
Evaluarea poten]ialului eolian al
jude]ului Cara}-Severin

Consiliul Judeţean Caraş-Severin în parteneriat cu
Municipalitatea Vârşeţ şi Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa
derulează proiectul „Evaluarea potenţialului eolian în partea de
Sud a Banatului din perspectiva dezvoltării durabile”.

Proiectul în valoare de 410 710 euro este finanţat în
procent de 90% din fonduri nerambursabile alocate de
Uniunea Europeană şi Guvernul României, diferenţa fiind
asigurată de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
Obiectivul este atingerea unei dezvoltări economico sociale
echilibrate în zona de graniţă dintre România şi Serbia prin
aplicarea principiilor cooperării transfrontaliere în domeniul
valorificării potenţialului eolian dar şi identificarea arealelor în
care se poate dezvolta infrastructura eoliană pentru
producerea de energie verde.

De asemenea, în cadrul proiectului au fost identificate cele
10 locaţii în care vor fi efectuate măsurători de potenţial eolian
pe baza unui studiu meteorologic multianual realizat de către
Administraţia Naţională de Meteorologie.

În urma aplicării procedurilor de achiziţie publică demarate
la sfârşitul anului trecut, în luna martie 2009 a fost semnat
contractul cu S.C. Wing Computer Group S.R.L. care va
furniza şi instala sistemele de măsură a potenţialului eolian
urmând ca măsurătorile să înceapă în luna mai a acestui an.

Potrivit angajamentelor pe care şi le-a asumat faţă de
Uniunea Europeană, România trebuie să producă 33% din
energia electrică necesară din surse regenerabile până în
2010, 35% până în 2015 şi 38% până în 2020.
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Simpozion de creativitate }i Inova]ie
Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni, în parteneriat cu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Casa Corpului
Didactic Caraş-Severin şi O.N.G. Skola Plus „Dositej Obradovic” -
Bella Crkva- Serbia, organiza în data de 10 aprilie,
Simpozionul Internaţional "Creativitate şi Inovaţie în Curriculum-ul
şcolar pentru clasele primare”. Acest proiect face parte din cadrul
Seminarului „Didactica Internaţional” Editura a XVIII a, Secţiunea:
Didactica centrată pe cicluri de învăţământ şi arii curriculare,
acţiune aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi a
av loc la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa

În cadrul activităţilor propuse, pe parcursul a două zile, s-a dorit
punerea în valoare a rolului creativităţii şi al inovării în activitatea
didactică şi promovarea potenţialului creativ şi inovator al cadrelor
didactice şi al elevilor, dar şi să se facă cunoscute exemplele de
bună practică din domeniul învăţământului primar.

Simpozionul s-a adresat tuturor învăţătorilor/institutorilor,
membrilor asociaţiilor învăţătorilor şi institutorilor din ţară şi din alte
ţări (Serbia).

S-au înscris cu lucrări la simpozion 265 de cadre didactice din
judeţ şi din ţară şi 6 din Serbia (Biserica Alba si Vârşeţ) dintre care
au participat direct, doar 80, majoritatea din judeţ, restul
învăţătorilor din ţară, fiind de acord ca lucrările lor să fie publicate,
de către organizatori, într-un CD cu ISBN, urmând a fi consultată
de către toţi participanţii la simpozion.

Simpozionul s-a desfăşurat pe 3 secţiuni:
Sesiunea de referate şi comunicări ”Rolul creativităţii şi al

inovării în actul didactic”
Proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă naţionale şi

internaţionale- exemple de bună practică, de creativitate didactică
Expoziţie”Mari cărţi create de copii”.

Coordonatorii simpozionului au fost Inst. Oneţiu Sofia, preşe
dinte de onoare a asociaţiei; Marcu Nicoleta, preşedinte; prof.
Schmaler Cristiana, director al Şcolii Nr. 7 Reşiţa, gazda manifes
tării; Prof. Jasmina Turturea, ONG Skola Plus Bela Crkva şi Prof.
Deaconu Tudor, dir. Casei Corpului Didactic Caraş-Severin.
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Lavinia Predescu

Lucrările ISPA continuă
Conform Ofiţerului PR al S.C. „Aquacaraş” S.A., Loredana

Lehuneac, la finele lunii aprilie 2009 vor fi demarate lucrările de
reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare pe Zona 4A respectiv
străzile: Canalului (480 m reţea apă, 420 m reţea canalizare),
Pantei (85 m reţea apă), Feroviarului (540 m reţea apă, 495 m
reţea canalizare), Rândunica (280 m reţea apă, 248 m reţea
canalizare), Cozia (80 m reţea apă, 50 m reţea canalizare), Ţig 80
(480 m reţea apă, 45 m reţea canalizare).

Lucrările de reabilitare se desfăşoară conform graficului de lu
crări înaintat deAntreprenor, respectiv S.C. Hidroconstrucţia S.A.

-

Lavinia Predescu

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea, solicită
primarilor din 15 unităţi administrativ-teritoriale, situaţia
resurselor destinate acţiunilor în situaţii de urgenţă. Acesta
reclamă faptul că 15 dintre edilii cărăşeni, din totalul de 77, nu
au răspuns încă la solicitarea prezentării datelor menţionate.

Conducerile Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului
Caraş-Severin au convocat marţi, 14 aprilie, toţi primarii
localităţilor din judeţ, în vederea informării acestora în ceea ce
priveşte accesarea de fonduri structurale. Este vorba în special
de Măsura 3.2.2., care prevede renovarea şi dezvoltarea
satelor, pentru care mai sunt disponibili 900 milioane euro şi
care urmează a fi scoşi la licitaţie în sesiunea din luna mai.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a semnat
contractul de finanţare pentru proiectul „Sprijin pentru
implementarea eficientă a activităţilor de informare şi
publicitate din Planul de Comunicare pentru Programul
Operaţional Regional 2007 2013 la nivelul Regiunii Vest“,
co-finanţat de UE. Prin acest proiect se doreşte asigurarea
informării constante şi corecte a publicului larg şi mass-
mediei asupra rolului UE şi asupra existenţei fondurilor
structurale, asigurarea transparenţei şi corectitudinii
finanţărilor şi a sistemului care gestionează fondurile,
informarea potenţialilor beneficiari asupra POR 2007
2013, dar şi informarea beneficiarilor asupra obligaţiilor
acestora ca urmare a obţinerii unei finanţări europene.
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În primul trimestru al anului 2009, au fost emise, la nivelul judeţului
Caraş-Severin, un număr de 3.106 paşapoarte S.C. Pieţe Reşiţa va
avea anul acesta venituri în valoare de 1,96 milioane de lei şi cheltuieli
de peste 1,8 milioane de lei, urmând ca profitul să fie de 125.000 lei
Cererile pentru subvenţionarea motorinei utilizată pentru înfiinţarea
culturilor agricole se primesc la Direcţia Agricolă Caraş-Severin până
în data de 30 aprilie Pentru a obţine fonduri prin Programul Naţional
Apicol, apicultorii trebuie să fie membrii ai unei asociaţii şi să aibă
pregătire în domeniu confirmată prin atestat, certificat sau diplomă

69.627 de cărăşeni prezintă risc de îmbolnăvire
dintre care 63.341 de oameni riscă să se îmbolnăvească
de diabet zaharat, 13.854 prezintă risc la

peste 10.000 de femei prezintă risc
pentru cancerul de col sau cancer uterin iar 1.208 femei
riscă să se îmbolnăvească de cancer de sân.

boli
cardiovasculare,

Bursa generală a locurilor de
muncă din 24 aprilie se va derula în
trei locaţii din judeţ: Reşiţa (Restaurant
800), Băile Herculane (sediul Agenţiei
locale de ocupare) şi Caransebeş
(Grupul ŞcolarAuto).
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Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 31 martie 2009

Ordinea de zi a {edin]ei extraordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 2 aprilie 2009

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în colaborare cu
Direcţia Silvică Pančevo (Vojvodinašume) şi TV Banat Vršac
au realizat în perioada 8 14 aprilie o monitorizare a stării
factorilor de mediu şi a biodiversităţii pe ambele maluri ale

şi în zona localităţilor Moldova Nouă, Veliko
Gradište, Stara Palanka, Baziaş şi Socol.
Dunării Nerei

1. -

2.

3.

4.

5.

6.

7.

11

12

13.

Proiect de hot

ţa
pe anul 2009.

Proiect de hot -
ţiului

bugetar pe anul 2008
Proiect de hot -

ŢE RE ŢAS.R.L
Proiect de hot

ţului contabil
ŢE RE ŢA

SRLpe anul 2008
Proiect de hot -

ţei
Republicii în Strada Dr. Corneliu
Diaconovici

Proiect de hot -

ţii
S.C. PRESCOM SA RE ŢA, a S.C.
CET ENERGOTERM SARE ŢA

Proiect de hot
ţie

public ţei de 250 mp teren
situat în municipiul Re ţa, Cartier
Moniom FN, pentru construire cas

ţiei Juridice
ţie Public

ţii

ţele de
judecat

ţiune
pentru realizarea moderniz -

ţa aprobat
prin H.C.L. nr. 329/2005

Întreb

ărâre privind apro
barea bugetului de venituri

ărâre privind apro
barea contului de încheiere a exerci

ărâre privind aproba
rea bugetului de venituri

ărâre privind
aprobarea bilan

ărâre pentru comple
tarea art. 3 din H.C.L. nr. 11/2009 privind
revocarea H.C.L. nr. 187/2008 privind
aprobarea schimbării denumirii Pie

ărâre pentru modifi
carea

ă ă

ărâre privind
aprobarea concesionării prin licita

ă a suprafe

ă
familială ă.

Informarea Direc
ă Locală - Biroul

Juridic, Aplicarea Legilor Proprietă

ă referitoare la terenurile situate
la km 7.

Informare privind derularea
contractului de asociere în participa

ării ilumina
tului public în Municipiul Re

ări ări adresate
executivului. Diverse.

şi cheltuieli al
Consiliului Local al Municipiului Reşi

şi cheltuieli pe
anul 2009 al S.C. PIE ŞI

şi a contului
de profit şi pierdere al SC PIE ŞI

şi completarea art. 1 alin. 1 al
H.C.L. nr. 319/2008 privind constituirea
Comisiei de analiz şi control a activit

ŞI
ŞI

şi

şi curte aferent

şi
Administra

şi
Contencios Administrativ privind litigiile
ce au fost promovate în instan

şi

şi interpel

.

.
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9.

10.

Proiect de hotărâre privind
numirea personalului necesar pentru
managementul proiectului de investiţii
„Modernizare Grădina Zoologică „Prof.
Ion Crişan”, Reşiţa”. (introdus în regim
de urgenţă.Aprobat)

Proiect de hotărâre pentru
modificarea Anexei la H.C.L. nr. 29/2009
privind aprobarea Studiului de fezabili-
tate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru „Modernizarea Grădinii Zoolo-
gice „Prof. Ion Crişan”, Reşiţa”. (introdus
în regim de urgenţă.Aprobat)

Proiect de hotărâre privind apro-
barea asocierii dintre Consiliul Local al
municipiului Reşiţa şi Schuber &
Franzke S.R.L. (introdus în regim de
urgenţă.Aprobat)

1.

2.

Proiect de hotărâre privind acordul
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa
referitor la susţinerea Programului Ope-
raţional Sectorial de Mediu. (Aprobat)

Proiect de hotărâre privind studiul

de soluţie privind optimizarea alimentării
cu energie termică a consumatorilor
racordat la sistemul centralizat din
municipiul Reşiţa (introdus în regim de
urgenţă.Aprobat)

Denumire: Extindere apartament pentru
amenajare birou şi spaţiu comercial

B-dul Republicii nr. 3
Opre Florin Cristian
Maria Miculescu
S.C. Pink Grand S.R.L.

22.01.2009
22.01.2010

Locaţie:
Beneficiar:
Proiectant:
Constructor:
Data începerii lucrărilor:
Data finalizării lucrărilor:

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în

RE IŢA

BOC

ŢA:

TOTAL JUDEŢ: 434

Ş

ŞA:

CARANSEBEŞ:

MOLDOVA NOU

: Asistent manager: 1; Agent de dezvoltare: 1; Agent vanzari: 1;
Ambalator manual: 2; Asistent medical generalist: 6; Barman: 2; Bucatar: 3;
Calcatoreasa lenjerie: 4; Camerista hotel: 2; Confectioner articole piele: 1; Croitor-
confectioner imbracaminte dupa comanda: 8; Dulgher: 2; Electrician auto: 1;
Faiantar: 3; Fierar betonist: 1; Functionar informatii : 1; Gestionar depozit: 1; Inginer
mecanic: 1; Lacatus mecanic: 13; Lucrator comercial: 4; Manipulant marfuri: 3;
Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 3;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 32; Ospatar: 3; Parchetar-linolist: 1;
Pizzar: 1; Rigipsar: 1; Sapator manual: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 2;
Strungar universal: 1; Sudor: 10; Sudor electric: 1; Tamplar: 1; Tinichigiu de santier:
1; Vanzator: 5; Vanzator ambulant de produse: 1; Zidar rosar tencuitor: 1; Zugrav,
vopsitor: 3;

Barman: 1; Electrician: 1; Zidar: 4; Fierar betonist: 1; Dulgher: 2;
Lucrator finisor in constructii: 1; Instalator apa, canal: 1;

Conducator auto: 1; Vanzator: 2; Agent de dezvoltare: 50; Functionar
informatii clienti: 50; Muncitor necalificat vanzari: 30;Asistent medical generalist: 1;

Confectioner cablaje auto: 145; Asistent medical: 1; Inginer
productie: 4; Tehnician productie: 4;

Ă:

ORAVI

Electrician: 1; Asistent medical generalist: 1; Farmacist: 1;
Masinist: 1; Mecanic auto: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 15.04.2009

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

Burs@ interna]ional@ în Parlament acordat@ de
Bundestagul German

Bundestagul German oferă din nou tinerilor absolven
ă ământ superior ocazia unică de a participa

ă în cadrul unui stagiu de practică. Persoanele interesate se pot înscrie până
la data de 30 iunie 2009 laAmbasada Republicii Federale Germania din Bucure

ă interna ă în Parlament (IPS)" al Bundestagului German
oferă burse absolven ă ământ superior din 28 de ări. De la
demararea programului în 1986, au fost promova

ă în Parlament" a Bundestagului German, ce se desfă ă în
colaborare cu universită ă tinerilor califica ă
din ările Europei Centrale, de Sud

ă
ă, efectuând o practică de 15

săptămâni în birourile deputa
ă în Parlament se desfă ă sub patronajul pre

ăsi

ţi români ai instituţiilor de
înv ţ

ţional
ţilor instituţiilor de înv ţ ţ

ţi peste 1400 de tineri. Programul
„Bursa internaţional

ţile din Berlin, ofer ţi, interesaţi de politic
ţ
ţa, Israel

ţii Humboldt din Berlin ţiei Bundestagului German, bursierii
IPS vor fi introdu

ţilor din parlamentul german.
Bursa internaţional

ţi accesând pagina de internet a Bundestagului
German: http://www.bundestaa.de/ips

Str. Cpt.Av. Gheorghe Demetriade 6-8 011849 Bucure

şi în anul 2010 în mod nemijlocit la
politic

şti.
Programul „Burs

şoar

şi de Est, printre care şi România, precum şi din
Fran şi SUA, posibilitatea de a cunoaşte sistemul parlamentar de
guvernare din Germania.

Programele încep la 1 martie 2010 şi se încheie la 31 iulie 2010. Prin intermediul
Universit şi a administra

şi în activitatea parlamentar

şoar şedintelui
Bundestagului German.

Detalii suplimentare g

ş şti
Tel.+40-21-202 98 30 Fax+40-21-230 71 02
pr-10@buka.diplo.de www.bukarest.diplo.de/ro

cod po tal
Ambasada Republicii Federale Germania Bucure .şti

În intervalul 6 februarie – 14 aprilie
a.c. num ţiilor publice înscrise
în Sistemul Electronic Naţional (SEN) a
crescut cu 391%. De la un total de 802
instituţii publice înscrise în sistem la data
de 6 februarie 2009 s-a ajuns la un
num ţii înregistrate
la data de 14 aprilie a.c..

Cre ţii
înregistrate în sistem s-a datorat demer-
surilor Agenţiei pentru Serviciile Socie-
t ţii Informaţionale(ASSI), operatorul
SEN.Astfel, pentru a cre -

ţiilor publice din SEN, reprezentanţii
ASSI au trimis scrisori c

ţiile prefectului din ţar

ţiei în
implementarea acţiuni lor de e-
guvernare. Rolul colaboratorilor din
teritoriu este cel de a face demersuri
pentru ca toate instituţiile de la nivel local
s

ţirea accesului cet ţenilor la
serviciile publice electronice.

“Pentru acest an ne-am propus ca
toate instituţiile publice din România s

ţean ne fac s
ţie

eficient
ţenii vor avea acces la informaţiile

privind contactele tuturor instituţiilor
publice -

ţionarea cu administraţia
public

ţii
publice înscrise în prezent în SEN,
judeţul Prahova ocup

ţii înregistrate,
urmat de judeţul Mure -

ţii ţul Dolj cu 128 de instituţii. La
polul opus, judeţul cu num

ţii înregistrate este Ilfov cu
doar 23, urmat de Arge -

ţii ţii înregistrate
în SEN. .

Conform datelor extrase din SEN,
Prahova este judeţul cu administraţia
cea mai transparent

ţiile specificate în Anexa nr. 1 din
Hot

ţional, cu modific
ţiile

publice au obligativitatea de a se
înregistra în Sistemul Electronic
Naţional

ţia cu cet ţenii.
Pentru a vizualiza datele statistice

extrase din SEN, la data de 14 aprilie
a.c., puteţi accesa www.assi.ro/images
/stories/Documente/premiantii%20e-
guvernare.pdf

ărul institu

ăr de 3.140 de institu

ărului de institu

ă
ărul ins

titu
ătre toate

institu ă prin care s-
a solicitat desemnarea unor persoane ce
vor deveni colaboratori ai agen

ă fie înscrise în SEN, contribuind astfel
la îmbunătă ă

ă
fie înregistrate în SEN. Demersurile din
ultima perioadă, precum

ă fim optimi ă în
scurt timp vom avea o administra

ă ă. Prin SEN,
cetă

ăsi toate formularele ne

cesare în rela
ă.”, a declarat pre

ăilescu.
Din totalul de 3.140 de institu

ă primul loc cu un
număr de 130 de institu

ărul cel mai
mic de institu

ă din România,
având înregistrate în SEN toate
institu

ărârea nr. 1085/2003.
Potrivit Hotărârii nr. 1085/2003

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 161/2003 privind unele măsuri
referitoare la implementarea Sistemului
Electronic Na ările

ările ulterioare, institu

ă în rela ă

şterea num

şte num

şi gradul de
implicare al partenerilor noştri de la nivel
jude şti c

şi transparent

şi vor g

şedintele ASSI,
Bogdan Mih

ş cu 129 de insti
tu şi jude

ş cu 35 de insti
tu şi Arad cu 36 de institu

şi
complet

şi de a furniza prin intermediul
sistemului informatic formularele pe care
le utilizeaz

Cara ţiiş-Severin - 67 de institu

Barometru e-guvernare: 3.140 de institu]ii
publice înregistrate în SEN

http://www.assi.ro/images/stories/Documente/premiantii%20e-guvernare.pdf
http://www.bundestag.de/internat/internat_austausch/ips/index.html
http://www.bukarest.diplo.de/
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Ordinul MAPDR nr. 104/2009 - modificarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din
Legea nr. 247/2005

Normele metodologice de aplicare a
prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola” din
Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile
proprietatii si justitiei, precum si unele masuri
adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al mi-
nistrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificarile
si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

„Art. 4. (1) Beneficiaza de renta viagera
agricola persoana fizica care are varsta de peste
62 de ani si care detine in proprietate pana la 10
ha teren cu destinatie agricola situat in extravilan,
care instraineaza prin acte intre vii sau
arendeaza terenurile cu destinatie agricola ori
incheie acord cu investitorul, cu respectarea
prevederilor art. 4 alin. (13 ) din Legea nr. 1/2000,
cu modificarile si completarile ulterioare, dupa
intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005 privind
reforma in domeniile proprietatii si justitiei,
precum si unele masuri adiacente, cu modificarile
si completarile ulterioare.”

La articolul 4, alineatul (11 ) se modifica si
va avea urmatorul cuprins:

„(11 ) Beneficiaza de renta viagera agricola si
persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si
II, care, chiar daca nu a implinit varsta de 62 de
ani, isi dovedeste incapacitatea de a munci cu
decizie de la comisia de expertiza medicala, pe
care o va prezenta in fiecare an la vizarea
carnetului de rentier, cu exceptia celei ce apartine
categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse
examenului anual, iar in decizie se consemneaza
«nerevizuibil», si care instraineaza prin acte intre
vii, arendeaza terenuri agricole extravilane aflate
in proprietate sau incheie acord cu investitorul, cu
respectarea prevederilor art. 4 alin. (13 ) din
Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.
247/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare.”

La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. (1) Persoanele care solicita renta
viagera agricola pot sa depuna personal ori prin
mandatar la orice birou judetean o cerere,
conform anexei nr. 1, insotita de urmatoarele
documente:

a) copie de pe actul de identitate al
solicitantului;

b) copie de pe actul de instrainare autentificat
sau, dupa caz, de pe titlul de proprietate al
arendatorului si de pe contractul de arendare
incheiat cu respectarea prevederilor Legii
arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau copie de pe acordul
incheiat cu investitorul, inregistrat la comisia
judeteana de fond funciar.

c) copie de pe decizia de la comisia de
expertiza medicala pentru solicitantii pensionati
pe caz de boala.”

La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

„(2) Solicitantii vor prezenta la birourile
judetene documentele mentionate la alin. (1) lit.
a), b) si c), in original, pe baza carora functionarii
birourilor judetene vor certifica copiile depuse.
Dupa certificare, originalele vor fi restituite
solicitantilor.”

La articolul 5, alineatul (4) se abroga.
Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul

cuprins:
„Art. 7. in termen de maximum 30 de zile,

Oficiul national propune spre aprobare
documentatia primita de la birourile judetene,
urmand ca dupa solutionare sa comunice
solicitantului si birourilor judetene daca dosarul a
fost aprobat, emitand totodata si carnetul de
rentier, daca trebuie completat sau daca a fost
respins.”

Articolul 10 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:

„Art. 10. (1) Pentru a intra in posesia rentei
cuvenite, pana la data de 30 iunie a fiecarui an,
rentierii se vor prezenta personal ori prin
mandatar la orice birou judetean de renta viagera
agricola in vederea vizarii carnetelor de rentier
agricol, in baza carora Agentia Domeniilor
Statului va plati renta viagera agricola.

(2) La vizarea carnetelor, rentierii se vor
prezenta la orice birou judetean cu actul de
identitate in original si vor depune urmatoarele
declaratii:

a) o declaratie pe propria raspundere privind
situatia contractelor de arendare, conform anexei
nr. 3, precizand daca acestea au fost in vigoare la
sfarsitul anului pentru care se acorda renta (in
cazul arendarii);

b) o declaratie pe propria raspundere potrivit
careia, de la data intrarii in vigoare a Legii nr.
247/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare, in continuare nu a detinut in
proprietate terenuri agricole extravilane care,
cumulate in timp, sa depaseasca suprafata de 10
ha, conform anexei nr. 4.”

La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

„Art. 11. (1) Prin grija Oficiului national se vor
emite carnetele de rentier agricol, avand
urmatoarele elemente:

1) dimensiune: 13 x 10 cm;
2) coperte tari de culoare portocalie pe care

este inscriptionata cu negru mentiunea «Carnet
de rentier agricol»;

3) coperta interioara va contine: antet Oficiul
National de Renta Viagera Agricola; stema tarii,
plasata central;

4) prima pagina va contine: numele si prenu
mele rentierului, cu datele de identificare ale
acestuia; suprafata instrainata sau arendata.”

Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„Art. 13. (1) Renta viagera agricola este
personala si netransmisibila si se poate incasa
doar de titularul carnetului de rentier agricol sau
de mandatarul sau cu procura speciala
autentificata ori de catre mostenitorul rentierului
(in cazul decesului acestuia).

(2) Dupa decesul rentierului, mostenitorii vor
incasa renta datorata pana la data de 31 august a
anului urmator celui pentru care aceasta este
datorata, pe baza actelor doveditoare privind
calitatea de mostenitor, a certificatului de deces
in original, precum si a carnetului de rentier
agricol al defunctului.

(3) Pentru persoanele pentru care s-a
efectuat plata pana la data de 31 august, insa
acestea nu au intrat in posesia rentei, procedura
de plata se poate relua si dupa acest termen,
inclusiv in caz de deces, catre mostenitorii
acestora.”

Articolul 14 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:

„Art. 14. Anexele nr. 14 fac parte integranta
din prezentele norme metodologice.”

Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu
anexa nr. 1.

Dupa anexa nr. 3 se introduce o noua
anexa, anexa nr. 4, avand continutul prevazut in
anexa nr. 2.

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta
din prezentul ordin.

Prezentul ordin se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art I.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Art. II.

Art. III.

-

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE PE
PAGINA 6 PUTEŢI PUBLICA

2 -

ŞI

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut femeie pentru îngrijire

copil, vârsta 2 ani. Tel. 0770-
055034.

Ing. chimist caut loc de mun-
c în domeniu sau ca operator
calculator. Tel. 0745-555973.

ţia de proprietari 255,
b-dul Republicii, bl. 8, sc. 1, c -

Caut un copil pentru îngrijire,
de la vârsta de 3 ani. Tel. 0729-
776486.

Transport internaţional de
persoane începând cu 59 €. Tel.
0729-126784.

Transport marf

ţ per km 1,10 lei. Tel. 0740-
524378, 0744-790626.

Transport auto marf -
intern ţional.

Tel.0766-459153, 0745-655581
Caut copii b trâni pentru

îngrijire. Tel. 0770-391275.
Doresc s

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri. Muzic

ă

Asocia
ău

tăm administrator, contract în
baza legii 230/2007. Tel. 0770-
705999.

ă intern cu
microbuz Ford Tranzit 3,5 tone,
pre

ă

ă

ă iau spre îngrijire
la domiciliu un bătrân sau o
bătrână. Tel. 0754-568113.

Caut pensionară între 60-65
ani pentru îngrijire bătrână, 3-4
ore pe zi. Tel. 0255-251465.

ă
de toate genurile. Tel. 0723-
277475

şi per
soane, şi interna

şi

.
Asigur consiliere P.S.I.

. - -
.

şi
P.M. Tel 0745 032640, 0771
387548

Auto-Moto-Velo
Vând stroboscop & tester

auto (dwellmetru, turometru,
voltmetru). Tel. 021-2118288
dimineaţa

R
. -

- .
Vând autobuz Rocar RDM

109, an 1989, acte la zi, stare
foarte bun ţ negociabil
15.000 lei. Tel. 0753-093703,
0255-236389

-

ţ
3.000 €. Tel. 0741-509755.

şi 0734-135429.

ş

Vând camion de 3,5 tone
Iveco Daily din 2006, 70.000 km
cu prelat şi cu cutie bascu
lant

epar spoilere, carene moto
i tinichigerie. Tel 0743 673559

sau 0728 835207

ă, pre

ă
ă, impecabil 15.000 €. Tel.

0748-051170.
Vând Opel Vectra B, an 98,

motor 1,6i, 16v, benzină, full
electric, jante Al, tuning, pre

(continuare )în pagina 6

(continuare )în pagina 6 (continuare )în pagina 6

Vând în G taia cas

.

ţa, cu 2 camere.
Tel.0256-410590, 0747-832171

Vând în G

Vând cas
€, str. Rându 3,

nr. 36. Tel. 0255-224409.
Cump

€.
Tel. 0769-862016.

Persoan
ţiri. Tel.

0748-119443.
Vând apartament cu 2

camere, cu îmbun ţiri. Tel.
0748-119443.

Vând apartament c

c ţ
, în Re ţa

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 3, zona Intim,
complet mobilat ţit.
Tel. 0744-957887.

Închiriez 1 camer
ţit

ţ 120 €. Tel. 0748-
118777.

Proprietar, vând apartament
2 camere, 64 mp, situat în
Lunca Pomostului, în spatele
fostului Hotel Bistra. Tel. 0740-
085778, 0770-515949.

Persoan c
cu îmbun ţiri,

ţ 11.800 €. Tel. 0770-
746033, 0741-166573.

Vând s , -
ţ 20.000 mp, zona Târnova,
pomi fructiferi.Tel. 0730-315309

ţiri, cu garsonier
apart 2 camere ţ

ă ă 2
camere, bucătărie, baie, spais,
hol + o clădire cu 3 încăperi în
curte, anexe, grădină 1 520 mp,
front stradal 22 m sau schimb cu
apart în Re

ătaia grădină (loc
de casă). Tel. 0747-832171 sau
0256-410590.

ă cu 5 camere,
gaz, apă, 35.000

ăr apartament 2 ca-
mere, confort 1. Ofer 22.000

ă fizică, vând
garsonieră cu îmbunătă

ătă

ărămidă
arsă, 160 mp, 4 camere + living,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie,
ămară, garaj, pivni ă, et. 1 din

4 . Tel. 0770-751533.

ătă

ă, îmbu
nătă ă, pat de 2 persoane. Tel.
0754-568113.

Vând foarte avantajos apar
tament 2 camere în Micro 1. Tel.
0771-442243.

Proprietar, închiriez aparta
ment 2 camere în Luncă, utilat

ă fizică vând ămin
2 camere, ătă ceas
gaz, convector, u ă ă.
Pre

ăla ă) suprafa
ă

Schimb apartament 3 came
re, confort 1, semidecomandat
cu îmbunătă ă

+ diferen ă.
Tel.0749-486188, 0355-802548

.

-

-

-

-

sau .

şi

şi

şi îmbun

şi
mobilat. Pre

ş metalic

ş (ferm

Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţ

ţie, termo-
pane, ţie
electric

ţ ţ
37.500 € neg. Tel. 0723-
535841, 0770-745772.

ă, podele
laminate, climă, izola

u ă metalică, instala
ă nouă, baie renovată

(gresie, faian ă, set Olivia). Pre

ş

Imobiliare

Renta viageră agricolă

ANUNŢ
Colegiul Economic al Banatului Montan

organizeaz concurs pentru ocuparea postului de
Laborant - Informatic .

Rela ii suplimentare la secretariatul colii din
Re i a, Aleea Dacia nr. 1 sau la telefon 0255-231 731

ă
ă

ţ
ţ .

ş
ş

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

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

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

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

. e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ j
ţ -

şi

ş

ă ă
ă ă ă ă

Cuantumul bursei şcolare “Guvernul
României” va fi 350 de lei/lun

şedin
şcolar

şi complet

şi a celor şcolare.

M şi Inov

şte ridicarea performan
şcolare pentru elevii din mediul rural. “Fiecare
inspectorat şcolar din fiecare jude

şi liceale într-una dintre cele mai
performante şcoli ale jude şa cum decide
fiecare inspectorat şcolar”.

Suma necesar

şi Inov

ă, conform unei
hotărâri adoptate în

ă “Guvernul României” va fi
acordată unui număr de 25 elevi/ jude

ără, capabili de performan ă,
absolven

ăror familii au venituri pe membru de
familie sub o treime din salariul de bază minim
brut pe ă garantat în plată, conform prevede-
rilor Legii Învă ământului nr. 84/1995, republicată
cu modificările ările ulterioare.

Bursa este destinată acoperirii cheltuielilor de
cazare, masă

ării ării, Eca-
terina Andronescu, a specificat că prin această
măsură se dore

ă
o clasă de 25 de elevi care urmează cursurile
gimnaziale

ă acordării bursei se suportă
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Educa ării ării.

ţa din 15.04.2009.
Bursa

ţ, respectiv
1025 elevi/ ţ ţ

ţi ai clasei a IV-a, proveniţi din mediul
rural, ale c

ţar
ţ

inistrul Educaţiei Cercet

ţei

ţ selecţioneaz

ţului, a

ţiei, Cercet

Guvernul Romaniei – 15.04.2009

Bursa ă “Guvernul României”şcolar
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ţiune de contraband

ţ ţ
ţa de prim ţi, 21 aprilie

ţei de pl ţi a înregistrat un deficit de 614 milioane euro, în perioada ianuarie-februarie 2009, în sc ţ
ţionale

Introducerea sau scoaterea din
Guvernul a adoptat proiectul de

Lege privind Codul de bune practici Guvernul a aprobat prin ordonan
Sâmb Contul curent al
balan

ă, prin locurile stabilite pentru control vamal, prin sustragerea de la control vamal a bunurilor sau
mărfurilor care au valoare în vamă mai mare de 20.000 de lei, va constitui infrac ă

ă de urgen ă rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
ătă, 11 aprilie a început vacan ăvară, cursurile semestrului al II-lea urmând a fi reluate mar

ă ădere cu 75,5 la sută fa ă de accea
ă a anului 2008, potrivit datelor Băncii Na

şi
perioad

4
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H.G. nr. 9 privind înfiinţarea unei Comisii speciale
comune pentru dezbaterea în fond, în procedura de
urgenţ

Ordinul nr. 9 al viceprim-ministrului, ministrul
administraţiei ţiile în care se
suporta de c

ţei juridice a poliţistului pentru fapte s
ţiilor de

serviciu. (M.O. nr. 154/12.03.2009)
O.u.G. nr. 18 privind cre ţei energe-

tice a blocurilor de locuinţe. (M.O. nr. 155/12.03.2009)
H.G. nr. 218 privind aprobarea bugetului

Ordinul nr. 7 al viceprim-ministrului, ministrul
administraţiei ţelor
publice privind constituirea Comitetului pentru finanţe
publice locale. (M.O. nr. 155/12.03.2009)

Decizia nr. 11 aAutorit ţii Naţionale de Supraveghe-
re a Prelucr

ţiuni de prelucrare a
datelor cu caracter personal, susceptibile de a
prezenta riscuri speciale pentru drepturile ţile
persoanelor. (M.O. nr. 155/12.03.2009)

Legea nr. 28 privind aprobarea O.G. nr. 41/2007

pentru comercializarea produselor de protecţie a
plantelor, precum

Act din 13.03.2009, emitent: Monitorul Oficial,
privind Cuantumul Total al sumelor provenite din
finanţ

ţarea activit ţii
partidelor politice

Ordinul nr. 232 al ministrului muncii, familiei -
ţiei sociale ţiei, cercet

-

ţii sociale
ţiei, cercet

Hot

ţilor miniere" (SDSCM) - ediţia 2005, aprobat
prin Hot

H.G. nr. 226 privind aprobarea pl ţii contribuţiei
financiare a României pentru anii financiari 2007-2008

ţionale privind
reglementarea vân

Ordinul nr. 287 al ministrului s ţii privind
aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz
uman pentru anul 2009. (M.O. nr. 160/16.03.2009)

Hot

ţii de fond pentru fondurile de pensii administrate
privat. (M.O. nr. 160/16.03.2009)

Hot

ţii de fond pentru fondurile de pensii facultative.
(M.O. nr. 160/16.03.2009)

H.G. nr. 269 privind aprobarea activit ţilor pentru
care se acord

ţiri funciare în anul 2009, a
cuantumului acestuia

ţi. (M.O. nr. 162/16.03.2009)
Legea nr. 32 privind aprobarea O.u.G. nr. 95/2008

pentru modificarea
ţie

pentru elevii din clasele I-IV din înv ţ
ţele de stat

cu program normal de 4 ore. (M.O. nr. 163/17.03.2009)
Legea nr. 34 pentru modificarea

ţiei fizice

ă, a Codului penal, a Codului de procedură
penală, a Codului civil ă civilă.
(M.O. nr. 154/12.03.2009)

ătre unitate sumele necesare asigurării
asisten ăvâr

ătirea, organizarea
ă

ă
ării Datelor cu Caracter Personal privind

stabilirea categoriilor de opera

ă

ările private ale partidelor politice în anul 2008,
conform Legii nr. 334/2006 privind finan ă

ării
ării privind modificarea

ărilor pentru care se pot organiza
programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat
prin Ordinul ministrului muncii, solidarită

ării

ărârea nr. 2/II a Fondului Roman de Dezvoltare
Sociala pentru modificarea Manualului de operare al
subcomponentei "Schema de dezvoltare socială a
comunită

ărârea Consiliului director al Fondului Roman
de Dezvoltare Sociala nr. 6a/IX/2005. (M.O. nr.
159/16.03.2009)

ă

ării balenelor. (M.O. nr.

160/16.03.2009)
ănătă

ărârea nr. 6 a Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private pentru aprobarea Normei
nr. 5/2009 privind calculul activului net

ă

ărârea nr. 7 a Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private pentru aprobarea Normei
nr. 6/2009 privind calculul activului net

ă

ă
ă sprijin financiar producătorilor agricoli

din sectorul de îmbunătă
ărei

activită

ă ământul de stat,
precum ădini

şi a Codului de procedur

şi internelor, privind condi

şite
de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribu

şterea performan

şi a
cheltuielilor necesare pentru preg şi
desf şurarea alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2009. (M.O. nr.
155/12.03.2009)

şi internelor, şi al ministrului finan

şi libert

şi pentru modificarea şi abrogarea
unor acte normative din domeniul fitosanitar. (M.O. nr.
158/13.03.2009)

şi a campaniilor electorale. (M.O. nr.
158/13.03.2009)

şi pro
tec şi al ministrului educa şi
inov şi completarea Nomencla
torului calific

şi
familiei şi al ministrului educa şi tineretului
nr. 35/3.112/2004. (M.O. nr. 159/16.03.2009)

şi 2008-2009 la bugetul Comisiei interna

şi al valorii
unit

şi al valorii
unit

şi a sumei totale alocate fiec

şi completarea O.u.G. nr. 96/2002
privind acordarea de produse lactate şi de panifica

şi pentru copiii preşcolari din gr

şi completarea
Legii educa şi sportului nr. 69/2000. (M.O. nr.
163/17.03.2009)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Guvernul a adoptat forma finală a proiectului de lege care se referă
la interzicerea, la stat, a .Toţi cei care
au o pensie peste valoarea salariului mediu brut pe economie (peste
17 milioane de lei vechi) vor fi nevoiţi să opteze între pensie şi salariu
la stat în termenul de 15 zile de la data adoptării şi intrării în vigoare a
proiectului de lege, în urma adoptării lui de către Parlament.

cumulului salariului cu pensia
Oficiul National al Registrului Comertului

va radia, din oficiu, persoanele fizice i asociaţiile
familiale autorizate i înregistrate în registrul
comerţului, în baza unor acte normative anterioare
O.u.G. nr. 44/2008, dac acestea nu opteaz pentru
continuarea activit ţii, pân la 25 aprilie 2009.

(ONRC)
ş

ş

ă ă
ă ă

Ministerul -urilor a lansat, spre
dezbatere, ghidurile solicitantului
pentru accesarea de fonduri europene
pentru investiţii în producţie, prin care
firmele mici şi mijlocii pot solicita finan-
ţare începând din luna mai.

IMM

Grila impozitul forfetar pentru firme
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la

rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri
financiar-fiscale, prin care se instituie impozitul pe profit minim,
intre 2.200 de lei si 43.000 de lei, determinat in functie de veniturile
societatilor comerciale, a fost publicata marti, in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 249.

Potrivit O.u.G. nr. 34/2009, impozitul pe profit minim, calculat in
functie de venituri, va fi stabilit astfel:

pentru venituri totale anuale intre 0 - 52.000 de lei impozit
minim anual de 2.200 de lei;

pentru venituri totale anuale intre 52.001 - 215.000 de lei
impozit minim anual de 4.300 de lei;

pentru venituri totale anuale intre 215.001 - 430.000 de lei
impozit minim anual de 6.500 de lei;

pentru venituri totale anuale intre 430.001 - 4.300.000 de lei
impozit minim anual de 8.600 de lei;

pentru venituri totale anuale intre 4.300.001 - 21.500.000 de lei
impozit minim anual de 11.000 de lei;

pentru venituri totale anuale intre 21.500.001 129.000.000 de
lei impozit minim anual de 22.000 de lei;

pentru venituri totale anuale de peste 129.000.001 de lei
impozit minim anual de 43.000 de lei;

Conform O.u.G. nr. 34/2009, impozitul minim se va aplica in
cazul firmelor al caror impozit pe profit se situeaza sub nivelul
aferent intervalului veniturilor in care se incadreaza.

Pentru incadrarea in transa de venituri totale anuale, se vor lua
in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la
data de 31 decembrie a anului precedent, din care se vor scadea:

a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota - parte a subven

tiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru

care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor

datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la
calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de
asigurare;

g) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si
memorandumuri aprobate prin acte normative.

Noua grila de impozitare minima se aplica si in cazul
microintreprinderilor care opteaza pentru plata impozitului pe
veniturile microintreprinderilor. In prezent, cota de impozit pe
veniturile microintreprinderilor este de 3%.

De asemenea, potrivit O.u.G. nr. 34/2009, contribuabilii care
desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de
noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv
persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui
contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat este mai
mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui
impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.

�

�

�

�

�

�

�

-

Potrivit O.u.G. nr. 34/2009, pentru
determinarea profitului impozabil, cheltuielile de
functionare, intretinere si reparatii, exclusiv cele
privind combustibilul, aferente autoturismelor
folosite de persoanele cu functii de conducere si
de administrare ale persoanei juridice, vor fi de
ductibile limitat la cel mult un singur autoturism
aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii

De asemenea, atat la calculul profitului
impozabil cat si la determinarea venitului net din
activitati independente, O.u.G. nr. 34/2009 pre
vede ca nu sunt deductibile "in perioada 1 mai
2009-31 decembrie 2010, cheltuielile privind
combustibilul pentru vehiculele rutiere motoriza
te care sunt destinate exclusiv pentru transportul
rutier de persoane, cu o greutate maxima autori
zata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa
nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, inclu
zand si scaunul soferului, aflate in proprietatea
sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia
situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare
dintre urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: inter
ventie, reparatii, paza si protectie, curierat,
transport de personal la si de la locul de desfasu
rare a activitatii, precum si vehiculele special
adaptate pentru a fi utilizate drept care de
reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari
si de agenti de recrutare a fortei de munca;

2. vehiculele utilizate pentru transportul de
persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de
taxi;

3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre
alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea

activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."

O.u.G. nr. 34/2009 prevede ca, pana la 31
decembrie 2010, "in cazul vehiculelor rutiere
motorizate care sunt destinate exclusiv pentru
transportul rutier de persoane, cu o greutate
maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500
kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzand si scaunul soferului, nu se
deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta
achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta
achizitiilor de combustibil destinat utilizarii
pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici,
aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei
impozabile, cu exceptia vehiculelor care se
inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru:
interventie, reparatii, paza si protectie, curierat,
transport de personal la si de la locul de desfa
surare a activitatii, precum si vehiculele special
adaptate pentru a fi utilizate drept care de
reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari
si de agenti de recrutare a fortei de munca;

b) vehiculele utilizate pentru transportul de
persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de
taxi;

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de
servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre
alte persoane, instruirea de catre scolile de
soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui
contract de leasing financiar sau operational;

d) vehiculele utilizate in scop comercial,
respectiv in vederea revanzarii."

Prin achizitie de vehicule se intelege
cumpararea unui vehicul din Romania, importul
sau achizitia intracomunitara a vehiculului,
potrivit O.u.G. nr. 34/2009.

Limitarea deducerii TVA "nu se aplica pentru
avansurile care au fost achitate inainte de data
de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala
a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea
acestora intervine dupa data de 1 mai 2009
inclusiv."

-

.

-

-

-

-

-

-

-

Limitari speciale ale dreptului de
deducere a TVA

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2009 a fost publicata marti, in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249.

TVA }i cheltuieli nedeductibile,
introduse prin O.u.G. nr. 34/2009



S
şi sinucide-

rea care o urmeaz şmanul invizibil al Uniunii
Europene, deoarece face mai multe victime decât accidentele
rutiere", a declarat raportorul PE, Evangelia Tzampazi (PSE,
Grecia).

Este suficient s

şi în
promovarea drepturilor omului şi a drepturilor civile ale
persoanelor cu probleme de s

şi
sinucidere se afl

şi 4% din PIB-ul statelor membre şi, în 2006, costul acestor
probleme pentru UE a fost de 436 000 de milioane de euro, cea
mai mare parte a fondurilor fiind cheltuite în afara sistemului de
s

şi pension

şase femei din Europa fiind afectate - şi se estimeaz
şi

a doua cauz

şi marginalizate, cum ar fi şomerii,
emigran

şte, tulbur

şi excluziunii sociale,
Parlamentul European a adoptat o rezolu

Statele membre sunt invitate s
şi îmbun

şi adoptat

şi al adolescen
şor la

produse farmaceutice, droguri, substan şi
abuzul de alcool.

Este deosebit de important s

şi de tratament psihoterapeutic pentru familiile persoanelor care
s-au sinucis;

Totodat

şi persoanelor cu probleme de s
şi locurilor de munc

şi organismele locale şi publicul, cu scopul de
a reduce frecven şi a comportamentului
suicidal.

şi revenirea
acestora la locul de munc

şi
abord

şi organismelor
publice s şi ac

şi criterii folosite pentru a raporta asupra s şi
siguran

şi faptul c
şi g

şi
s
şcoal

şi gestionarea crizelor.
Rezolu

şi asigurarea unei educa şi form

şi Uniunea European

şi s şcoli programe menite s şti tineri s

şi pentru a men

şi activ de îmb

şi a form
ştin

şi tendin şe prin intermediul mijloacelor de
informare, al internetului, al şcolilor şi al locurilor de munc

ştin
şi solicit

şi s

şi a personalului de
îngrijire a acestor persoane, cu scopul de a facilita participarea
acestora la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor, precum
şi la toate etapele cercet

şi inumane, precum şi a practicilor bazate pe principiul
conform c

ănătatea mintală, care reprezintă un bun social important
care influen ă calitatea vie

ă de obicei) este du

ă amintim următoarele date legate de
importan ănătă

ăugată a strategiei comunitare în materie de
sănătate mintală constă în primul rând în prevenire

ănătate mintală,
elaborarea unor politici de reducere a cazurilor de depresie

ă în corela ă cu protejarea demnită

ănătate mintală
pentru societate se ridică, potrivit estimărilor, la un nivel între 3%

ănătate, în special datorită absen
ă, incapacită ă ării anticipate, iar

costurile estimate nu reflectă în multe cazuri sarcina financiară
suplimentară a comorbidită ă un risc mai mare de a
afecta persoanele cu probleme de sănătate mintală;

una din patru persoane este afectată de o formă de tulburare
psihică cel pu ă în via ă,

depresia este una dintre cele mai frecvente forme de tulburări
- una din ă că
până în 2020 va fi cea mai frecventă boală din lumea dezvoltată

ă de handicap,
în UE se comit anual aproximativ 59000 de sinucideri, dintre

care 90% cauzate de tulburări mintale,
categoriile vulnerabile

ăsură mai mare să fie afectate de probleme de sănătate
mintală,

într-o Europă care îmbătrâne ările neurodegenera-
tive devin din ce în ce mai frecvente,

întrucât Uniunea Europeană a declarat 2010 Anul european
de luptă împotriva sărăciei

ănătatea mintală.

ă adopte Rezolu
ă-

tă ănătă ă de
Comisia pentru drepturile omului a Organiza

ă deAdunarea Generală a Organiza
ă statele membre să pună în aplicare programe

transsectoriale de prevenire a sinuciderii, în special în rândul
persoanelor tinere

ă sănătos, reducând factorii de risc, cum ar fi accesul u

ă se garanteze acordarea de
tratament pentru persoanele care au avut tentative de sinucidere

ă se recomandă instituirea de re

ănătate mintală, familiilor,
institu ă ământ ă ale acestora, la
care să aibă acces

Locul de muncă joacă un rol central pentru integrarea socială
a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Acordarea de

sprijin pentru recrutarea, men
ă este necesară în special pentru inte-

grarea grupurilor celor mai vulnerabile, inclusiv a comunită
ă

ă să promoveze un mediu de lucru
sănătos, acordând aten ă, cauzelor
subiacente ale tulburărilor psihice survenite la locul de muncă,

ării acestor cauze.
Invită Comisia să solicite întreprinderilor

ă prezinte anual un raport privind politica
ănătă

ănătă
ă.

Invită statele membre să garanteze faptul că persoanele care
au dreptul la presta ă sau de invaliditate datorită
problemelor de sănătate mintală nu sunt private de dreptul de a
avea un loc de muncă, precum ă acestea nu vor pierde
beneficiile aferente bolii/invalidită ă ce î ăsesc un
nou loc de muncă;

Statele membre sunt invitate să pună în aplicare programe de
sprijin pentru părin
ă promoveze înfiin

ă secundară, astfel încât să se acorde asisten ă pentru
nevoile social-emo

ă programelor de prevenire cum ar fi îmbunătă

ănătă
ănă-

tă ări continue în
acest sector;

Invită statele membre ă să coopereze
pentru sensibilizarea cetă

ănătă ărin
ă introducă în ă ajute ace ă

facă fa ă problemelor psihologice legate de absen ărin

Invită statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a
ameliora calitatea vie ă

ă ridicat al acestora, pentru a promova un mod să-
nătos ătrânire prin participarea la via ă

ării comorbidită
ă ării personalului medical pentru a

îmbunătă ătură cu nevoile
persoanelor în vârstă cu probleme de sănătate mintală.

Parlamentul European solicită organizarea unor campanii de
informare publică privind cele mai comune simptome ale
depresiei

ă, cu
scopul de a promova sănătatea mintală, a spori nivelul de
cuno

ărilor psihice ă
dezvoltarea unor orientări la nivel european pentru o mediatizare
responsabilă a aspectelor legate de sănătatea mintală.

Invită statele membre să sprijine ă încurajeze
responsabilizarea organiza ă persoanele cu
probleme de sănătate mintală, precum

ărilor în domeniul sănătă
ării persoanelor cu probleme de

sănătate mintală implică abandonarea aplicării unor tratamente
invazive

ăruia persoanele bolnave mintal trebuie
ă toate statele membre să ratifice fără întârziere

Conven
ă a adul

ţeaz ţii cotidiene. "Depresia (

ţa s ţii mintale:
valoarea ad

ţie direct ţii
umane;

pe plan financiar, costurile problemelor de s

ţei sistematice de la locul de
munc ţii de munc

ţii, care prezint

ţin o dat ţ

ţii, persoanele cu handicap, oameni care au suferit abu-
zuri sau consumatorii de substanţe psihotrope sunt predispuse
într-o m

ţie referitoare la
s

ţia ONU
46/119 privind protecţia persoanelor cu boli psihice

ţirea îngrijirii în domeniul s ţii mintale, redactat
ţiei Naţiunilor Unite
ţiei Naţiunilor Unite

în 1991; Invit

ţilor, promovând un mod de
viaţ

ţe chimice nocive

ţele regionale de
informare destinate personalului medical, utilizatorilor serviciilor

ţiilor de înv ţ

ţa cazurilor de depresie

ţinerea, reabilitarea

ţilor
aparţinând minorit ţilor etnice.

Angajatorilor li se solicit
ţie stresului la locul de munc

ţiunile
întreprinse în folosul s ţii mintale a angajaţilor, pe baza
acelora ţii fizice

ţei la locul de munc

ţii de boal

ţii lor de îndat

ţi, în special pentru familiile dezavantajate,
ţarea funcţiilor de consilier psiholog în fiecare

ţ
ţionale ale tinerilor, acordându-se o atenţie

deosebit ţirea
respectului de sine

ţia propune includerea s ţii mintale în programele
de studiu ale tuturor membrilor personalului din domeniul s

ţii, precum ţii

ţenilor cu privire la deteriorarea situa-
ţiei în privinţa s ţii mintale a copiilor care au p ţi emigranţi

ţ ţa p ţilor.

ţii persoanelor în vârst ţine
un nivel de viaţ

ţa comunit ţii,
inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de pensionare flexibile.

Ia act de necesitatea evalu ţii în cazul
persoanelor în vârst

ţi nivelul de cuno ţe în leg

ţele sinuciga

ţe. Mijloacelor de informare le revine un rolul esenţial al
în modificarea percepţiilor asupra tulbur

ţiilor care reprezint

ţii mintale;
Eliminarea stigmatiz

ţinute închise.
Invit

ţia de la Haga din 13 ianuarie 2000 privind protecţia
internaţional ţilor.
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Măsuri de prevenire a depresiei

ănătatea mintală la locul de muncă

Sănătatea mintală a tinerilor ă ământ

ănătatea mintală a persoanelor în vârstă

Combaterea stigmatizării

şi sinuciderii

S

şi sistemul de înv ţ

S
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ţul cu ţiţei
ţia economiei sale ţa militar

ţar

Guvernul rus
a aprobat acordurile privind comer Primul
ministru al Irakului a invitat Rusia s SUA î

şi proiectul de prelungire a oleoductului Siberia de est-Pacific pân
şi sporesc asisten

ă în China
ă ia parte la reconstruc ă acordată Libanului

înaintea alegerilor parlamentare din această ă, programate pentru luna iunie

Companiile aeriene europene încep s
Domeniul .eu: dup Întreprinderile vor pl

Uniunea Europeana a decis s

ă ofere posibilitatea utilizării telefonului mobil în timpul zborului, gra
ă ă trei ani, trei milioane de nume ăti taxe mai mici pentru a-

ărcile în UE ă deschidă un dialog cu Republica Belarus, pe tema drepturilor omului

ţie unor norme
comunitare de baz şi înregistra
m

Depresia - du}manul invizibil al Uniunii Europene“ ”
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Pentru prima dată, pe
ă britanici, vor fi elibera

ă de crap vor patrula pentru
început în zona portului Gijon, nordul Spaniei, ca parte a
unui proiect de cercetare finan ă
(3.6 milioane dolari)

ă independentă de inginerie ă în
managementul riscurilor. Dacă proiectul se dovede

ă echipa speră că pe
ări în întreaga lume, pentru a detecta poluarea.
Planul ar putea părea "ca ceva din zona science

fiction", a declarat un cercetător care lucrează la proiect,
dar el a explicat că a existat un motiv foarte simplu,
pentru a alege ma ă de pe

ănătate al portului. “Designul
pe

ătorul. "Eficien

ăcar de ea."
Fiecare pe

ă de aproximativ 1 metru/secundă. Ei sunt
autonomi, func

ărcată la fiecare opt ore. Când bateria este pe
terminate, pe

ărcare. Nu trebuie controla ă, senzorii
cu care sunt dota ă la evitarea obstacolelor, cum
ar fi pietre sau deplasarea navelor. Pot, de asemenea, să
schimbe între ei informa

ă de sonar. Costul este de 28.000 dolari bucata.
Informa

ătre centrul de control al portului, folosind tehnologia
Wi-Fi, atunci când dispozitivele se ridică la suprafa ă.
Datele colectate vor fi utilizate pentru a crea o harta
tridimensională a poluării din zona portului.

Se speră că un prim grup de cinci astfel de pe
ă la sfâr

şti robo
ştiin

şi coordonat de BMT Group Ltd, o
firm şi consultan

şte o
reuşit ştele va fi utilizat în râuri, lacuri
şi m

şini în form şte pentru a
monitoriza mediului de s

ştelui pe care natura l-a produs este unul foarte
eficient energetic", a spus cercet

ştelui este rezultatul a sute de milioane de ani de

evolu
şte are 1,5 metri lungime şi poate înota la

o vitez

ştii se întorc automat la punctul de
reînc

şte vor fi transmise
c

şti va fi
pe deplin opera şitul anului viitor.

ţi dezvoltaţi de oameni
de ţ ţi în mare pentru a detecta
poluarea. Roboţii în form

ţat de Comisia European

ţ

ţa
pe

ţie. Submarinele nici nu se apropie m

ţionând pe baza unei baterii, care trebuie
reînc

ţi de la distanţ
ţi îi ajut

ţii legate de navigaţie folosind o
form

ţiile culese de la Robo-pe

ţ

ţional pân

Pe}tele robot: cea mai recent@ arm@ în lupta împotriva polu@rii apei

Etichetarea pneurilor în
func]ie de eficien]a acestora
în consumul de combustibil

Deputaţii europeni propun etichetarea
pneurilor în funcţie de consumul de com-
bustibil. Astfel, consumatorii vor putea
alege pneuri mai silenţioase

ţie a 1,3 milioane de automobile.
Pneurile sunt responsabile pentru 20-

30% din consumul de combustibil al unui
autovehicul. Un nou sistem de etichetare
a acestora, sprijinit de deputaţii europeni
de la Comisia pentru Industrie, cercetare

ţ

ţilor Europeni, Belgia), care a
redactat un raport referitor la propunerea
de directiv

ţa consumului de
combustibil ţi parametri esenţiali.

Nivelul de zgomot ţa pe
suprafeţe umede vor fi specificate pe
etichete.

Noul sistem de etichetare va folosi
clase de eficienţ

ţin
eficient. Furnizorii vor mai fi nevoiţi s

ţei pe suprafeţe umede.
Raportorul Belet insist

ţiale atât consu-
matorilor cât

ţa energetic

şi eficiente
din punct de vedere al consumului.
Conform deputatului european Ivo Belet,
noile reguli privind etichetarea pneurilor
vor duce la o reducere a consumului de
combustibil echivalent

şi energie, îi va ajuta pe europeni s

ştin-Democrat) şi
al Democra

şi a
Consiliului privind etichetarea pneurilor în
ceea ce priveşte eficien

şi al
şi aderen

şu, cel mai pu

şi cel al aderen

şi pot
aduce beneficii substan

şi mediului înconjur

şi emisiile de gaze
cu efect de ser

şi va fi votat în plen la Stras-
bourg în mai. Noul sistem de etichetare a
pneurilor face parte dintr-un pachet de legi
europene privind eficien

ă cu scoaterea din
circula

ă
aleagă pneurile care respectă mediul
înconjurător.

„Pneurile cu rezisten ă redusă în rula-
re pot duce la reducerea consumului de
combustibil cu 10%“, a spus deputatul
european Ivo Belet (Grupul Partidului
Popular European (Cre

ă a Parlamentului European

ă privind consumul de
combustibil, de la „A“ - verde, cel mai
eficient - până la „G“ - ro

ă indi-
ce pe etichetă nivelul zgomotului în rulare

ă asupra faptu-
lui că noile reguli sunt foarte simple

ător. „Ale-
gerea pneurilor ecologice va deveni foarte
simplă datorită noului sistem comun;
pneurile eficiente pot reduce semnificativ
consumul de carburant

ă“, a spus domnul Belet.
Raportul privind etichetarea pneurilor

a fost adoptat în Comisia pentru Industrie
pe 31 martie

ă.
REF. : 20090403STO53398

Banca Centrală a Chinei a anun ă rezervele
sale în valută au crescut cu 16% în ultimele 12 luni,
atingând peste 1.95 trilioane de dolari la sfâr

ărarea de bonuri de
tezaur americane.

ţat c

şitul
lunii martie. China şi-a plasat majoritatea rezervelor
în dolari americani prin cump

Republica Populară Democrată Coreeană
a anun

ătre Consiliul
de Securitate al ONU a recentei lansări de
rachetă nord-coreeană.

ţat marţi retragerea de la negocierile în
format de

ţie la condamnarea de c
şase privind sa,

drept reac
denuclearizarea

Preşedintele american , în
cursul celei de-a treia vizite în Irak, prima în actuala
sa calitate, a avertizat c

şitul
luniiAugust 2010.

Barack Obama

ă viitoarele 18 luni ar putea
fi periculoase pentru Irak, în contextul retragerii
majorită ă la sfârţii contingentului american pân



Vând Citroen Visa diesel an
1986, înmatriculat, 400 €. Tel.
0768-407463.

Vând urgent redresor pentru
înc

Rog serio-
zitate. Tel. 0355-807491, 0770-
515588 orele 8-24.

Vând autobuz Rocar RDM
109, an 1988, acte la zi, stare
foarte bun ţ 10.000 lei neg.
Tel.0255-236389, 0753-093703

Vând Dacie sport an 1984

Vând Ford Escort Break 1.4,
geamuri electrice, central, ro

ţ
1.850 € neg. Tel. 0742-527232.

Vând Dacia 1410 urgent.
Tel. 0355-809615.

Vând Dacia Logan 1.4 MPI
an fabricaţie 2007, full option,
plus câteva îmbun ţiri, preţ
atractiv. Tel. 0727-780709,
0744-675328.

Vând Dacia papuc 1,6 in-
jecţie an fabricaţie 2004, baterie
nou

ţ 300 neg. Tel.
0765-301845.

Vând Dacia 1410. Tel. 0355-
809615.

Vând autoturism Matiz, an
fabricaţie 2004, preţ 2.500 €
neg. Tel. 0745-571052, 0355-
405268.

ţ
foarte bun, stare foarte bun
T

Vând Citroen Saxo, an
2001, capacitate cilindric

ţ
3.200 € neg. Tel 0727-807764,
0770-457043.

Vând Renault Scenic
ţie 2000

. Preţ
6.500 € € neg. Tel.
0723-092582.

Vând Matiz, an 2003,
culoare ro

VW P -
ţie 2007, înmatriculat, motor

1,9. Preţ neg. Tel. 0730-315309.

ărcat bateria de ma ă, de
la 12 la 18 V reglabil.

ă, pre

ără rugină, stare f. bună, recent
înmatriculat RO, ITP 2011, pre

ătă

ă în decembrie, cauciucuri
noi din iarnă, acoperită, acte la
zi, urgent, 2.500 € neg. stare f.
bună. Tel. 0740-770047.

Cumpăr motor de Dacia 1,4
în stare bună ofer 300 lei urgent.
Tel. 0740-770047.

Vând Dacia 1310 în stare
foarte bună pre

Vând Renault Espace, an
1995, adus în noiembrie, pre

ă.
el. 0744-231771.

ă
1523, diesel, înmatriculat. Pre

ări RAR

Vând assat an fabri
ca

şin

şi
pentru piese schimb. Tel. 0355-
809615.

şu,
f

şi 18
TDL. Ani de fabrica şi
1995 cu verific

şi 1.600

şie, model standard.
Tel. 0721-678554.

�

�

�

�
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Imobiliare

Matrimoniale
Tân

ul t 40
614584

Domn f ţii, 46 de
ani, 1,75, doresc cuno ţ

ţii pentru
prietenie/c

ără discretă i sexy
a tept telefon ău la 07 -

.
ără obliga

ă cu
doamnă fără obliga

ăsătorie. Tel. 0751-
411913

ş
ş

ştin

Vând (sau schimb contra
garsonier ţ

Vând în M

ţe anexe, gr
ţi amenajare. Preţ

convenabil. Tel. 0723-639758.
Vând cas

-
.

ţ 9 € mp neg. Tel. 0723-
092582.

Vând cas

ţ 35.000 € neg.

artament

-
-

ţ fix 35.000 €. Tel.
0769-372888.

Schimb garsonier
ţit, zon -

-
ţit. Tel. 0742-518163.

Vând apartament în Re ţa,
centru, cu 3 camere, buc

-

art.
o ţ

ă + diferen ă) aparta-
ment cu 2 camere confort 1,
decomandat, etaj 2/4, Micro 4.
Tel. 0728-235599.

ăureni casă mare,
în perimetru central, acces
asfalt, 4 camere, 2 holuri, 2
grupuri sanitare, bucătărie
mare, sursă apă (hidrofor),
dependin ădină,
posibilită

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

Vând teren pe Calea Caran
sebe

Vând teren agricol în comu-
na Târnova. Tel. 0727-869557

ă în Iaz, jud. Cara
ădină

Vând ap 3 camere,
2 băi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexa subsol, zonă
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.

Vând apartament în Govân
dari, 3 camere, 2 băi, 2 bal
coane, confort 1 decomandat,
etaj 4/4. Pre

ă confort
1, îmbunătă ă foarte bu
nă, cu apartament 2 camere ne
îmbunătă

ătărie,
2 băi, 2 balcoane. Tel. 0034
696818890.

Ofer apartament 2 camere,
micro IV, 2/4, etaj 2, centrală
proprie, baie renovată, la
schimb cu garsonieră sau ap

cameră plus diferen ă. Tel.
0728-235599.

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

şului, front stradal, 5 575
mp. Pre

ş-
Severin, 1.200 mp cu gr şi
gaz. Pre Tel.
0788-361829.

şi

Particular vând urgent

ţa, pe Al. Tineretului 5,
18.000 neg. Tel. 0747-617306

şi f

şi
şi

0355-801355.

ără
intermediar garsonieră în
Re

Vând copiator multicolor
AGFA X200, imprimantă A3
CPF-136-R (Japan), procesor
de text Sharp PA W-1410,
ma ă scris Sharp PA 3140,
măsurător cabluri optice. Info la
emai l s toc_excedentar@
yahoo.com, tel. 021-2118288
diminea

ă mică, în stare nouă,
accesorii, geantă, la 200 €
bucata. Tel. 0744-232664.

ă, de provenien ă
germană. Pre

ă lemn masiv,
sculptată, deosebită, veche,
compusă din canapea, 2 fotolii,
bibliotecă. Tel. 0720-347375.

Vând pulturi pentru ma
gazin, u

ătoare gaz, frigider cu
congelator, scări de lemn,
imprimantă color, cameră video,
sticlă de geam, toate la pre

ă. Tel. 0724-219454.
ă

ă ă

Vând pietre pre

ăz 0,70 lei/kg, floarea
soarelui 1,2 lei/kg. La cantitate
mare asigur transport în Boc

ă. Tel. 0740-
770047

şin

şi 0734-135429.
Vând trei camere de luat

vederi micu

şi de interior demontate,
arz

ş

ş ş

şi se
mipre

şa
şi Reşi

ţa

ţe, sistem mini-dv,
cu caset

Vând vin vechi, an 1954,
sigilat cu cear ţ

ţ 100 € negociabil.
Tel. 0724-776295.

Vând enciclopedie Minerva
an 1924, un Petit Larousse
Illustre an 1914, preţ negociabil.
Tel. 0724-776295.

Vând mobil

-

ţuri
de criz

Cump r cherestea stejar i
elemente proasp t t iate,
calitatea A/B i rustic, bu teni
stejar diametrul minim 80 cm -
lungime 6,50 m. Tel. 0754-
892767 sau 0744-438669.

ţioase -
ţioase pentru bijuterii. Tel.

0726-603075 http: / /maga
zine.okazii.ro/tpc1900

Vând biblioteca Nina Lux.
Tel.0355-809780, 0770-479372

Vând porumb la 0,65 lei/kg,
grâu la 0,70 lei/kg, orz 0,70
lei/kg, ov

ţa o ton
.

Auto-Moto-Velo

6

Vând apartament cu o
cameră în Mociur, gaz, termo
pane, perete izolat, centrală
termică, u ă metalică, gaz,
mobilat. Pre

ă
utilată, mobilată ă.
Tel. 0740-203333

ă pentru orice fel de
activitate. 220 mp, termopane,
încălzire, gaz, curent trifazat,
acces tir, curte betonată. Tel.
0723-689971.

Vând apartament 3 camere,
2 băi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexă subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.

Vând 2.213 mp teren
intravilan în Tr. Severin cu acces
legal la cale ferată industrială,
zona est. Tel. 0252-338484.

Persoană fizică, cumpăr
apartament cu 2 camere de
comandate la etaj intermediar
cu plată pe loc. Tel. 0355-
806332, 0724-023373.

Cumpăr apartament 2
camere. Pre

Proprietar, vând apartament
3 camere, decomandat, Micro
4, lângă catedrală, îmbunătă

ă, termopane, 2 băi. Pre
Tel. 0748-023976 sau

0770-129734.
ă mobilată în

zona Triaj, toate utilită

ă închiriez aparta-
ment nemobilat sau casă
modestă în Re

ă la ă,
mobilată, grădină mare, teren
de deal, 20 ha, 1 ha luncă, 1 ha
pădure în localitatea Calina
între Dognecea ă

ă pitorească. Tel. 0355-
806062.

Închiriez garsonieră mobila
tă. Tel. 0761-142263.

-

ţ 20.000 € neg. Tel.
0255-241062.

-

ţ 22.000 € maxim.
Tel. 0720-593157.

ţit,
central ţ
43.999 €.

Închiriez cas
ţile. Tel.

0745-571052 sau 0355-405268
Doresc s

ţa. Tel. 0740-
319236.

Vând urgent cas ţar

-

ş

Se vinde urgent garsonier
şi bine situat

şi 0255-
230333.

Ofer spre închiriere în Bocşa
hal

şi

şi Sec şeni.
Zon

Cump -

A

ăr în Re

ă în Micro 1, blocurile
1, 3, 5, 7, 9 sau leea Liliacului
sau Narciselor. Tel. 0747-
832171 sau 0256-410590.

şiţa aparta
ment 2 camere, et. 1, confort 1,
cu central

Vând ă de prune din
produc ă

ă tv Diamant în
stare f. bună ămpi tv. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

ă
ă. Tel. 0355-

807491, 0770-515588.
ătu

ă. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

Tel. 0355-
807491, 0770-515588.

ă

ărin

ă sufrage
rie, televizor color ărucior
pt. bebe. Pre

Vând rame de stupi, multi-
etajat. Tel. 0745-568822.

ăru ă nouă, pe ro

ădini de vară.
Tel. 0255-564144.

Vând căr
ărul. Pre

ărimea
45. Tel. 0745-583129

ă
ă

ă

ţuic
ţie proprie în cantit ţi

mari la preţul de 10 lei/l. Tel.
0746-936971

Vând

Vând urgent monitor de 14”
color IBM + 4 buc ţi de mouse
în stare f. bun

P ţ lemn masiv, nou,
bebe, 110 lei. Tel. 0745-679418
sau id clase74ro

Vând urgent 2 telefoane fixe

Vând urgent tv alb-negru
Sirius cu diagonala de 51 cm

Vând c ţel Rottweiler 3 luni,
vaccinuri

ţii, foarte bine între-
ţinut, preţ 150 € neg. Urgent.
Tel. 0748-971440.

Vând urgent mobil -

ţuri neg. Tel. 0749-
486188, 0355-802548.

Vând c ţ ţi de
lemn cu loitri, pentru expoziţii,
restaurante, gr

ţi din colecţia
Adev ţuri neg. direct.
Tel. 0723-092582.

Vând laptop Toshiba, satelit
L300-110, în garanţie. Tel.
0727-869557.

Vând adida

Vând drujb Makita 520 no-
u , 1.100 lei. Tel. 0755-615558

Vând video proiector 300 €.
Tel. 0741-509755.

Vând sticl geam diferite
grosimi i dimensiuni, la sfert de
preţ. Ideal pentru sere i solarii.
Tel. 0724-219454.

plac
şi l

şi catalog scheme de magne-
tofoane, în stare f. bun

şi
tv alb-negru Diamant 252 cu
diagonala de 61 cm.

şi acte la zi, se pot
vedea p

şi un c

şi Nike, m

ş
ş

Oferte-Cereri

de Serviciu
Închiriez limuzină decapota

bilă de epocă, model 1948, pt.
nun

Execut case, vile, zidării,
tencuieli, ziduri din piatră, gre
sie, faian ă, zugrăveli, demolări,
renovări, în timp optim, nego
ciabil. Tel. 0788-300843.

Renovez apartamente,
construiesc case, execut ziduri

-

ţi, ocazii, www.dekaraso.ro,
0770-495824, 0742-773016.

-
ţ

-

S.C.
S.R.L. Re

CAMPAGENERAL
şi şte,

113, este chemat

ş-Sever in pentru
procedura insolven

ţa, str. Gr

ţei
(Legea 85/2006).

ădi
ă la data

23.04.2009 la Tribunalul
Cara
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ANUN PUBLICŢ
CONSILIUL LOCAL BOCŞAtitular al proiectului Plan

integrat de dezvoltare urban
Ş ŞI A

SPA ŞI ACHIZI
ŞUL BOCŞA, CARTIER

BOCŞA ROMÂN Ş-SEVERIN”, aduce la
cunoştin

şoara, str.Amurgului nr. 1, Timişoara.

ă “MODERNIZARE
STRĂZI, REABILITAREA PARCULUI PESCĂRU

Ă, JUD. CARA
ă decizia etapei de încadrare, din

procedura de reglementare conform H.G. 1076/2004,
este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor
transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la
sediulARPM Timi

ŢIILOR VERZI ŢIA DE SISTEME DE
SUPRAVEGHERE ÎN ORA

ţa publicului c

În data de 21
aprilie 2009 se
împlinesc doi
ani de când a

plecat dintre noi

dr. PETRU-IOAN.ILIASĂ

Dumnezeu să-l odihnească!

Familia

din piatră la pre

ăm amenajări de
interior rigips, faian ă, parchet,
instala

ăvit cu vopsea lavabilă, 58
lei/mp. Tel. 0743-907757.

Execut amenajări interioare
gresie, faian ă, rigips, glet,
laminate, calitate

ţuri negociabile.
Tel. 0756-361665.

Execut
ţ

ţii sanitare
ţa. Rog seriozitate

ţii cu
materialul nostru, inclusiv
zugr

ţ
ţuri

bune. Tel. 0730-486677.

şi electrice
numai în Reşi
şi oferim seriozitate. Tel. 0768-
593918.

Executam termoizola

şi pre

http://www.dekaraso.ro/


VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere deco
mandat situat în Re ţa, zona Lunca Po
mostului, et. 1/4 parţial îmbun ţit. Preţ
36.500 € neg Tel. 221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere, deco
mandat, 80 mp, situat în Boc

ţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând 11.800 mp teren situat în
Re ţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principal ţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.

Vând cantin ţa
de 2800 mp situat în Re ţa. Preţ
700.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere deco
mandat et 2/4, 2 b i, 2 balcoane, dotat cu
central

ţ
ţ

46.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând vil ţa, Calea Timi

ţa construit

-

ţ 500.000 € Tel. 221529
Vând spaţiu comercial, administrativ,

sediu firm ţa de 60 mp, situat
în Re ţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€ Tel. 221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
î ţa de 4.200 mp, p+4,

pretabil ţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.

ţie în ro
ţa, Camera de

Comerţ. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 600 mp cu po-
sibilit ţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilit ţi de cump -

ţa, zona Intim. Preţ 500.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

ţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansard

ţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 € Tel.
221529, 0720-038774.

Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0720-038774

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.

i utilat
ţ

80.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40

ml. situat pe C. Caransebe
ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe Pipirig ţile.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

ţa pe B-
dul Republicii. Preţ. 20 /mp. Tel.
221529, 0720-038774.

-
-

.
-

-

situat în
Moroasa, strada Petru Maior. Pre

.

-

. . .

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

Vând spa

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

.

Vând cas

Ofer spre închiriere spa

şi

şa Român

şi

şi

şi

şi şoarei
în suprafa

ş

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă restaurant în suprafa

ă
ă termică si termopane, modificat

după proiect, par ial mobilat,

ă, Re
ă de 1 536 mp,p+3,

compusă din hol 150 mp, 3 apartamente
a câte 2 camere, 3 dormitoare, 3 saloa
ne, gradină de iarnă, vară, seră la ultimul
etaj, 2 centrale termice proprie cu încăl
zire cu combustibil solid i gaz, teren
1 300 mp. Pre

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

ă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompeAdaste, descărcare gravi-
ta ă, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în ora

ă pe bd. Rev. din De-
cembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

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

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

ă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Re

€

VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonier .

ţ 18.000 €, cod anunţ 00367.
Vând 2 camere c

ţ 14.200 € neg. cod anunţ 00355
Vând garsonier

ţ 17.500 € neg. cod anunţ
00020.

Vând garsonier
ţ 12.200 € negociabil,

cod anunţ 00323.
Vând garsonier

ţ
25.000 €, cod anunţ 00368.

Vând garsonier
ţit ţ 22.000

€, cod anunţ 00218
Vând garsonier

ţit ţ 22.500 €, cod
anunţ 00295.

Vând garsonier ţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele lami-
nate, termopane, preţ 22.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.

Vând gars. . ,
ţit -
ţ 21.700 € neg. cod anunţ 00262.

Vând apartament 2 camere, 60 mp,
semidecomandat, zona Micro 1, etaj P/4,
termopane, înc

ţ
35.000 € negociabil, cod anunţ 00410.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
semidecomandat, zona Micro 3, etaj P/4,
îmbun ţit, termopane, central

ţ 35.500 €,
cod anunţ 00375.

Vând apartament 2 camere, 54 mp,
semidecomandat, zona Lunc , etaj 1/4,
îmbun ţit, buc

ţ
30.000 €, cod anunţ 00366.

Vând apartament 2 camere, 55 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 9/10, îmbun ţit, termopane,
central ţ
33.000 €, cod anunţ 00364

Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 4/9, f ţiri, preţ 35.000
€, cod anunţ 00293.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
confort 2, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 36.500
€, cod anunţ 00294.

Vând apartament 2 camere, confort 3,
îmbun ţit, decomandat, zona Govân-
dari, etaj 2/4, îmbun ţit, termopane, preţ
28.000 €, cod anunţ 00363.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 9/10, f ţit, preţ
28.000 €, cod anunţ 00298.

Vând apartament 2 camere, 65 mp,
confort 1, decomandat, zona Govândari,
etaj 4/4, îmbun ţit, preţ 43.000 €, cod
anunţ 00332.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, parter/4, 60 mp, conf. 1, semide-
comandat, central ţiri,
preţ 37.000 € neg. cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, parter/4, confort 1, decomandat,
central ţiri,
preţ 36.000 € negociabil, cod anunţ 00244.

Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, f ţiri, lift nou,
preţ 44.000 €, cod anunţ 00249.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, aleea Nuferilor, parter/4, 47 mp,
imobilul are sarcini, termopane, centrala,
preţ 29.000 € negociabil, cod anunţ 00228.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 4/4, baie, buc

ţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apart. 2 camere, Centru, conf. 1,

decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane,
central ţ

ţ 60.000 € negociabil, cod anunţ 00034.
Vând apartament 2 camere, zona Spar,

confort 1, semidecomandat, et. 4/4, termo-
pane, u -

ţiri, preţ 35.000 €, cod anunţ 00109.

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
central ţ

ţiri, preţ 38.000 €
negociabil, cod anunţ 00302.

Vând apartament 3 camere, Re ţa
Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, cen-
tral ţiri, preţ
90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.

Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 2,
semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbun -

ţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317.
Vând apartament 3 camere, Govân-

dari, confort 1, semidecomandat, 95 mp,
et. 1/10, recent renovat, preţ 60.000 €
negociabil, cod anunţ 00319.

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, central

ţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,

semidecomandat, et. 4/4, f -
ţiri, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00284.

Vând apartament 3 camere, Lunc
-

ţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.

2, semidecomandat, et. 3/4, central -
ţ 40.500 € neg. cod anunţ 00276.

Vând apartament 3 camere, Re ţa
Sud, confort 1, decomandat, 113 mp, et.
10/10, central

ţ 75.000 €
negociabil, cod anunţ 00250.

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 78 mp,
et. 4/4, central ţ

ţ 80.000 €
negociabil, cod anunţ 00242.

Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, central

ţ
ţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, confort 2,

decomandat, 64 mp, et. 1/10, central -
ţ -

ţ 48.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Muncii,

confort 1, semidecomandat, 82 mp+ box
ţ

ţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00104.

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, etaj 8/8, Govândari, 83.74
mp, termopane, central

ţ 49.000
€ negociabil, cod anunţ 00165

Vând apartament 4 camere, Govân-
dari, F

ţ 50.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.

Vând apartament 4 camere, parter,
Gara Sud, pretabil privatizare, u

ţ 65.000 €
negociabil, cod anunţ 00052.
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mobilată, pre
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27 mp, pre

ă Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
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ă, Micro 4, etaj 2/4, 30
mp, complet renovată ă, pre
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36 mp, îmbunătă ă, mobilată, pre
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ă, B-dul Revolu
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complet mobilată ă pre

ă
termică, gresie, faian ă, podele laminate,
pre

ă ter
mică, gresie, faian ă, u ă metalică, termo
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Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. l ng Po t i profita i de gama de
servicii oferite de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu
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� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 07 ORAR 9-17
www.remiestate.ro

71 615 700

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Pentru informa

Un abonament cost

Tariful include TVA

ţii suplimentare ţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă:

25,0 .
50,0 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale

şi abonamente suna
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DE VĂZUT LA TV:
CICLISM: Turul Turciei

Vineri Eurosport ora 15:00
HANDBAL F.: Liga Campionilor : Viborg - Oltchim Rm. Valcea

Sambata Sport.ro ora 15:05
MOTOCICLISM: Cursa de 24 de ore de la Le Mans - startul

Sambata Eurosport ora 15:45
HANDBAL F.: Cupa EHF semifinale retur: Rulemntul - SD Itxaco

Sambata TVR 2 ora 18:00
FOTBAL: Cupa Angliei: semifinale: Arsenal - Chelsea

Sambata Sport Klub ora 19:15
FORMULA 1: Marele Premiu al Chinei, Etapa 3, Cursa

Duminica TVR 1 ora 09:55
TENIS: Turneul Master Series, Monte Carlo

Duminica Sport.ro ora 16:00
FOTBAL: Cupa Italiei: semifinale: Juventus Torino - Lazio Roma

Marti Sport Klub ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
17 - 19 apr: FORMULA1 - MP al Chinei, Etapa 3;
18 - 19 apr: MOTO - Cursa de 24 de h de la LeMans;
19 apr: ATLETISM: Maratonul de la Viena,Austria ;
20 - 26 apr: TENIS -ATPTour, Barcelona, Spania.

HANDBAL
UCM Resita si CSU Suceava isi pot disputa finala Cupei

Challenge.

Oltchim nu a rezistat in fata lui Viborg.

Rulmentul Brasov a remizat cu Itxako in turul semifinalelor
Cupei EHF.

Echipa de tineret a Romaniei s-a calificat la Campionatul
European din Ungaria.

Echipele UCM Resita si CSU Suceava vor evolua in
semifinalele Cupei Challenge impotriva formatiilor Besiktas
Istanbul, respectiv BSV Bern Muri, conform tragerii la sorti. UCM
Resita, detinatoarea trofeului, va disputa prima mansa in
deplasare, pe 25/26 aprilie, urmand ca returul sa se joace pe teren
propriu, pe 2/3 mai. De cealalta parte, CSU Suceava va debuta pe
teren propriu, pentru a cunoaste soarta calificarii in deplasarea din
capitala Elvetiei.

Echipa Oltchim Ram-
nicu Valcea a pierdut prima mansa a semifinalelor Ligii Campio
nilor in fata danezelor de la Viborg HK, campioanele Danemarcei
impunandu-se in Zavoi cu 34-28. Cele mai bune marcatoare ale
meciului au fost Jurack si Mikkelsen din tabara lui Viborg, fiecare
cu 7 reusite, in timp ce de la Oltchim golgetera a fost Ardean-Elisei
cu 6 goluri. Extrema dreapta Cristina Varzaru si-a trecut in cont 5
goluri. Returul este programat pe 18 aprilie la Viborg.

Vicecampioana Romaniei la handbal feminin,
Rulmentul Brasov, a remizat, in deplasare, pe terenul formatiei SD
Itxako, scor 23-23 (10-12), in mansa tur a semifinalelor Cupei EHF.

Reprezentativa feminina de tineret a
Romaniei s-a calificat la Campionatul European de handbal din
Ungaria, in ciuda infrangerii, cu scorul de 30-29 (16-11), din meciul
cu Rusia, disputat duminica, la Braila. Echipa de handbal a
Romaniei a acces la turneul final in urma clasarii pe locul doi in
grupa a V-a preliminara a competitiei. Romania a dispus la scor de
Luxemburg, cu 38-12, vineri, in prima partida a grupei, iar sambata
a invins, cu scorul de 34-23, nationala de tineret a Finlandei.
Turneul final al Campionatului European va avea loc in Ungaria, in
perioada 9-23 august.

-

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

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

.

1. HCM Constanta 21 18 0 3 605 493 36p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 21 15 2 4 644 597 32p
4. Steaua MFA Bucuresti 22 14 2 6 692 626 30p

Stiinta Municipal Bacau 21 14 0 7 610 588 28
. HC Odorhei 22 11 1 10 601 607 23

7. Univ. Bucovina Suceava
Energia Pandurii Tg. Jiu 22 8 3 11 572 569 19

9. HC Minaur Baia Mare 22 9 1 12 561 609 19p
. Universitatea Cluj 21 8 2 11 610 642 18

11. CSM Medgidia 22 8 1 13 564 583 17
Univ HCM Poli Timisoara 22 6 3 13 559 603 15

13. CSM D & C Oradea 22 3 0 19 608 724 6
CS H & V Pitesti 22 2 2 18 538 674 6

2. UCM Resita 22 16 1 5 675 572 33p

5. p
6 p

22 10 2 10 649 601 22p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

Etapa urmatoare: (23/26), 25.04.2009
HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - UCM

Resita;

: CSM D&C Oradea - Univ.
Bucovina Suceava;

CS H&V Pitesti - Dinamo Baumit Bucuresti; HCM Constanta -
Stiinta Mun. Dedeman Bacau - Univ. Transilvania Cluj - Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu; HC Odorhei - Universitatea Politehnica
Izometal Timisoara; CSM Medgidia - Steaua MFABucuresti.

FORMULA 1
La sfarsitul acestei sapta

mani se va desfasura etapa a
III-a a Campionatului Mondial
de Formula 1. Runda de va
desfasura in China pe circuitul
de la Shanghai. Clasamente
generale inainte de China:

01 Jenson Button 15p
02 Rubens Barrichello 10
03 Jarno Trulli 8.5
04 Timo Glock 8
05 Nick Heidfeld 4
06 FernandoAlonso 4
07 Nico Rosberg 3.5
08 Sebastien Buemi 2
09 Mark Webber 1.5
10 Lewis Hamilton 1
11 Sebastian Bourdais 1

01 Brawn-Mercedes 25p
02 Toyota 16.5
03 BMW Sauber 4
04 Renault 4
05 Williams-Toyota 3.5
06 STR-Ferrari 3
07 RBR-Renault 1.5
08 McLaren-Mercedes 1
09 Force India-Mercedes 0
10 Ferrari 0.

Fernardo Alonso si Nelson
Piquet Jr. sunt increzatori ca
Renault va reusi in scurt timp sa
revina la forma excelenta de la
finalul sezonului trecut. Renault
a avut un inceput de sezon sub
asteptari, echipa nereusind sa
lupte de la egal la egal cu Brawn
GP sau Toyota. Totusi, echipa a
acumulat 4 p. in clasamentul
constructorilor, fiind la egalitate
cu BMW-Sauber, iar Alonso
este convins ca francezii vor
repeta performantele din finalul
sezonului precedent.

-

PILOTI:

CONSTRUCTORI:

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

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

Clasament etapa 24-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 24 15 4 5 39 18 49p
FC Timisoara* 24 15 7 2 44 24 46
Unirea Urziceni 24 14 4 6 37 17 46
CFR Cluj 24 12 7 5 33 19 43
U. Craiova 24 11 8 5 34 19 41

. Rapid Bucuresti 24 11 6 7 31 24 39
7. Steaua Bucuresti

FC Brasov 24 9 11 4 24 16 38
9. FC Vaslui 24 11 5 8 32 27 38

. FC Arges 24 9 7 8 32 30 34
11. Otelul Galati 24 9 5 10 31 33 32

Pandurii Tg. Jiu 24 7 7 10 21 30 28
13. Gloria Bistrita 24 7 5 12 21 27 26

Politehnica Iasi 24 7 4 13 20 32 25
5. Farul Constanta 24 6 5 13 19 37 23p

16. Gaz Metan Medias 24 5 6 13 24 40 21p
17. CS Otopeni 24 2 7 15 19 39 13p
18. Gloria Buzau 24 1 3 20 11 50 6p

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

24 9 11 4 30 20 38p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (25/34) 17.04.-18.04.2009, vineri 17.04:

Sambata
18.04.

Gaz
Metan Medias - Steaua (ora 16:00); Gloria Buzau - FC Arges (ora
18:45); U Craiova - Unirea Urziceni (ora 20:45, Antena 1);

: Farul Constanta - CFR Cluj (ora 14:00); CS Otopeni - Pandurii
Tg. Jiu (ora 15:00, netelevizat); Gloria Bistrita - Otelul Galati (ora
15:00, netelevizat); Poli Iasi - Dinamo (ora 16:00); FC Vaslui - FC
Timisoara (ora 18:30) ; Rapid - FC Brasov (ora 20:30). Meciurile sunt
televizate pe GSPTV .

LIGA 1

FOTBAL - CUPE

EUROPENE
Marti si miercuri s-au desfa

surat meciurile retur din cadrul
sferturilor de finala ale Ligii
Campionilor:

:
Joi, 16 aprilie 2009 se vor

desfasura meciurile retur din
sferturile de finala ale Cupei
UEFA:

-

Marti 14.04.2009:

Miercuri 15.04.2009:

Cupa UEFA

,

,

Chelsea - Liverpool 4-4
Bayern M.- Barcelona 1-1

Arsenal - Villarreal 3-0
Porto - Man. United 0-1

Marseille - Shahtior
Dinamo Kiev - PSG
Man. City - Hamburg
Udinese - Bremen

HALTERE
Roxana Cocoş, un pariu câştigat cu greut

Ninel Miculescu a revenit cu medalie de argint.

ă

O româncă a ridicat 75 kg la 14 ani!

ţile.

-

În vârst

ţ ţ

ţie a

-
ţiei. Tripl

ţia
a

, Andrie

ţin decât armeanul Arakel Mirzoyan, campionul
absolut al acestei categorii.

ă de
20 de ani, halterofila a cucerit bronzul la Europene ă la
o medalie olimpică în 2012. Medaliată cu bronz la CE de la
Bucure

ă marea speran ă a halterelor române
ă când familia

ă mine la o competi ă. Presiunea
ăugat ă a trebuit să

slăbesc patru kilograme în trei zile pentru a mă putea încadra în
greutate. Speram la aur, dar mă voi revan

De

ă vicecampioană europeană la juniori II în
2008, halterofila care nu a împlinit încă 15 ani s-a clasat pe pozi

ă în clasa a VII-a

şi e candidat

şti, în limitele categoriei 58 kg, Roxana Cocoş (20 de ani) se
anun şti pentru JO de la
Londra din 2012. “A fost pentru prima dat şi prietenii
au fost lâng şa important şi-a
spus cuvântul. La acest lucru s-a ad şi faptul c

şa la Mondialele de
juniori din acest an”.

şi nu a cucerit nici o
medalie, Elena Andrieş a fost totuşi una dintre sportivele remar
cate ale competi

şaptea la categoria 48 de kilograme în cadrul CE de la Bucureşti.
Elev ş a ridicat 60 de kilograme la stilul
aruncat, în vreme ce la smuls a ridicat 75 de kilograme.

Halterofilul
bucureştean a cucerit medalia de argint la Campionatele Europe
ne la stilul smuls la categoria 69 kg, ridicând 150 kg, cu doar un
kilogram mai pu
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