circuitul financiar pentru proiectele
care vor fi depuse în cadrul acestui domeniu de
intervenţie? Noi vom realiza în totalitate cheltuielile
necesare derulării proiectului din banii noştri şi după
aceea ne vor fi rambursaţi bani cheltuiţi?
R. După realizarea activităţilor prevăzute şi
efectuarea cheltuielilor aferente din surse de finanţare
proprii beneficiarul va depune lunar sau trimestrial
cereri de rambursare, conform modelului anexat la
Ghidul Solicitantului, la Organismul Intermediar POR
(Agenţia pentru Dezvoltare Regională); aceste cereri
vor fi însoţite de documente justificative. Valoarea
minimă care poate fi solicitată printr-o cerere de
rambursare este de 50.000 lei.
22. Care este valoarea minimă a finanţării?
R. Ghidul solicitantului prevede o valoare totală
minimă a proiectelor de 20.000 de €. Valoarea totală
proiectului cuprinde suma cheltuielilor eligibile şi
neeligibile, inclusiv al TVA aferent.
23. Sunt avantajaţi cei care depun proiectele
înainte de 16.06.2008?
R. Nu, proiectele vor fi deschise numai după
termenul limită.
24. În cadrul regiunii beneficiază de un punctaj
suplimentar solicitanţii din judeţele mai slab dezvoltate
faţă solicitanţii din judeţele mai dezvoltate?
R. Nu există o astfel de prevedere în Ghidul
Solicitantuluii iar în Grila de evaluare nu există o astfel
de diferenţiere.
25. Finanţările primite în cadrul programului SAPARD se calculează în cadrul sumei de 200.000 de €?
R. Regula ajutorului de minimis prevede o valoare
maxima a ajutorului, în regim de minimis, care poate fi
acordat unei intreprinderi din fonduri publice, într-o
perioada de 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali şi anul
curent depunerii cererii de finanţare) de 200.000 €, iar
in cazul intreprinderilor din domeniul transportului
rutier de 100.000 €.
Plafonul de minimis se aplică indiferent de sursa
finanţării publice (de la bugetul de stat sau din fonduri
comunitare).
În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de alte
ajutoare de minimis, în ultimii 2 ani fiscali precum şi
anul curent depunerii cererii de finanţare, valoarea
acestora va fi dedusă din plafonul maxim al ajutorului în
regim de minimis, de 200.000 de €, sau respectiv
100.000 de €.
26. În cazul în care prin proiect se vor realiza lucrări
de construcţii, terenul sau clădirea pot fi gajate?
R. Pentru proiecte care implică execuţia de lucrări,
infrastructura şi terenul pe care se face investiţia

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data
depunerii cererii de finanţare:
l Nu sunt grevate de sarcini
l Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la
instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
l Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi
speciale în materie sau dreptului comun
27. Cum se poate demonstra maturitatea unui
proiect?
R. Gradul de maturitate al proiectului se evaluează
în conformitate cu Grila de evaluare tehnică şi
financiară (anexa 4 la Ghidul Solicitantului), pe baza
cererii de finanţare, sectiunile 2.3.3,2.3.4, 2.5,3.4.
28. Un cabinet medical care are sediul într-un
spaţiu inchiriat de la Primărie, iar contractul de
închiriere se încheie pe un an, cu drept de prelungire.
În cazul unui proiect care îşi propune numai achiziţii de
utilaje şi echipamente noi va trebui obligatoriu să deţin
un contract de închiriere pe 3 ani ?
R. Solicitantul va trebui să prezinte înainte de
semnarea contractului, cu ocazia vizitei la faţa locului
al OI POR (în cazul proiectelor care implică numai
achiziţionarea de bunuri, fără lucrări de construcţii)
Actul de proprietate sau contractul de închiriere a
spaţiului în care solicitantul desfăşoară activitatea
pentru care au fost achiziţionate bunurile. Spaţiul
respectiv trebuie să fie situat în mediul urban.
Contractul de închiriere trebuie să acopere o perioadă
de minim 3 ani de la data estimată a finalizării perioadei
de implementare a proiectului.
29. Încadrarea în categoria de microintreprindere
se poate face numai pe baza datelor din bilanţul pe
ultimul an?
R . Încadrarea se face în conformitate cu
prevederile legii 346 din 2004.
30. În cazul proiectelor care implică numai achiziţionarea de bunuri, hala de producţie poate să fie gajată?
R. Imobilele trebuie să fie libere de sarcini numai în
cazul proiectelor prin care se realizează lucrări de
construcţii.
31. Proiectele depuse, şi nefinanţate din lipsa de
fonduri la această licitaţie vor fi luate în considerare la
licitaţia următoare sau vor trebui prezentate din nou?
R. Proiectele nefinanţate vor putea fi imbunătăţite
pe baza recomandărilor primite de la evaluatori şi vor
putea fi depuse în conformitate cu prevederile Ghidului
Solicitantului pentru următoarele apeluri de cereri de
proiecte.
32. Contribuţia proprie trebuie dovedită prin extras
de cont?
R. Nu. Solicitantul se angajează să asigure
cofinanţarea proiectului prin intermediul Declaraţiei de
angajament “Model C” semnată de reprezentantul
legal al solicitantului.
33. Dacă solicitantul este o firmă de construcţii,
poate realiza în regie proprie lucrările de construcţii
pentru o hală?
R. Cheltuielile pentru realizarea lucrărilor de construcţii sunt eligibile în situaţia în care se încadrează în
categoria costurilor eligibile în conformitate cu Ordinul
Comun al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor 503
din 21 februarie 2008 şi respectă procedura de achiziţii
conform Anexei 6 la Ghidul Solicitantului.
34. Dacă pe perioada de implementare cheltuielile
necesare realizării lucrărilor sunt mai mari decât cele
prevăzute în proiect , aceste cheltuieli sunt eligibile?
R. Beneficiarul are obligaţia de a implementa
proiectul pentru care s-a semnat un contract de
finanţare din POR în conformitate cu prevederile din
cererea de finanţare aprobată. Eventualele cheltuielile
suplimentare vor fi suportate de către beneficiar.
35. Este posibilă bugetarea salariilor angajaţilor
solicitantului?
R. Cheltuielile cu salariile nu sunt cheltuieli eligibile
pe POR.
36. Cheltuielile generate de pregătirea proiectului
sunt eligibile daca au fost făcute înainte de semnarea
cerererii de finanţare?
R. Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile dacă au fost plătite după data intrării în
vigoare a contractului de finanţare, cu excepţia
cheltuielilor privind serviciile de consultanţă, care sunt
eligibile de la data intrării în vigoare a schemei de ajutor
de minimis.
37. Se poate face achizitie directă pentru servicii de
consultanţă?
R. Pentru achiziţii se vor respecta instrucţiunile din
Anexa 6 a Ghidului Solicitantului pentru Contractele de
servicii.
38. Achiziţia unei clădiri pentru servicii sociale este
eligibilă?
R. Achiziţia de clădiri nu este cuprinsă în categoria
cheltuielilor eligibile pt. acest domeniu de intrevenţie.
39. Câte proiecte au fost depuse până acum pe
acest domeniu de intervenţie?
R. La ADR VEST nu a fost depus încă nici un proiect
pe acest domeniu major de intervenţie. (până la data
de 16. 05.2008)

40. Pentru achiziţii este necesară publicarea pe
SEAP?
R. Se va respecta procedura de achiziţii indicată în
Anexa la Ghidul Solicitantului.
41. Când va avea loc următoarea licitaţie pentru
acest domeniu de intervenţie?
R. Până la sfârşitul acestui an este posibilă
lansarea unei noi licitaţii de proiecte.
42. Planul de afaceri conţine o serie de informaţii
confidenţiale. Este garantată confidenţialitatea
informaţiilor cuprinse în cererea de finanţare şi anexele
depuse?
R. Da. Toate persoanele implicate în procesul de
evaluare şi selecţie a proiectelor semnează o
declaraţie de confidenţialitate.
43. Ne puteţi recomanda firme de consultanţă ?
R. Nu vă putem recomanda firme de consultanţă.
Însă pe pagina de internet a ADR VEST
(www.adrvest.ro) am creat o bază de date în care sunt
inregistrate firmele de consultanţă care au dorit acest
lucru şi care au completat o fişă de înscriere şi au
ataşat CV-urile experilor din cadrul firmei.
44. La cât timp de la depunerea cererii de finanţare
se poate estima plata primei tranşe din finanţarea
nerambursabilă ?
R. În conformitate cu contractul de finanţare, anexa
III, Instrucţiuni de rambursare a cheltuielilor, intervalul
de timp maxim necesar de la depunerea unei cereri de
rambursare pînă la efectuarea plăţii , este de 90 de zile.
Acest termen se poate prelungi în cazul în care sunt
necesare clarificări, modificări sau informaţii
suplimentare .
45. Dacă nu este necesră prezentarea unui studiu
de fezabilitate, se cere depunerea unui deviz?
R. Devizul nu face parte din lista documentelor
obligatorii ce trebuie anexate la Cererea de Finanţare.
În cadrul planului de afaceri se va prezenta analiza
financiară a investiţiei.
46. Există o limită maximă a cheltuielilor de
publicitate şi informare?
R. În Ghidul Solicitantului nu sunt prevăzute limite
minime sau maxime referitor la cheltuielile de publicitate şi informare.
47. Intreprinderile legate şi partnere pot influenţa
eligibilitatea unei microintreprinderi?
R. Da. In conformitate cu legea 346 din 2004 pentru
intreprinderile legate şi pertenere, datele firmei se
cumulează cu datele firmei partenere şi legate.
48. Certificatul fiscal este necesar la depunerea
proiectului?
R. La depunerea cererii de finanţare solicitantul va
anexa doar Declaraţia de eligibilitate, Model B. Dacă
proiectul este selecţionat pentru finanţare, în etapa
precontractuală, la vizita la faţa locului, solicitantul va
prezenta experţilor ADR Vest în calitate de Organism
Intermediar, certificatul de atestare fiscală, certificatul
fiscal privind impozitele locale şi cazierul fiscalal
solicitantului.
49. Cât este sumă minimă pentru care se poate
face cerere de rambursare?
R. Valoare minimă a unei cerereri de rambursare
lunare este de 50.000 de RON.
50. Dacă o microintreprindere nu are angajaţi şi prin
proiect se va angaja administratorul acest loc de
muncă se poate considera un nou loc de muncă creat
prin proiect?
R. In etapa de evaluare tehnică şi financiară a
cererii de finanţare, unul din criteriile de evaluare se
referă la crearea de noi locuri de muncă permanente în
cadrul microîntreprinderii. Nu este există prevederi în
Ghidul Solicitantului cu privire la posturile de muncă
nou create.
51. Există domenii de activititate care sunt
considerate prioritare pentru Regiunea de Vest?
R. Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013
pentru Regiunea Vest nu prevede o prioritizare a domeniilor economice pentru sprijinirea microintreprinderilor în regiune. Acest document se poate consulta
pe pagina de internet a ADR Vest www. adrvest.ro .
52. Microintreprinderea terbuie să respecte
condiţiile de incadrare în acestă categorie din punct de
vedere al sitemului de impozitare?
R. Nu, criteriile de încadrare în categoria microintreprinderilor sunt cele stabilite prin Legea 346 din 2004.
53. Există limtări cu privire la ponderea costurilor
privind construcţia unei hale de producţie în valoarea
totală a proiectului.
R. În Ghidul Solicitantului nu sunt prevăzute
restricţii de acest gen.
54. Locul de realizare al investiţiei trebuie să fie
mediul urban. Un sat aparţinător de un oraş este
considerat mediu urban?
R. Unul din criteriile de eligibilitate ale proiectelor
precizează faptul că proiectul trebuie să se
implementeze în mediul urban. Mediul urban este
definit astfel:„Localităţi de rang 0, I, II şi III (capitala,
municipii, oraşe), conform Legii nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional,
cu modificările şi completările ulterioare”
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Românii cheltuie o treime din veniturile lunare
pentru alimente. Potrivit datelor ultimului buletin
EUROSTAT, instituţia care realizează statisticile la
nivel european, ponderea alimentelor în coşul de
consum în cazul României este de peste două ori
mai mare decât media la nivel european.

Deficitul comercial al României (FOB-CIF)
se va cifra în 2020 la 17,5 miliarde euro, cu 4,1
miliarde sub nivelul înregistrat în 2007 şi cu 6,5
miliarde mai mic faţă de cel estimat pentru 2008,
de 24 miliarde euro, conform datelor Comisiei
Naţionale de Prognoză.

Planul de ocupare a funcţiilor publice
Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, Planul de
ocupare a funcţiilor publice din administraţia
publică centrală pentru anul 2008, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici.
Actul normativ stabileşte numărul funcţiilor
publice care vor fi înfiinţate, numărul funcţiilor
publice care vor fi reorganizate, numărul funcţiilor
publice rezervate promovării precum şi numărul
funcţiilor publice vacante care vor fi ocupate prin
concurs în anul 2008 în autorităţile şi instituţiile
publice din administraţia publică centrală.
Structura funcţiilor publice cuprinse în planul de
ocupare pentru anul 2008 se realizează de către
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza
propunerilor transmise de autorităţile şi instituţiile
publice din administraţia publică centrală în
concordanţă cu numărul de posturi şi fondurile
alocate prin legile bugetare pentru anul 2008.
Pentru autorităţile şi instituţiile aflate în
subordinea unor ministere sau a altor organe ale
administraţiei publice centrale, cu finanţare din
venituri proprii, responsabilitatea în gestiunea
funcţiilor publice revine acestora, cu avizul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Pentru autorităţile şi instituţiile din administraţia
publică locală Planul de ocupare a funcţiilor publice
se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv
a consiliului judeţean, în condiţiile legii.
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
aprobă modificările în structura planului de ocupare
a funcţiilor publice, trimestrial, pe baza propunerilor
transmise de ordonatorul principal de credite.
Funcţiile publice de execuţie sau de conducere
din administraţia publică locală sau centrală, care
devin vacante în cursul anului 2008, vor putea fi
ocupate în condiţiile legii.
Structura funcţiilor publice din cadrul
administraţiei publice centrale:
Număr total de funcţii publice de conducere:

2.133, din care 1.834 ocupate, 299 vacante (10
funcţii publice care vor fi înfiinţate, 4 funcţii publice
supuse reorganizării, 26 rezervate promovării, 20
rezervate promovării rapide, 238 ocupate prin
recrutare)
Număr total de funcţii publice de execuţie:
16.668, din care 13.229 ocupate, 3.439 vacante
(2.132 funcţii care vor fi înfiinţate, 2.093 funcţii
supuse reorganizării, 872 rezervate promovării,
1.403 rezervate promovării rapide, 2.286 ocupate
prin recrutare)
Structura funcţiilor publice din cadrul
administraţiei publice locale:
Număr total de funcţii publice de conducere:
6.037, din care 5.045 ocupate, 992 vacante (52
funcţii publice care vor fi înfiinţate, 18 funcţii publice
supuse reorganizării, 101 rezervate promovării, 8
rezervate promovării rapide, 896 ocupate prin
recrutare)
Număr total de funcţii publice de execuţie:
52.394, din care 47.805 ocupate, 4.589 vacante
(13.054 funcţii publice care vor fi înfiinţate, 12.631
funcţii publice supuse reorganizării, 9.085
rezervate promovării, 5.046 rezervate promovării
rapide, 3.454 ocupate prin recrutare).
Pentru anul 2008, Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici autorizează, din numărul
total de funcţii publice vacante din cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice, un număr de 110
funcţii publice pe care vor fi încadraţi manageri
publici.
Necesarul de funcţii a fost întocmit în baza
datelor referitoare la numărul total de funcţii
publice, numărul de funcţii publice ocupate şi
numărul de funcţii vacante la data de 31.12.2007,
transmise de instituţiile prefectului, serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale
din unităţile administrativ teritoriale.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 04.06.2008

Salariile românilor sunt printre cele mai mici din UE,
ţara noastră ocupând penultimul loc în ceea ce priveşte
costul forţei de muncă pe oră potrivit unei statistici
publicate de "Eurostat". Astfel, un angajat român
câştigă în medie 2,86 de euro pe oră, mai slab plătiţi
fiind doar bulgarii, cu mai puţin de 2 euro.

Fondul Proprietatea
Guvernul va aloca de la bugetul de stat suma de 10
milioane lei destinată să asigure, pe lângă dividendele
aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul Proprietatea,
despăgubirea foştilor proprietari ale căror imobile au fost
confiscate abuziv, prevăzuţi în Legea nr. 247/2005, potrivit
unei Hotărâri adoptate în şedinţa de astăzi, a Executivului.
Potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptate anul trecut
de Guvern (O.u.G.nr. 81/2007), persoanele îndreptăţite să primească despăgubiri pentru imobilele confiscate abuziv pot
opta pt. despăgubiri în numerar, în limita sumei de 500.000 lei,
în tranşe egale, într-o perioadă de maximum 2 ani.
În acest sens, în cadrul ANRP a fost creată Direcţia
pentru Acordarea Despăgubirilor în Numerar, organism care
are ca principală atribuţie acordarea acestor sume de bani.
Fondurile vor fi alocate din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prin suplimentarea bugetului
Ministerului Economiei şi Finanţelor.
Recent, Guvernul a modificat Ordonanţa de Urgenţă
pentru modificarea şi completarea Titlului VII din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
în sensul acordării posibilităţii de a suplimenta fondul din
care se acordă despăgubirile pentru foştii proprietari din bugetul de stat, până la listarea Fondului Proprietatea la bursă.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 04.06.2008

Proiect de lege
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în
România a înaintat Cancelariei primului ministru proiectul de
lege privind pensiile unor responsabili ai fostului regim
comunist implicaţi în acte de represiune. Proiectul de lege
are în vedere sancţionarea responsabililor fostului regim
comunist, activişti de partid, magistraţi, ofiţeri de securitate,
miliţie, penitenciare şi ai apărării, care prin acţiunile lor au
aplicat politica represivă a regimului comunist. Actul
normativ propune stabilirea cuantumului pensiei la nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară pentru persoanele
respective, găsite vinovate pentru abuzuri şi încălcări ale
drepturilor şi libertăţilor omului.

l Rezervele internaţionale ale României totalizau 27,021 miliarde euro, la 31 mai, în scădere cu 212 milioane euro, a anunţat, luni,
Banca Naţională l Câştigul salarial net a crescut în aprilie 2008 cu 24,8 procente, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007, ajungând la
1.282 de lei l Casa Naţională de Asigurări de Sănătate schimbă formularele folosite de medicii de familie pentru reţete. Acestea vor
conţine denumirea comercială a medicamentului şi nu pe cea internaţională l Volumul creditelor ipotecare în România se cifrează
la 3 la sută din PIB, faţă de 53 la sută în UE l Comisia Europeană aşteaptă ca numărul de urgenţă 112 să fie complet funcţional în
România până în această toamnă l

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 04.06.2008
REŞIŢA: Agent comercial: 5; Agent de asigurare: 1; Agent
securitate: 1; Ajutor ospatar: 10; Amanetar: 1; Asistent medical
generalist: 4; Barman: 8; Betonist: 2; Bucatar: 21; Camerista hotel:
1; Carmangier: 3; Confectioner articole piele: 8; Consilier: 7;
Consultant in informatica: 1; Contabil: 2; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 52; Director tehnic: 1; Director
vanzari: 1; Electrician de intretinere si reparatii: 20; Electronist
depanator utilaje calcul: 1; Faiantar: 6; Fierar betonist: 15; Fochist
pentru cazane: 1; Frezor universal: 10; Gestionar depozit: 2;
Infirmiera: 2; Inginer constructii: 9; Inginer mecanic: 13; Ingrijitor
cladiri: 12; Inspector asigurari: 1; Instalator apa, canal: 4; Instalator
instalatii tehnico sanitare si de gaze: 15; Kinetoterapeut: 1;
Lacatus mecanic: 35; Lucrator comercial: 4; Lucrator sortator: 20;
Magaziner: 2; Maistru prelucrari mecanice: 5; Manager proiect: 1;
Manipulant marfuri: 2; Masinist pod rulant: 3; Mecanic auto: 1;
Mecanic intretinere si reparatii: 5; Montator, reglor, depanator aparate electronice: 1; Muncitor necalificat la ambalarea produselor:
50; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 41; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 116; Ospatar: 24; Patiser: 6; Pavator: 2; Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1; Proiectant inginer electronist: 2; Referent de
specialitate financiar contabilitate: 1; Secretar institut, facultate: 1;
Secretara: 3; Secretara dactilografa: 1; Sofer de autoturisme si
camionete: 2 + 1 persoană peste 45 de ani; Strungar la masini de
alezat: 5; Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 10;
Strungar universal: 27; Sudor: 27; Sudor manual cu arc electric:
35; Tehnician echipamente de calcul retele: 3; Tamplar universal:
15; Tinichigiu carosier: 1; Turnator formator: 1; Vanzator: 10;
Vopsitor auto : 1; Zidar rosar-tencuitor: 38; Zugrav-vopsitor: 21;
MOLDOVA NOUĂ: Sef raion marfuri alimentare si nealimentare: 5; Asistent medical generalist: 1; Brutar: 3; Muncitor necalificat
la asamblarea , montarea pieselor: 20; Vanzator: 16; Muncitor
necalificat in constructii: 4; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 11; Zidar rosar tencuitor: 1; Dulgher: 1; Muncitor
necalificat la intretinerea drumurilor: 2;
BOCŞA: Agent vânzări: 1; Sofer: 1;
TOTAL GENERAL: 831
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Republicare - O.G. nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea
contractelor la distan ţ ă privind serviciile
financiare (M.O. nr. 365/13.05.2008)
l O.u.G. nr. 59 pentru modificarea Decretuluilege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri (M.O. nr. 366/13.05.2008)
l O.u.G. nr. 59 pentru modificarea Decretuluilege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri (M.O. nr. 366/13.05.2008)
l Decizia nr. 94 a Oficiului Român pt. Drepturile
de Autor privind modificarea Deciziei directorului
general al Oficiului Român pt. Drepturile de Autor
nr. 31/2006 privind stabilirea condiţiilor pe care
trebuie să le îndeplinească asociaţiile editorilor
pt. a putea participa la negocierea protocolului de
repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru
copia privată (M.O. nr. 368/14.05.2008)
l Legea nr. 106 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică a terenurilor necesare
lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (M.O. nr. 369/14.05.2008)
l Ordinul nr. 603 al ministrului transporturilor
pentru modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R. (M.O. nr. 370/15.05.2008)
l Hotărârea nr. 56 a Biroului Electoral Central
privind interpretarea dispoziţiilor art. 77 alin. (3)
din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (M.O. nr.
370/15.05.2008)

l Legea nr. 101 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii (M.O. nr. 371/15.05.2008)
l Ordinul nr. 3.940 al ministrului educaţiei,
cercetării şi tineretului privind sesiunea specială
de bacalaureat 2008 pentru elevii de clasa a XII-a
participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile
sportive internaţionale (M.O. nr. 371/15.05.2008)
l Ordinul nr. 279 al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale privind aprobarea cotelor de
recoltă pentru speciile cerb comun, cerb lopătar,
căprior, capră neagră şi muflon pentru sezonul de
vânătoare 15.05.2008) - 14 mai 2009 (M.O. nr.
373/15.05.2008)
l Legea nr. 108 privind înfiinţarea comunei
Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judeţul
Timiş (M.O. nr. 374/16.05.2008)
l H.G. nr. 486 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008,
aprobat prin H.G. nr. 324/2008 (M.O. nr.
374/16.05.2008)
l Ordinul nr. 3.939 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru modificarea Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
1.871/2007 privind Metodologia de organizare şi
desfăşurare a probei anticipate susţinute de
elevii claselor a XI-a şi a probelor susţinute de
elevii claselor a XII-a din secţiile bilingve
francofone pentru obţinerea menţiunii speciale
"secţie bilingvă francofonă" la bacalaureat (M.O.
nr. 374/16.05.2008)
l Legea nr. 100 pentru modificarea alin. (1) al
art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 (M.O. nr. 375/16.05.2008)
l Legea nr. 104 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista
interzisă" (M.O. nr. 375/16.05.2008)

La Roma este în plină desfăşurare reuniunea Organizaţiei
ONU pentru Alimentaţie şi Agricultură în care statele lumii
dezbat spinoasa problemă a crizei alimentare. Participanţii
pregătesc un plan de urgenţă împotriva foametei la nivel
global. Potrivit statisticilor, în întreaga lume un miliard de
oameni nu au zilnic hrană suficientă.

Parlamentul de la Budapesta a aprobat
stabilirea în Ungaria a flotei strategice de
transport aerian a NATO, precum şi staţionarea
pe teritoriul ţării a membrilor unei organizaţii
internaţionale care să se ocupe de coordonarea
activităţilor de specialitate.

Franţa, care va prelua la 1 iulie
preşedinţia semestrială a Uniunii Europene,
a lansat marţi, la Paris, seria de manifestări
intitulată "Anotimpul cultural european", ce
va reuni, timp de şase luni, culturile celor 27
de state comunitare.

Identitatea electronic@: acces u}or la
serviciile publice în Uniunea European@
Astăzi, Comisia Europeană a anunţat un proiect
pilot pentru asigurarea recunoaşterii transfrontaliere a
sistemelor naţionale de identitate electronică şi pentru
facilitarea accesului la serviciile publice în 13 state
membre. În toată Uniunea Europeană, aproximativ 30
de milioane de cărţi de identitate electronice (eID) sunt
utilizate de cetăţeni pentru a accesa o varietate de servicii publice, precum solicitarea drepturilor de asigurări
sociale şi a alocaţiilor de şomaj sau completarea
declaraţiilor de venit. Proiectul Comisiei va permite
cetăţenilor UE să se autentifice şi să utilizeze sistemele electronice naţionale de identitate (parole, cărţi
de identitate, coduri PIN şi altele) pe tot cuprinsul UE,
nu numai în ţările lor. Obiectivul este de a alinia şi
interconecta aceste sisteme fără a le înlocui pe cele
existente. Proiectul se va derula pe o durată de trei ani
şi va primi o finanţare de 10 milioane de euro de la
Comisia Europeană, precum şi o contribuţie egală de
la partenerii de proiect.
„Identităţile electronice nu răspund încă într-o
măsură suficientă la nevoile cetăţenilor UE care se
deplasează", a spus Viviane Reding, comisarul pentru
societatea informaţională şi media. „Profitând de
dezvoltarea sistemelor naţionale de identitate electronică (eID) şi promovând recunoaşterea reciprocă a
identităţilor electronice între statele membre, acest
proiect ne duce cu un pas mai aproape de obiectivul
mobilităţii neîngrădite între ţările UE, pe care europenii
îl aşteaptă de la piaţa unică fără frontiere."
Implementarea serviciilor publice online avansează rapid în întreaga Uniune Europeană. Un şofer de
taxi belgian poate să pregătească şi să depună
declaraţiile de venit online, în timp ce cărţile electronice
de identitate fac posibil ca o infirmieră estoniană să îşi
verifice rapid drepturile de pensie. Cu toate acestea,
beneficiile oferite de aceste servicii dispar atunci când
cetăţenii încearcă să utilizeze o carte electronică de
identitate emisă într-o ţară membră pentru a accesa un
serviciu dintr-o altă ţară.
Comisia Europeană, 13 dintre cele 27 state membre (Austria, Belgia, Estonia, Franţa, Germania, Italia,
Luxemburg, Portugalia, Regatul Unit, Slovenia,
Spania, Suedia şi Ţările de Jos) şi Islanda (parte la
acordul privind Spaţiul Economic European cu UE) vor
colabora în vederea asigurării recunoaşterii transfrontaliere a sistemelor naţionale de identitate electronică.
Proiectul va stabili o serie de proiecte-pilot transfrontaliere pe baza sistemelor naţionale existente. Prin
amploarea şi dinamica sa, proiectul va reuşi să
depăşească barierele tradiţionale şi va încuraja recunoaşterea reciprocă între ţări a identităţilor electronice.
Soluţiile concepute şi experienţa dobândită de echipa
proiectului vor fi puse la dispoziţia tuturor statelor
membre, indiferent dacă au participat sau nu la
proiectul-pilot.
Fără să înlocuiască sistemele naţionale, noul
sistem va permite cetăţenilor să se autentifice în mod
securizat şi să comunice cu administraţiile publice
conectându-se fie din clădirile publice, fie de la propriul
computer, fie, în mod ideal, de la orice dispozitiv

electronic mobil. Acest lucru înseamnă că un student
se va putea înscrie la o universitate străină folosind
identitatea electronică care i-a fost atribuită în ţara sa.
Există deja câteva servicii transfrontaliere, între care
se numără un portal belgian care permite firmelor
străine să se înregistreze şi să angajeze, de exemplu,
cetăţeni suedezi. După încheierea proiectului, acest
lucru ar urma să fie posibil prin utilizarea cărţii
electronice de identitate naţionale.
Accesul uşor la serviciile publice în UE este esenţial pentru cetăţenii europeni care călătoresc în Europa
în scopuri profesionale, de studii sau în vacanţă şi
contribuie, totodată, la creşterea mobilităţii lucrătorilor
în Europa.
Context:
Programul-cadru UE pentru competitivitate şi inovaţie (CIP) are drept obiectiv încurajarea competitivităţii întreprinderilor europene. Parte a acestui
program-cadru, programul de sprijinire a politicii în
domeniul ICT (PSP-TIC) se concentrează pe
stimularea inovaţiei şi competitivităţii prin utilizarea
optimă şi pe scară mai largă a TIC de către cetăţeni,
întreprinderi şi administraţii publice.
Acest proiect-pilot eID este un proiect-pilot la scară
largă (Large Scale Pilot - LSP): este gestionat de ţările
participante şi se concentrează pe facilitarea furnizării
de servicii bazate pe TIC care sunt deja operaţionale la
nivel naţional, regional sau local. Proiectele la scară
largă pornesc de la aceste servicii pentru a stabili
specificaţiile comune care pot fi puse în practică şi care
întrunesc un acord mai larg, ceea ce va permite
diferitelor sisteme naţionale să comunice şi să
interacţioneze astfel încât cetăţenii şi întreprinderile să
beneficieze pe deplin de piaţa unică.
Prezentul proiect la scară largă, denumit STORK
(Secure idenTity acrOss boRders linKed), îşi propune
să implementeze recunoaşterea la scară europeană a
identităţii electronice, ceea ce va permite întreprinderilor, cetăţenilor şi funcţionarilor din administraţiile publice să îşi utilizeze, în oricare dintre statele membre,
identitatea electronică atribuită la nivel naţional.
Proiectul va testa serviciile eID cele mai utile prin
definirea unui set de specificaţii comune care permit
recunoaşterea între ţările participante la proiect a
diferitelor identităţi electronice naţionale şi va fi pus la
dispoziţia celorlalte ţări.
Tot în această lună, Comisia a lansat un alt proiect
la scară largă care va permite întreprinderilor
europene să participe electronic la licitaţii publice în
întreaga Europă (a se vedea I P/08/785).
Pentru informaţii suplimentare:
eID: http://ec.europa.eu/information society/
activities/egovernment/policy/key_enablers/eid/
index_en.htm
Guvernare electronic ă : http://ec.europa.eu/
egovernment
PSP TIC: http://ec.europa.eu/ict
psp CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
IP/08/824, Bruxelles, 30 mai 2008

Grupurile de interese sub reflector
Activitatea grupurilor de interese joacă un rol
important în munca deputaţilor europeni. „Procesul
legislativ ar fi foarte sărac fără contribuţia lor“, spune
Alexander Stubb, raportorul Parlamentul European
pentru grupurile de interese în UE. Numărul de
grupuri de interese din Bruxelles se estimează la
2.500, iar cel al persoanelor lucrând pentru aceste
grupuri la 15.000. Marţi, Comisia pentru Afaceri
constituţionale a cerut reguli mai stricte în activitatea
grupurilor de interese.
Parlamentul European a adoptat la începutul lui
mai, în plen, cu majoritate largă, un raport care
propune reguli noi în activitatea grupurilor de interese
în cadrul instituţiilor europene. Redactat iniţial de
fostul deputat european finlandez Alexander Stubb
(Grupul Partidului Popular European (CreştinDemocrat) şi al Democraţilor Europeni) - acum
ministru de externe al Finlandei - raportul a fost
preluat de Ingo Friedrich (Grupul Partidului Popular
European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor
Europeni, Germania).
Crearea unui registru public obligatoriu
Deputaţii europeni sugerează crearea unui
registru obligatoriu unde grupurile de interese din
cadrul Consiliului, Comisiei şi Parlamentului să îşi
facă publice sursele de finanţare. Grupurile de
interese vor avea şi un cod de conduită şi vor fi
sancţionate dacă nu îl respectă. Conform textului
adoptat joi în plen, raportorii parlamentari vor anexa
la rapoartele pe care le pregătesc lista grupurilor care
au fost consultate şi care au avut o influenţă
semnificativă în pregătirea textului.
Grupurile politice şi-au exprimat în cadrul
dezbaterii în plen sprijinul pentru raport. Raportorul
Ingo Friedrich (Grupul Partidului Popular European
(Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni,
Germania), referindu-se la propunerea liberalilor de a
include bisericile pe lista grupurilor de interese, a
spus: „conform tratatelor, bisericile sunt parteneri, nu
grupuri de interese“.
Deputatul european spaniol Carlos Carnero
(Grupul Socialist din Parlamentul European) a spus
că socialiştii îi vor sprijini pe verzi în cererea acestora
ca registrul să fie creat înainte de alegerile europene
din 2009. Doamna Anneli Jäätteenmäki (Grupul
Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa,
Finlanda) a spus că grupul pe care îl reprezintă este
mulţumit îndeosebi de decizia de a face acest
registru obligatoriu. Doamna Sylvia-Yvonne
Kaufmann (Grupul Confederal al Stângii Unite
Europene/Stânga Verde Nordică) a adăugat faptul că
regulile clare privind grupurile de interese sunt
„cruciale pentru credibilitatea legislaţiei europene“.
Dosarul de faţă vă oferă mai multe informaţii
despre activitatea grupurilor de interese la Bruxelles
şi despre parcursul raportului Stubb din octombrie
anul trecut.

l Unicul terminal pentru transportul de carburant a fost închis între Israel şi Fâşia Gaza l Din ianuarie, cetăţenii care vor să
călătorească în SUA trebuie să depună online o cerere de autorizare a călătoriei. Este vizată populaţia din ţările europene şi nu
numai, care nu aveau nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul american l Pe 4 şi 5 iunie, deputaţii europeni s-au reunit în plen la
Bruxelles, pentru a discuta despre politica externă, de securitate şi apărare, reuniunea la nivel înalt UE-SUA l

Tezaurul global de semin]e de la Svalbard
În acest an a fost inaugurat depozitul
global de seminţe de la Svalbard sau
depozitul zilei judecăţii de apoi, cu a fost
poreclit de media, ultima plasă de
siguranţă pentru cea mai importantă
resursă naturală. Depozitul se găseşte în
interiorul unui munte aproape de satul
Longyearbyen, Svalbard. Svalbard este un
grup de insule la aproape o mie de kilometri
nord de Norvegia continentală. Aeroportul
din Svalbard este, în fapt, cel mai nordic
punct din lume ce deserveşte zboruri
regulate, de obicei unul pe zi. Patru luni pe
an aceste insule sunt în întuneric total.
Acesta este locul în care guvernul
Norvegiei a hotărât construire "Svalbard
Global Seed Vault", ultima linie de apărare
pentru seminţele din lume.
Depozitul de seminţe este un răspuns
la apelurile comunităţii internaţionale
pentru asigurarea securităţii pentru

diversitatea culturilor din lume, idee ce a
apărut încă din 1980. Realizarea a fost
posibilă o dată cu intrarea în vigoare a
Tratatului Internaţional privind resurselor
genetice ale plantelor şi a unui acord
internaţional privind cadrul juridic general
pentru a conserva şi permite accesul
practic la diversitatea culturilor.
Stratul permanent de gheaţă şi rocă
sub care s-a construit depozitul asigură
chiar şi fără energie electrică, că
eşantioanele vor rămâne îngheţate. În
situaţii normale depozitarea se face la
temperatura standard de -18 grade Celsius
iar seminţele sunt iniţial sunt uscate,
umezeala găsindu-se la 5%.
Se speră ca astfel, duplicate din
majoritatea seminţelor din lume să fie
protejate faţă de o gamă largă de
ameninţări de la războaie la catastrofe
naturale.
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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

Auto-Moto-Velo
Închiriej garaj, str. Petru
Maior, Moroasa. Tel. 0744702037.
Vând Aro persoane, banchete spate rabatabile, motor
Braşov 3200. Tel. 0744-551037.
Vând Dacia Logan diesel, an
2007, 33.000 km condiţie
excelentă, preţ 6.500 €. Tel.
0355-407174.
Vând Opel Vectra GL, 1600
cmc, an 1991, gri, înmatriculat,
5 uşi, benzină, preţ 2.700 €. Tel.
0767-809456.
Opel Corsa, abs, comenzi
volan, radio-cd, scaun şofer reglabil, volan piele, schimbător,
volan reglabil, servo asistată, 4
u ş i, consum redus, 12 v,
distribuţie lanţ, 6.450 neg. full la
clasa ei. Tel. 0726-314434.

Diverse
G ă sit câine Pechinez
mascul, maro în zona Muncitoresc. Tel. 0722-513336.
Vând capre cu iezi şi 3 ţapi
de rasă, fără coarne. Tel. 0255223805.
Vând urgent radio cu casetofon Domotec în stare perfectă,
necesită înlocuită o uşă + 2
boxe 15 W bucata. Tel. 0355807491, 0770-515588.
Vând urgent tv Sport 262 cu
circuite integrate, alb-negru, în
stare f. bună şi radio Gloria 4.
Tel. 0355-807491, 0770515588.
Vând colţar sufragerie,
vitrină, convector pe gaz şi
instant. Preţ avantajos. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

V ând mobil ă de cameră
formată din vitrină, dulap 2 uşi +
canapea. Preţ 400 lei. Tel. 0355801007.
Vând 25 buc ă ţi ferestre
termopan second hand într-un
canat cu dimensiunea 156 cm H
x 130 cm L. Tel. 0744-550996.
Vând mobilă de sufragerie
nou, preţ avantajos, pat dublu
dormitor, instant pe gaz şi instant
pe curent. Tel. 0724-000545.
Vând încălţăminte noi de
firma - Guess, Jessica Simpson,
etc. sandale, pantofi, slarfi. Tel.
0355-407174.
Vând fân verde, grădină situată în Bocşa Vasiova în suprafaţă de 7.000 mp, Târnăveni, nr.
25. Tel. 0744-312089.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut serviciu, cameristă
(exclus Boreal), infirmieră, etc.
Cine mă poate ajută rog să
sune. Rog seriozitate. Tel.
0770-741103.
Tânăr serios, 30 ani, posesor carnet de conducere categ.
B, caut loc de muncă. Tel. 0741095663, 0770-718538.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.
În Braşov şi Poiana Braşov
ofer cazare de scurtă durată în
regim hotelier. Catv, frigider,
cuptor microunde. Baie proprie
cu apă caldă non-stop. Preţuri
negociabile funcţie de durata
sejurului! Tel. 0368-806535.
Societate multinaţional ă
angajează fierari betonişti, salar
net 2.000 lei. Aşteptăm C.V.-uri
la fax 0268-516894 sau e-mail:

ROMFORTEC s.r.l. execută foraje de puţuri
pentru alimentări cu apă.
Informaţii şi comenzi:
tel. 0255-232.065 fax 0255-232.454 mobil 0747.093.719

ANUNŢ DE MEDIU
S.C. Dunca Imobiliare SRL, jud. Timiş, localitatea
Dumbrăviţa, DJ 691, anunţă elaborarea primei versiuni a
planului / programului PUZ dezvoltare zona turistică
Muntele Mic şi declanşarea etapei de încadrare pentru
obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului / programului se
poate realiza la S.C. Dunca Imobiliare, jud. Timiş,
localitatea Dumbrăviţa, DJ 691, zilnic între orele 09-18.
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la
sediul ARPM Timişoara, Str. Amurgului nr. 1, în termen de
15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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vendite@thebgf.com Tel. 0728975390.
Societate multinaţională angajează în condiţii avantajoase
sudori electrici cu autorizaţie
sau diplomă, disponibili pentru
detasare în Mangalia, se asigură cazare şi masa. Tel. 0268547420, 0728-975390 sau
e-mail: vendite@thebgf.com
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzică de toate genurile. Tel.
0723-277475, 0743-672399.
Aduc la comandă piatră
naturală feliată la 2-3 cm. pt.
placat fatade, socluri, garduri,
stâlpi. etc. Tel. 0743-907757.
Realizez cu succes suduri
pentru următoarele materiale
de bază: aluminiu, inox şi oţel
carbon în procedeul WIG şi SE.
Tel. 0729-811979.
Transport marfă cu autoutilitară. Tel. 0741-519655.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.

Imobiliare
Vând casă cu etaj, 5 camere, baie, bucătărie, garaj sau
schimb cu apartament 2 camere
+ diferenţă. Tel. 0729-845589.
Vând casă în Secăşeni, 3
camere, coridor, buc ătărie,
curte şi fântână, grădină. Tel.
0255-216826 după ora 19.
Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, cu toate facilităţile
(apă, gaz, cablu, telefon). Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Vând în Gătaia, în centru,
casă cu grădină 1.520 mp, preţ
neg. sau schimb cu apartament
în Reşiţa, conf. 1, cu centrală,
et. 1. Tel. 0256-410590, 0747832171.
Vând apartament 2 camere
sau schimb cu apartament 3 camere, Al. Felix bl. 4. Preţ 35.000
€ neg. Tel. 0355-402035.
Persoană fizică, vând cămin
cu 2 camere, cu îmbunătăţiri,
zonă bună, preţ 13.500 € neg.
Tel.0770-746033, 0728-213320
Vând pădure + fâneţe 5.800
mp localitatea Caransebeş,
zona Teiuş. Tel. 0749-312329.
Vând casă Muncitoresc pt. 2
familii, cu 2 garaje, încălzire
centrală, grădină, ferestre
termopan, terasă acoperită. Tel.
222954, 0746-889067.
Vând cameră de cămin în
blocul funcţionarilor, în Luncă.
Tel. 0730-885222.
Vând garsonieră decomandată, et. 1, în Mociur. Tel. 0730885222.
Vând apartament 3 camere
conf. 1, decomandat, 80 mp, 2
băi,2 balcoane, p-ţa Reşiţa Sud,
str. Horea. Tel. 0722-940018
Vând apartament decomandat, renovat, la parter, în Moroasa la Fluturelu.Tel.0730-885222
Vând casă Dognecea, zonă
de munte şi deal, 3 camere, grădină, curte, fântână betonată,
telefon, cablu. Preţ 20.000 €. Tel
0355-411682, 0729-357909.

Nume
Adresa

Anunturi
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Vând teren în centru, lângă
BCR, 431 mp, preţ neg. la 10 m
de bulevard. Tel. Tel. 0730885222.
Închiriez cameră de cămin
cu baie, în blocul funcţionarilor,
în Luncă. Preţ avantajos. Tel.
0730-885222.
Ofer spre închiriere apartament 3-4 camere. Preţ 250
€/lună. Tel. 0723-769089 sau
0355-802428.
Vând apartament 2 camere,
str. Retezat, bl. 3, lângă facultate. Tel. 0333-414253, 0721354993.
Vând apartament 3 camere,
Moroasa, semidecomandat,
spaţios, bloc cărămidă, zonă
liniştită, panoramă bună, vecini
buni, preţ 40.000 €. Tel. 0727793720.
Persoană fizică, vând teren
în Bocşa 4.200 mp, la soseaua
principală, gaz, apă, curent. Tel.
0355-407174.
Caut să închiriez apartament 2 camere în Reşiţa, preţ
convenabil. Tel. 0751-193366.
Ofer spre închiriere apartament 3-4 camere, 250 €/lună.
Tel. 0723-769089.
Vând cameră cămin str.
Constructorilor, preţ 7.500 €.
Tel. 0728-905832.
Cumpăr apartament în Reşiţa, 2 camere, conf. 1, et. 1. Tel.
0256-410590, 0747-832171.
Muntele Semenic. Ofer la
schimb teren construcţii central
contra apartament pe muntele
Semenic. Ofer şi solicit operativitate. Tel. 0740-473421.

Matrimoniale
Pensionară 59 ani, caut
partener pt. căsătorie. Tel.
0728-166849.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
5 - 11 iunie
Joi, 05.06.2008
1. Albieru Florin Adrian (28 ani) şi
Mihalachi Andreea Claudia (22 ani)
2. Vasile Ioan (46 ani) şi
Toderescu Daniela Ronela (42 ani)
3. Sgaverdea Andrei Petru Adrian
Doru (55 ani) şi
Geonea Laura (37 ani)
4. Manciu Florin Lucian (32 ani) şi
Muraru Mircea Cornelia (25 ani)
Sâmbătă, 07.06.2008

5. Bucică Adrian (31 ani) şi
Stiopu Cristina Gabriela (26 ani)
6. Adam Lucian Daniel (30 ani) şi
Ştirbu Gabriela (29 ani)
7. Fischer Roland Mihai (30 ani) şi
Gheţe Tamara (27 ani)
8. Seuchenstein Arthur Sergiu (25ani)
şi Tudor Cătălina Tomiţa (21 ani)
9. Mutaşcu Nicolae Daniel (28 ani) şi
Boboescu Adina Delia (23 ani)
10. Nemeti Alexandru (31 ani) şi
Tuloiu Fineta (40 ani)
11. Guşatu Marius Ovidiu (29 ani) şi
Duţă Delia Roxana (25 ani)
Duminică, 08.06.2008
1. Popescu Eugen Petru (23 ani) şi
Gligor Nicoleta (27 ani)
Miercuri, 11.06.2008
1. Albulescu Marţian George (31 ani)
şi Stănescu Mihaela Florina (39 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări - felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 28 mai - 4 iunie

l Popa Dumitru (62 ani) l
Piţigoi Victoria (82 ani) l Opra
Ioan (82 ani) l Stoinel Maria (63
ani) l Guţ Ioan (59 ani) l
Madincea Octavia (79 ani) l
Belici Ivanca (83 ani) l Retezan
Gheorghe (74 ani) l Toma
Constantin (58 ani) l Dimcea
Adam (72 ani) l Highezan
Maria (76 ani) l Goldenberg
Rozalia (71 ani) l Popovici Ana
(80 ani) l Vasilescu Nicolae (55
ani) l Fătăciune Gheorghe (46
ani) l Olaru Paul (50 ani) l
Damian Ruja (79 ani) l Radu
Cornel (55 ani) l Nica Rusalin
(52 ani) l Riowitz Olga (86 ani)
l Hatu Maria (79 ani) l Moraru
Tasia (78 ani) l Cospenda Ioan
(75 ani) l Coli Dora Paulina (57
ani) l

1. Nicolescu Radu Lucian (27 ani) şi
Bittermann Andreea Laura (25 ani)
2. Dumitraş Mihai (47 ani) şi
Bosnea Aurica (50 ani)
3. Maloş Marian (27 ani) şi
Dancea Ionela (25 ani)
4. Laţcu Daniel Afilon (34 ani) şi

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Lungu Adriana Camelia (28 ani)

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Iunie
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,
termopane,baie cu vană, uşi înlocuite. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră Govândari, bloc cu
interfon, etaj 3, podele laminate, baie cu
vană, balcon închis, preţ 16000 negociabil
Tel. 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră Micro 1, podele
laminate, uşă metalică preţ 19500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând garsonieră Micro 4, etaj 3, uşă
metalică, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apart. 2 camere, Micro 3, confort
1, decomandat, centrală, termopane, preţ
36000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând ap.2 camere Moroasa, conf.1,semidecomandat, centrală, mobilat şi utilat,
tv, calculator, frigider, preţ 34000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, preţ 31000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, suprafaţă mare 75
mp, preţ negociabil. Tel.0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, etaj 3, centrală
termopane, boxă, preţ 48000 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 3, izolat,
termopane, centrală, 37500 € . Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Luncă, etaj
1, semidecomandat preţ 37500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, decomadat, termopane, usă
metalică, centrală, preţ 38000 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apart. 2 camere, Moroasa, etaj 3,
semidecomandat, bloc de căramidă preţ
29500 neg.Tel.0355-404462, 0788021441
Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1 semidecomandat, termopane,
uşă metalică, preţ 30000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
centrală, termopane, confort 2, preţ 33000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând ap. 2 camere conf. 1, decomandat, Micro 4, bucatărie modificată, podele
laminate, centrală, preţ 42000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând urgent apart. cu 2 camere modificat din 3 camere, Moroasa, etaj 3, preţ
33000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartartament 2 camere, bloc 4
etaje, confort 1, decomandat, balcon inchis
cu termopane, centrala, etaj 3, Moroasa.
Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând apartament 2 camere zona
Luncă, boxă, confort 1, decomandat,
semimobilat, centrală, termopane, preţ
43000 € Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apart. 2 camere Luncă, confort 1,
semidecomandat, preţ 39000 neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 3 camere, Centru, 90 mp,
conf. 1 decomandat, centrală, termopane,
preţ 46000 neg. Tel. 0788021439.

Vând apart. 3 camere, Micro 2, conf. 1,
semidecomandat, etaj 3, preţ 45000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, Luncă, 76 mp,
parter, conf. 1, decomandat, centrală, preţ
neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, centrală, 2 băi,
bucătarie mare, preţ 46500 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 2, centrală,
complet renovat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, Micro 2, confort
1, semidecomandat, centrală, termopane,
podele laminate, vedere pe 2 părţi, preţ
44000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere confort 1,
semidecomandat, Micro 3, balcon modificat, bucătărie mare termopane, centrală,
semimobilat, preţ 48000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, Moroasa,confort 2, bloc cărămidă, bucătărie
modificată, centrală, preţ 43000 €. Tel.
0355/404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 băi. 2 balcoane,
termopane, centrală. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, bucătărie
si dormitor modificate, amenajat si mobilat
deosebit, 2 băi, 3 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021441
VÂNZARE CASĂ
Vând casă Muncitoresc 2 camere,
termopane, podele laminate, uşă metalică
30000 €. Tel.0355-404462, 0788021439
Vând casă Muncitoresc, pozitie buna, 4
camere, BCA, centrală, 134 mp, amenajată, baie, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând casă în Centru, 3 camere, 2 băi,
termopane, uşi de termopan, podele
laminate, preţ 73000 negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă, zona Centru, singur in curte, amenajată si mobilată lux, 5 camere, 2
băi, terasă, curte amenajată superb, merită vazută. Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând casă parter cu etaj, zona Centru,
4 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 200 mp
locuibili, grădină 700 mp, curte, terasă
mare, zonă liniştită. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând ieftin casă in Bocşa zonă bună,
amenajată, curte, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
ÎNCHIRIERE
Vând spa ţiu comercial Luncă, 2
camere, 33 mp, termopane, preţ 35000 €.
Tel. 0788021439
Ofer spre închiriere casă Luncă, 3
camere, demisol, etaj, centrală, bucătaria
mobilată. Tel.0355-404462, 0788021439
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabinete medicale, birouri. Tel. 0788021439
Ofer spre inchiriere apartament 2
camere centrala, termopane, masina
spalat, utilat, mobilat. Tel. 0355-404462
Ofer spre închiriere apartament 3
camere, complet mobilat şi utilat, centrală,
termopane, zona centru. Tel. 0355404462, 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 apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 2 camere conf. 2,
et. 4/4, zona Moroasa 1. Preţ 26.000 €
fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă în Reşiţa, zona Baia
Comunală, compusă din 6 camere, 2
băi, 2 terase, garaj. Preţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
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 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 70 mp, zona
Luncă. Preţ 75.000 €. Tel. 221529.
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 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 Caran-

sebeş, 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
ÎNCHIRIERI
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
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

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)

Vând apartament 3 camere , conf. 1,
etajul 1, zona Micro 2, cu centrală termică,
preţ 36.000 € neg. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere decomandat, etajul 2, cu centrală termică, termopane, zona Micro 4. Tel. 0748-119444.
Vând garsonier ă , zona Micro 4,
îmbun ă t ă ţ it ă , central ă termic ă , u ş ă
metalică, termopane, preţ 23.200 € neg.
Tel. 0748-118081.
Vând apartament cu 3 camere, conf. 1
decomandat, îmbunătăţit cu centrală,
gresie, faianţă, termopane, uşă metalică,
preţ 50.000 € neg. Tel. 0748-118081.
Vând apartament cu 2 camere, conf. 1
semidecomandat, bloc de 4 etaje, zonă
bună, preţ 36.000 €. Tel. 0748-118081.
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
etaj 1, cu centrală termică, zona Intim preţ
35.000 € neg. Tel. 0748-118777.
Vând apartament 2 camere, conf. 2,
etajul 3, cu convector, zonă bună Micro 1,
preţ 30.000 € Tel. 0748-118777.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 2, cu mici îmbunătăţiri, zonă

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

excelentă. Tel. 0748-118777.
Vând sau închiriez, spaţiu comercial, în
suprafaţă de 55 mp. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 2 camere superîmbunătăţit preţ 30.500 €. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 2 camere, multiple
îmbunătăţiri, mobilat, bloc de 4 etaje, zonă
bună. Tel. 0748-118080.
Vând apartament cu o cameră în
Govândari. Tel 0748-118080.
Închiriez garsonieră mobilată sau
nemobilată. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 2 camere, zona
Micro 4, centrală, termopane, preţ 29.500
€ neg. Tel. 0748-119441.
Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, Micro 3, îmbunătăţit, preţ
37.500 € neg. Tel. 0748-119441.
Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, Micro 2, multiple îmbunătăţiri, mobilat, preţ neg.Tel. 0748-119441.
Vând garsonieră, conf. 1,etajul 1 din 4,
preţ 20.000 €. Tel. 0748-119441.
Vând 2 camere, bloc 4 etaje cu multiple
îmbunătăţiri, preţ 29.500 € neg. Tel. 0748PRISMA | 5 - 18 Iunie 2008 | 7
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PROGRAMUL MECIURILOR EURO 2008
AUSTRIA - ELVEŢIA
GRUPA A
CEHIA
PORTUGALIA
ELVETIA
TURCIA

GRUPA B
AUSTRIA
CROATIA
GERMANIA
POLONIA

GRUPA C
FRANTA
ITALIA
OLANDA
ROMANIA

GRUPA A
Meci
1
2
9
10
17
18

GRUPA D
GRECIA
RUSIA
SPANIA
SUEDIA

ROMANIA
EURO 2008
Lotul echipei nationale a Romaniei prezent la Campionatul
European de fotbal EURO 2008
Austria si Elvetia selectionat de
Victor Piturca este urmatorul:
Portari: 1. Bogdan Lobont;
12. Marius Popa; 23. Eduard
Stancioiu
Fundasi: 13. Cristian Sãpunaru; 2. Cosmin Contra; 4. Gabriel Tamas; 22. Radu Stefan;
15. Dorin Goian; 14. Sorin
Ghionea; 17. Cosmin Moti; 3.
Rãzvan Rat; 5. Cristian Chivu;
Mijlocasi: 7. Florentin Petre; 16. Bãnel Nicolitã; 19. Adrian Cristea; 8. Paul Codrea; 11.
Rãzvan Cocis; 6. Mirel Rãdoi;
Atacanti: 20. Nicolae Dicã;
10. Adrian Mutu; 9. Ciprian
Marica; 21. Daniel Niculae; 18.
Marius Niculae.
Romania la Campionatul
European: 1984, 1996 si 2000
Euro 1984: A fost prima
participare a Romaniei la un
turneu final, tricolorii nereusind
insa sa depaseasca faza
grupelor: 1-1 cu Spania, 1-2 cu
Germania de Vest si 0-1 cu
Portugalia, iar tricolorii au
terminat pe ultimul loc.
Euro 1996 : Romania a
participat pentru a doua oara la
un Campionat European, insa
s-a oprit din nou dupa faza
grupelor si in Anglia, la fel ca in
1984. Tricolorii au pierdut toate
cele trei partide: 0-1 cu Franta,
0-1 cu Bulgaria si 1-2 cu Spania.
Euro 2000: Romania a avut
o prestatie foarte buna la turneul
final jucat in Belgia si Olanda,
reusind sa depaseasca pentru
prima data faza grupelor.
Rezultate: 1-1 cu Germania; 01 cu Portugalia si 3-2 cu Anglia.
Din pacate, drumul tricolorilor sa oprit in sferturi, Italia
dovedindu-se o echipa prea
puternica pentru a fi stopata.
Soarta partidei a fost decisa
inca din prima repriza, italienii
reusind sa profite de erorile
comise de jucatorii nosti. Totti a
deschis scorul in minutul 33, iar
“vulpoiul” Inzaghi face 2-0 peste
zece minute.

GRUPA C

Data
07.06
07.06
11.06
11.06
15.06
15.06

Oras
Ora
Scor
Basel
19:00
Elvetia - Cehia
Geneva
21:45
Portugalia - Turcia
Geneva
19:00
Cehia - Portugalia
Basel
21:45
Elvetia - Turcia
Basel
21:45
Elvetia - Portugalia
Geneva
21:45
Turcia - Cehia
CLASAMENT FINAL GRUPA A
Echipa
M V E I Golaveraj Puncte

Meci
5
6
13
14
21
22

Data
09.06
09.06
13.06
13.06
17.06
17.06

Oras
Ora
Zurich
19:00
Romania - Franta
Berna
21:45
Olanda - Italia
Zurich
19:00
Italia - Romania
Berna
21:45
Olanda - Franta
Berna
21:45
Olanda - Romania
Zurich
21:45
Franta - Italia
CLASAMENT FINAL GRUPA C
Echipa
M V E I Golaveraj

Scor

Puncte

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

GRUPA B
Meci
3
4
11
12
19
20

GRUPA D

Data
08.06
08.06
12.06
12.06
15.06
15.06

Oras
Ora
Scor
Viena
19:00
Austria - Croatia
Klagenfurt 21:45
Germania - Polonia
Klagenfurt 19:00
Croatia - Germania
Viena
21:45
Austria - Polonia
Viena
21:45
Polonia - Croatia
Klagenfurt 21:45
Austria - Germania
CLASAMENT FINAL GRUPA B
Echipa
M V E I Golaveraj Puncte

1.
2.
3.
4.

Meci
7
8
15
16
23
24

Data
10.06
10.06
14.06
14.06
18.06
18.06

Oras
Ora
Innsbruck 19:00
Austria - Croatia
Salzburg 21:45
Germania - Polonia
Innsbruck 19:00
Croatia - Germania
Salzburg 21:45
Austria - Polonia
Salzburg 21:45
Polonia - Croatia
Innsbruck 21:45
Austria - Germania
CLASAMENT FINAL GRUPA D
Echipa
M V E I Golaveraj

Scor

Puncte

1.
2.
3.
4.

SFERTURI DE FINALĂ
Meci
Data
Oras
25
19.06 Basel
Locul 1 Grupa A

Ora
21:45
- Locul 2 Grupa B

26
20.06 Viena
Locul 1 Grupa A

21:45
- Locul 2 Grupa B

27
21.06 Basel
Locul 1 Grupa A

21:45
- Locul 2 Grupa B

28
22.06 Viena
Locul 1 Grupa A

21:45
- Locul 2 Grupa B

SEMIFINALE

Scor

Meci
Data
Oras
29
25.06 Basel
Castigator Meci 25

Ora
21:45
- Castigator Meci 26

30
26.06 Viena
Castigator Meci 27

21:45
- Castigator Meci 28

FINALA
Meci
Data
Oras
31
29.06 Viena
Castigator Meci 29

Ora
21:45
- Castigator Meci 30

PILOTI:
Duminica se va desfasura 1. Lewis Hamilton (GB)
MP al Canadei pe circuitul din 2. Kimi Räikkönen (FIN)
Montreal.
3. Felipe Massa (BR)
4. Robert Kubica (POL)
5. Nick Heidfeld (D)

38
35
34
32
20

CONSTRUCTORI:
1. Scuderia Ferrari
2. McLaren Mercedes
3. BMW Sauber F1 Team
4. AT&T Williams
5. Red Bull Racing

Toate meciurile de la EURO 2008 vor fi transmise de TVR 1.
TENIS: Turneul ATP de la Roland Garros, Finala feminina
Sambata Eurosport ora 16:00
HANDBAL FEM.: Baraj Camp European, Romania - Islanda
Sambata Sport.ro ora 19:00
MOTOCICLISM: MotoGP, Marele Premiu al Cataluniei, Cursele
Sambata Eurosport ora 11:45
TENIS: Turneul ATP de la Roland Garros, Finala masculina
Duminica Eurosport ora 16:00
HANDBAL MASC.: Meci de baraj: Muntenegru - Romania
Duminica Sport.ro ora 18:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Canadei, Cursa
Duminica TVR 2 ora 19:55.

69
53
52
15
15

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
25 mai - 08 iun:
06 - 08 iun:
07 - 29 iun:
09 - 15 iun:

TENIS - Turneul de la Roland Garros, Paris Franta;
FORMULA 1 - MP al Canadei, Etapa a 7-a;
FOTBAL - EURO 2008, Austria - Elvetia;
TENIS - ATP Tour, Queens, Londra, Anglia.

Joi/5 Iunie

Vineri/6 Iunie

Timişoara

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 9 Iunie

Sâmb@t@/7 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+11ºC

Oraviţa +29ºC
+16ºC

Duminic@/8 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+23ºC
+15ºC

+21ºC
+6ºC

Reşiţa

+28ºC
+16ºC

Oraviţa +23ºC
+14ºC

+22ºC
+13ºC

Marţi, 10 Iunie

Scor

DE VĂZUT LA TV:

Clasamente:

FORMULA 1

+30ºC
+16ºC

Scor

+21ºC
+10ºC

Miercuri, 11 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+19ºC
+10ºC

Reşiţa

Caransebeş

+28ºC
+16ºC

Reşiţa
Oraviţa +28ºC
+16ºC

Oraviţa +27ºC
+16ºC

+20ºC
+12ºC

Joi, 12 Iunie

Vineri, 13 Iunie

+27ºC
+14ºC

+26ºC
+16ºC

Sâmbătă, 14 Iunie

Duminică, 15 Iunie

Reşiţa

+28ºC/+17ºC

+31ºC/+17ºC

+29ºC/+16ºC

+30ºC/+17ºC

+27ºC/+16ºC

+25ºC/+12ºC

+28ºC/+14ºC

Timişoara

+29ºC/+16ºC

+31ºC/+17ºC

+29ºC/+14ºC

+31ºC/+17ºC

+27ºC/+16ºC

+25ºC/+11ºC

+28ºC/+13ºC
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