
saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Anul XI Nr.I 71 - 7 Martie 2007 Preţ 60 6bani ( .000 lei vechi) ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

...pag. 8

Canotaj

Handbal Box

Tel./Fax: 0 55-21.52.832

Reşiţa Bd I.L. Caragiale Nr. 20, .

....pag. 2

...pag. 5

...pag. 3

Anunţuri,
publicitate

...pag. 7

...pag. 6

Agenţii
imobiliare

Agenţii
imobiliare

...pag. 4

Sprijinirea construirii de
locuinţe proprietate

personală

Acordarea de subvenţii
pt. produc torii agricoliă

Pozi ia statelor membre
UE i SEE fa de
liberalizarea pie ei for ei
de munc

ţ
ţ

ţ ţ
ş ă

ă

Meteo
perioada

martie 71 - 11 200

Timişoara

0
-5

o

o
C
C

-1 C
-7 C

o

o

-2 C
-8 C

o

o

0 C
-6 C

o

o

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Locuri de muncă
în Germania

Structura anului
colar 2007-2008ş

Sport
Formula1 Lansare Honda

Foto: Brebenariu Rodica

Foto: FRANCISC HIPP

Bazinul de liniştire şi tunel

Luni, 26 februarie 2007, Grupul TMK a marcat un moment din
istoria recentă a holdingului

ă, de la TMK Re
ă, la

conferin ă fiind prezen

ă de S.C. TMK - ARTROM S.A Slatina ă,
formează subgrupul TMK România.

Grupul TMK dispune de cinci uzine pe teritoriul Federa
ă de afaceri de 3,3 miliarde

USD, la nivelul anului 2006 ă de 3 milioane
tone.

Ac ă
ă Grupul TMK pe locul trei în

lume.
TMK acoperă o gamă largă de

ător din lume, în timp ce ARTROM
ocupă locul al doilea în Europa la produc

ă standardele
interna ă

ă a
ă la 2500 mm, cu grosime de pere

ă la 60 mm.
La ARTROM se produc

ă la temperaturi înalte,

ă, bile pentru rulmen

ă
ă la Re

ă, reprezentând a doua etapă a traseului parcurs de
o

ă este investi

ă ă cu mult înainte de transferul de proprieta-
te către TMK, punerea în func ă

ă laborioasă care trebuia să compenseze,
pe de-o parte modificările care au survenit în structura proiectan-
tului, unele aspecte de uzură morală a unor echipamente, ceea
ce a necesitat adaptarea la noile produse existente pe pia ă sau
ie

ă ătorul
spaniol au venit în sprijinul TMK, astfel că, prin eforturi conjugate,
în seara zilei de 22 februarie 2007 a fost turnată prima ă de

o ă, estimându-se la cca. o
lună ătate etapa în care vor fi parcurse toate probele de
verificare reglare garan ă acest termen instala

ă va putea func ă.
Procedeul de turnare continuă, implementat

ă reduceri ale consumurilor de material (cu 22%
la o

ălzirea în
cuptoare)

ă este cu trei fire

ă: de 250 ăspunde la solicitările
pie ă din Rusia va opera modificări care să permită
turnarea unor

ă (20,5
milioane USD) ăfuire (9,7 milioane USD),
aferentă cuptorului electric.

Investi ă în anul 2005, a constituit o condi
ărui certificare are la bază

sistemul ISO 14001.
Odată cu punerea în func ăfuire,

cele 35 tone de praf siderurgic, care se depunea zilnic în arealul
poluat de cuptorul electric, sunt captate.

La ora actuală, „aerul din mun

ă este de 83,2 milioane USD.
TMK va continuă să investească la Re ări fiind deja
abordate sau în fază de finalizare.

Cuptorul electric EBT a fost dotat cu un transformator
performant, precum ă pentru evacuarea zgurii,
urmează instala

ă de ultimă genera

ă izola ă a bisericii „Maria Zăpezii” ă
izolarea fonică

ă direc

ă o relativă autonomie din acest punct de vedere.
În acest sens, în etapa următoare TMK - Re

ă. Nu au fost oferite detalii legate de
aceste investi

ăni

ăcute,
TMK Re

ă

ă la
TMK- Re ă la sfâr

ărul acestora se va reduce cu 300, disponibilizare care are
acceptul sindicatului

ă ă în anexa
tratatului de preaderare la UE. Două treimi din personalul care va
fi disponibilizat are contract de muncă pe perioadă determinată,
iar cealaltă treime va beneficia de măsuri compensatorii,
derivate din clauzele contractului de muncă.

De fapt, într-un ora
ă de muncă în domeniul construc

ă
reconversia profesională ca fiind o solu ă pentru
rezolvarea situa

şi anume finalizarea instala
şi

şti, Excelen
şedintele Consiliului

de Administra
şi locale,

reprezentan şi Comer şi
specialişti din TMK.

TMK- Reşi
şi

şi
şi, împreun

şi o produc

şi gaze, industriei chimice şi petrochimice, industriei cons-
tructoare de maşini (în special celei de automobile), industriei
navale, aeronauticii, agriculturii, construc

şi,
şi

şi

şi
şi livrat

şirea din obliga
şite, IPROMET şi produc

şarj

şarj
şi jum

şi la TMK-
Reşi

şi ale consumurilor energetice, comparativ cu
consumurile specifice procedeului clasic de ob

şi eliberarea unor spa şi
depozitate deşeurile rezultate din procedeul tehnologic clasic.

Maşina de turnare continu şi, în prezent
permite turnarea unor profile de dimensiuni mari (la sec

şi 280 mm), iar pentru a r

şi şi-a onorat integral investi şi
tehnologie impuse prin contractul de privatizare şi a implementat
un program de investi

şi instala

şte de cel din
Reşi

şi

şi
şi restructurare financiar

şi

şi cu o platform

şi performant, a fost
finalizat şi continu

şi etanşarea halei cuptorului electric.
În materialul promo

şi
şi creşterea puterii instalate în cele patru centrale

hidroelectrice din cadrul Sistemului hidroenergetic Nera - Timiş
Superior Bârzava Superioar

şte recuperarea investi
şi

şi a celei sociale sunt alte
obiective ale TMK, managementul în acest domeniu fiind
certificat prin sistemul OH SAS 18.001.

În ceea ce priveşte politica de personal, la ora, actual
şi şitul anului

num
şi face parte din planul de viabilitate al

societ

ş ca Reşi

ţiei de
turnare continu ţa.

Evenimentul a beneficiat de o participare special
ţa de pres ţi ambasadorul Federaţiei Ruse

la Bucure ţa SaAlexander Ciurilin, Directorul General
al Grupului TMK, Konstantin Semericov, Pre

ţie al S.C.TMK ARTROM S.A. Slatina, Adrian
Popescu, conducerea administraţiei judeţene

ţi ai Ministerul Economiei ţului, precum

ţa a achiziţionat, prin privatizare, în anul 2004
Combinatul Siderurgic Re ţa. Începând din luna martie 2006,
TMK Re ţa face parte din Grupul TMK, fiind o companie
administrat

ţiei
Ruse, având 50.000 angajaţi, o cifr

ţie anual

ţiunile societ ţii au fost cotate la Bursa din Londra, iar cele
7,5 miliarde USD capital situeaz

ţevi, destinate transportului de
petrol

ţiilor civile, fiind cotat
ca cel de-al treilea produc

ţia de ţevi speciale.
Ţevile sunt realizate din oţel carbon de calitate, oţel inoxidabil

sau oţel rezistent la temperaturi înalte, respect
ţionale, iar sistemul de management al calit ţii cores-

punde normelor ISO 9001, fiind certificat de TÜV Germania.
Gama dimensional ţevilor produse de grupul TMK are în

vedere diametre pân ţi de 1
pân

ţevi, destinate cazanelor care
funcţioneaz ţevi pentru industria de
automobile, ţevi pentru transportul combustibililor lichizi sau
gazo ţevi pentru industria petrochimic ţi.

La TMK - Re ţa se produc ţaglele din care, la ARTROM se
lamineaz ţevile.

Ultima investiţie finalizat ţa este instalaţia de turnare
continu

ţelul elaborat în cuptorul electric.
Instalaţia de turnare continu ţia cu cel mai mare

impact economic pe care TMK a iniţiat-o la Re ţa.
Proiectat

ţiune a acestei capacit ţi industria-
le a necesitat o munc

ţ
ţiile contractuale asumate de furnizor.

Aceste obstacole au fost dep

ţel, în 26 februarie cea de-a treia

ţie. Dup ţia de
turnare continu ţiona la capacitatea proiect

ţa, realizeaz
ţel lichid)

ţinere a ţevilor, iar
în final se poate asigura un control al parametrilor fizico-calitativi
mai riguros.

Nu pot fi ignorate scurtarea ciclului de fabricaţie (prin
eliminarea fazei de turnare în lingotiere, respectiv înc

ţii în care erau evacuate

ţiune
rotund

ţei, o firm
ţagle cu diametrul de 180 mm.

TMK- Re ţa ţiile de mediu

ţii post-privatizare în valoare de 30,2
milioane USD, destinate instalaţiei de turnare continu

ţiei de despr

ţia, început ţia pentru
obţinerea autorizaţiei de mediu, a c

ţiune a instalaţiei de despr

ţi nu se deosebe
ţa” a fost asigurarea pe care conducerea TMK a oferit-o

re ţenilor, cei care sunt cei mai autorizaţi în validarea acestei
declaraţii.

Capitalul total pe care TMK l-a investit la Re ţa, pentru mo-
dernizare

ţa, unele lucr

ţia de vacuumare, laboratoarele, inclusiv cel de
mediu au fost dotate cu aparatur ţie, a fost
realizat un sistem de informatizare modern

ţia fonic

ţional oferit, o alt ţie a viitoarelor
investiţii o constituie dezvoltarea bazei energetice a companiei,
ceea ce asigur

ţa a planificat
modernizarea

ţii, de modul de realizare a sporului de putere
(continuarea unui proiect care prevedea realizarea unui baraj la
Nerg ţa sau înlocuirea unor echipamente existente) sau
utilizarea potenţialului energetic al Bârzavei, în aval de
Breazova). În ceea ce prive ţiilor f

ţa a realizat în anul 2006 un profit brut de 14 milioane
USD, cel net fiind de 4,7 milioane USD.

Asigurarea securit ţii muncii

ţa sunt 1.650 de salariaţi, dar pân

ţii. Dinamica de personal a fost cuprins

ţa, în care a fost semnalat
deficitul de forţ ţiilor, pentru
ambele categorii de personal conducerea TMK consider

ţie viabil
ţiei create. (R.B.)

TMK - RE{I[A A FINALIZAT INSTALA[I A DE TURNARE CONTINU~
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OMFM prelungeste pana la data de 16 martie
2007 actiunea de preselectare a solicitantilor de
locuri de munca in Germania-lucratori oaspeti, in
domeniiile: industrial, hotelier/gastronomic si
medical

Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă aduce
la cunoştinţa opiniei publice că prelungeste
actiunea de preselectare a solicitantilor de locuri
de munca in Germania, pentru lucrători oaspeţi
(contractele sunt pentru o perioada de 12 luni cu
posibilitate de prelungire cu inca 6 luni),
organizata la sediul sau din str. Valter
Mărăcineanu nr.1-3, sector 1- Bucureşti, pana la
data de 16 martie 2007.

Domeniile pentru care se poate opta sunt:
industrial, hotelier/gastronomic si medical.

Conditiile ce trebuie indeplinite sunt conforme
cu prevederile conventiei pentru lucratori
oaspeti, incheiata intre Guvernul Romaniei si cel
al Republicii Federale Germania, respectiv:

Varsta maxim 40 de ani;
Cunostinte foarte bune de limba germana;
Experienta de minim 3 ani dovedita prin

cartea de munca si/sau adeverinta de munca in
domeniul solicitat, imediat anterior anului 2007
(cei care au un interval lung in care nu au lucrat
nu pot fi luati in considerare).

pentru domeniul INDUSTRIAL, se pot
prezenta numai persoanele care au diploma de
calificare pentu urmatoarele meserii:

gradinari- calificare profesionala incheiata
ca si agricultor, maxim 40 de ani, cunostinte bune
de limba germana, cu o vechime de minim 3 ani in
gradinărit, dovedita prin cartea de munca si/sau
adeverinta de munca, imediat anterior anului
2007;

lăcătuşi - calificare profesionala incheiata
ca si lăcătuş, max. 40 de ani, cunostinte bune de
limba germana, cu o vechime de min. 3 ani in acti-
vitate, dovedita prin cartea de munca si/sau ade-
verinta de munca, imediat anterior anului 2007;

mecanici (cu experienţă în industrie)- califi-
care profesionala incheiata ca si mecanic, maxim
40 de ani, cunostinte bune de limba germana, cu
o vechime de minim 3 ani in activitate, dovedita
prin cartea de munca si/sau adeverinta de
munca, imediat anterior anului 2007;

mecanici (cu experienţă în maşini cu
comandă numerică)- calificare profesionala
incheiata ca şi mecanic, maxim 40 de ani,
cunostinte bune de limba germana, cu o vechime
de minim 3 ani in activitate, dovedita prin cartea
de munca si/sau adeverinta de munca, imediat
anterior anului 2007;

mecanici agricoli- calificare profesionala
incheiata ca şi mecanic, maxim 40 de ani,
cunostinte bune de limba germana, cu o vechime
de minim 3 ani in activitate, dovedita prin cartea
de munca si/sau adeverinta de munca, imediat
anterior anului 2007;

electricieni- calificare profesionala
incheiata ca şi electrician, maxim 40 de ani,
cunostinte bune de limba germana, cu o vechime
de minim 3 ani in activitate, dovedita prin cartea
de munca si/sau adeverinta de munca, imediat
anterior anului 2007;

tinichigii (cu experienţă în montarea şi
repararea acoperişurilor)- calificare profesionala
incheiata ca şi tinichigiu, maxim 40 de ani,
cunostinte bune de limba germana, cu o vechime
de minim 3 ani in activitate, dovedita prin cartea
de munca si/sau adeverinta de munca, imediat
anterior anului 2007;

tâmplari- calificare profesionala incheiata
ca şi tâmplar, max. 40 de ani, cunostinte bune de
limba germana, cu o vechime de min. 3 ani in acti-
vitate, dovedita prin cartea de munca si/sau ade-
verinta de munca, imediat anterior anului 2007;

zugravi-vopsitori- calificare profesionala
incheiata ca şi zugrav-vopsitor, maxim 40 de ani,
cunostinte bune de limba germana, cu o vechime
de minim 3 ani in activitate, dovedita prin cartea
de munca si/sau adeverinta de munca, imediat
anterior anului 2007;

lăcuitori- calificare profesionala incheiata
ca şi lăcuitor, maxim 40 de ani, cunostinte bune
de limba germana, cu o vechime de minim 3 ani in
activitate, dovedita prin cartea de munca si/sau
adeverinta de munca, imediat anterior anului
2007;

măcelari- calificare profesionala incheiata
ca şi măcelar, maxim 40 de ani, cunostinte bune
de limba germana, cu o vechime de minim 3 ani in
activitate, dovedita prin cartea de munca si/sau
adeverinta de munca, imediat anterior anului
2007.

pentru domeniul HOTELIER / GASTRO-
NOMIC si MEDICAL se pot prezenta numai
persoanele care au diploma de calificare pentu
urmatoarele meserii::

ospatari/ospatarite- calificare profesionala
incheiata ca si ospatar, maxim 40 de ani,
cunostinte bune sau foarte bune de limba
germana, avantaj cunoasterea limbii engleze, cu
o vechime de minim 3 ani in activitate, dovedita
prin cartea de munca si/sau adeverinta de
munca, imediat anterior anului 2007;

bucatari/bucatarese - calificare profesiona-
la incheiata ca si bucatar, maxim 40 de ani,
cunostinte bune de limba germana, cu o vechime
de minim 3 ani in activitate, dovedita prin cartea
de munca si/sau adeverinta de munca, imediat
anterior anului 2007;

receptioneri/receptionere- calificare profe-
sionala incheiata ca si receptioner, maxim 40 de
ani, cunostinte foarte bune de limba germana si
de limba engleza, cu o vechime de minim 3 ani in
activitate, dovedita prin cartea de munca si/sau
adeverinta de munca, imediat anterior anului
2007;

femei specialiste in domeniul hotelier
pentru activitati combinate de servirea micului
dejun, curatenie, receptie- calificare profesionala
incheiata in domeniul hotelier/gastronomic, ma-
xim 40 de ani, cunostinte bune sau foarte bune
de limba germana, avantaj cunoasterea limbii en-
gleze, cu o vechime de minim 3 ani in activitate,
dovedita prin cartea de munca si/sau adeverinta
de munca, imediat anterior anului 2007;

specialisti/specialiste pentru fast-food-uri-
calificare profesionala incheiata in domeniul
gastronomic, maxim 40 de ani, cunostinte bune
de limba germana, cu o vechime de minim 3 ani in
domeniul fast-food-urilor sau intr-una din
urmatoarele meserii:ospatar, bucatar, economist
(studii medii sau superioare de specialitate)
vanzator produse alimentare, dovedita prin
cartea de munca si/sau adeverinta de munca,
imediat anterior anului 2007;

asistenti/asistente medicale (personal de
îngrijire bătrâni) - absolvenţi de şcoală postli-
ceală de asistent medical, maxim 40 de ani,
cunostinte foarte bune de limba germana, cu o
vechime de minim 3 ani in activitate, dovedita prin
cartea de munca, imediat anterior anului 2007.

copie B.I. sau C.I. ;
copie paşaport cu valabilitate de min. 6 luni;
fişă personală (tipizat OMFM);
C.V. în limba română (tipizat OMFM) şi

germană;
copie legalizată a certificatului de absolvire

şi/sau calificare şi separat traducerea acestuia în
limba germană, efectuată de un traducător
autorizat;

copie legalizată a cărţii de muncă (toate pagi-
nile scrise) şi separat traducerea acesteia în lim-
ba germană, efectuată de un traducător autorizat

certificat de sanatate (conform HGR nr.
850/2002);

cazierul judiciar în original care să ateste că
nu are antecedente penale (termen de valabilita-
te 6 luni);

declaraţie pe proprie răspundere legalizată
notarial din care să rezulte că solicitantul nu
beneficiază de pensie de invaliditate,

declaratie pe propria raspundere din care sa
reiasa daca solicitantul are sau nu minori in
intretinere, legalizata la un notar public ;

dovada emisa de Serviciul Public pt.Asistenta
Speciala/primar, din care sa rezulte ca parintele
solicitant de locuri de munca in strainatate a
notificat acestora intentia de a lucra in strainatate

2 fotografii tip pasaport.

Persoanele care vor prezenta documente
falsificate, fie prin ştergerea sau adăugarea în
mod intenţionat a unor date din cuprinsul
înscrisului, fie prin contrafacerea întregului
înscris, la înregistrarea dosarului personal în
banca de date a O.M.F.M. în scopul obţinerii
dreptului de a beneficia de un contract de muncă
în străinătate vor fi denunţate de îndată organelor
abilitate pentru cercetarea penală şi pedepsirea
faptelor comise.

Precizăm că vor fi acceptate numai dosarele
în care se prezintă toate documentele specificate
mai sus, dosarul depus constituind primul pas în
procesul de recrutare şi plasare a forţei de muncă
în străinătate.

1.
2.
3.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

MENŢIONĂM CĂ OFICIUL PENTRU
MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂ NU PERCEPE
NICI UN FEL DE TAXE ŞI COMISIOANE.

Documentele necesare sunt următoarele:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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MEdC va publica indica]ii de rezolvare }i
r@spunsuri pentru disciplinele de la profilul real

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va face publice miercuri, 28
februarie 2007, pe site-ul http://subiecte2007.edu.ro, indicaţiile de
rezolvare şi răspunsurile pentru disciplinele de la profilul real
pentru Examenele Naţionale din acest an. Elevii vor primi
răspunsuri şi indicaţii la următoarele discipline: matematică
pentru Teste Naţionale 2007 şi matematică, informatică, chimie şi
fizică pentru Bacalaureat 2007.

Potrivit calendarului anunţat, toate Inspectoratele Şcolare
Judeţene au obligaţia de a asigura accesul tuturor elevilor, din
unităţile de învăţământ care nu au conectare la Internet, atît la
variantele de subiecte, cît şi la indicaţii şi răspunsuri.

Fiecare inspectorat şcolar judeţean, în funcţie de specificul
local şi de solicitările concrete din şcoli, va alege varianta optimă
astfel încât să elimine posibilele disfuncţionalităţi în furnizarea
materialelor.

„Am primit din partea inspectorilor şcolari generali, asigurarea
că atît variantele de subiecte, cît şi indicaţiile de rezolvare vor
ajunge în mâinile elevilor conform calendarului şi în condiţiile
asumate”, a declarat ministrul Mihail Hărdău.

Menţionăm că în perioada 16 ianuarie 16 februarie a.c.,
variantele de subiecte pentru examenele naţionale au fost supuse
dezbaterii publice, iar Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare
(SNEE) a primit observaţii privind forma şi conţinutul acestora.
Elevi, profesori, părinţi, cercetători şi jurnalişti au transmis 1317
mesaje dintre care 668 au avut un caracter general, 233 s-au refe
rit la subiectele pt Testele Naţionale şi 416 la cele pt Bacalaureat.

Subiectele au fost concepute în conformitate cu programele
şcolare şi cu programele de examen, avându-se în vedere o cu
prindere echilibrată a materiei studiate. Totodată, fiecare variantă
conţine probleme sau întrebări cu grade diferite de dificultate,
pentru a permite evaluarea corectă a performanţelor candidatului.

-

-
. .

-

Ministerul Educatiei si Cercetarii - 27.02.2007

Structura anului }colar 2007-2008
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit prin ordinul

ministrului nr. 402/22 februarie 2007, structura anului şcolar 2007-
2008. Astfel, cursurile noului an şcolar vor începe luni, 17
septembrie 2007 şi se vor încheia, vineri, 13 iunie 2008, însumând
35 de săptămâni de şcoală (175 de zile lucrătoare).

Anul şcolar 2007 - 2008 este organizat în două semestre, după
cum urmează: semestrul I (luni, 17 septembrie 2007 - vineri, 1
februarie 2008), întrerupt de vacanţa de iarnă (sâmbătă, 22
decembrie 2007 - duminică, 6 ianuarie 2008) şi semestrul II (luni,
11 februarie 2008 - vineri, 13 iunie 2008). În primul semestru, în
perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2007, clasele din
învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în
vacanţă, iar în intervalul 2 - 10 februarie 2008 este programată
vacanţa intersemestrială.

Cursurile semestrului al II-lea vor începe luni, 11 februarie 2007
şi vor dura până vineri, 13 iunie 2008. Din data de sâmbătă, 26
aprilie şi până în data de duminică, 4 mai 2008, elevii vor fi în
vacanţa de primăvară. Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 14
iunie şi se va termina duminică, 14 septembrie 2008.

Prin derogare de la prevederile acestui ordin, au fost stabilite
următoarele excepţii:

pentru clasele a VIII-a, ultima zi de cursuri este vineri, 6 iunie
2008, iar durata cursurilor este de 34 de săptămâni (170 de zile);

pentru clasele a IX-a şi a X-a de la şcoala de arte şi meserii,
pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de
calificare şi pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta
progresivă de calificare durata cursurilor este de 36 săptămâni
(180 de zile lucrătoare). A 36-a săptămână prevăzută de planul
cadru va fi alocată instruirii practice pentru dobândirea experienţei
în condiţii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această
săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în
parte, în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de
colaborare cu paretenerii sociali.

pentru clasa a XI-a - anul de completare, pentru clasa a XI-a
de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru
clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de
calificare, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, totalizând
185 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste
clase, 16-27 iunie 2008, sunt săptămâni de practică.

pentru învăţământul postliceal sanitar, calificarea asistent
medical generalist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni.

entru învăţământul postliceal sanitar, calificarea tehnician
ortoprotezist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni, pentru
anii I şi II, şi de 36 de săptămâni, pentru anul III.

În semestrul I, tezele se vor susţine, de regulă, până la data de
21 decembrie 2007, iar în semestrul al II-lea până la data de 16 mai
2008. Persoanele aparţinând altor culte religioase decât cel
ortodox, culte recunoscute oficial, beneficiază, la cerere, de 2 zile
libere pe an şcolar, cu ocazia unor sărbători religioase specifice
cultului respectiv.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile
climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele
şcolare pot aproba la cererea conducerii şcolilor, modificări ale
structurii anului şcolar. Aprobarea modificării structurii anului
şcolar se acordă în condiţiile asigurării numărului de 175 de zile de
cursuri, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără
restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.

Calendarul testelor naţionale, al examenului naţional de baca
laureat, al examenelor de absolvire pentru învăţământul profesio
nal şi postliceal şi al examenelor de certificare a competenţelor
profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a, se
aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei şi cercetării.

p

-
-

a)

b)

c)

d)

e)

Ministerul Educatiei si Cercetarii - 28.02.2007

Locuri de muncă în Germania
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Badea Ion (70 ani)

(48 ani) Albu

Ana Gu (77

Geamba (77 ani)

Câtu Maria

ţa

(66 (94 ani)

Secan Corneliu (65 ani)

Tremel Francisca (80 ani)

Schmidt Otto

Coprariu Ion Bania

(16 ani)

Telescu Constantin (67 ani)

Alexandru Nicolae (83 ani)

Coman Doina (69 ani) Savu

Gheorghe (59 ani)

Halmaci Vasile

şc

ani) şu Ana

ş

Ioan-Aurelian

(69 ani) ă Maria

(59 ani) Geor

gevici Mladen (86 ani) Negrin

Anu (67 ani) Ghinaci Elena

ani) Drăgan Eva

(69 ani) Săn

dulescu Tudor (78 ani)

(61 ani)
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vâ ţ

Vând congelator Arctic, 5
sertare, în stare foarte bun .
Tel. 0355-801535.

ţ
120 lei ţie de camer

ţigl

ţ 500 lei. Tel. 0355-
802202.

Vând vitrin ţa

nd că ei boxer. Tel. 0745-
830085.

ă

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.

Vând tv LCD, plate de 50

ă, cu/fără cip, pre
ă

Technics, putere de 400 W sau
schimb cu telefon, electronice,
dvd. Tel. 0720-347410.

Vând cuier hol. Tel. 0721-
798721.

ăr ă Jimbolia Leu.
Tel. 0255-219563, 0729-
930543.

Vând dormitor din lemn de
brad, pre

ă Topli
ă mică, chiuvetă de

bucătărie. Tel. 0355-805819.

şi
de 25 cm, satelit, radioceas,
scule electrice etc. Tel. 0723-
312985, 220717.

Vând joc Play Station, stare
foarte bun

şi sta

şi ser-
vant

Cump

Vând mobilă, pre

ător de fructe
Philips nou, sigilat

ă de scris Rozal, pre

ă video Sony
mini dv cu DV, accesorii

ă, pre

ă combinată. Tel.
226967.

Vând convector cu tiraj
for

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

Vând mobilă, stil vechi, pre

ţ 350 lei.
Tel. 0741-349440.

Vând storc

ţ
300 lei ţ 100
lei. Tel. 0355-803016.

Vând cuier, preţ 50 lei,
cuptor microunde, preţ 150 lei,
ma ţ 50
lei. Tel. 0355-803014.

Vând camer

ţ avantajos
sau schimb cu diverse. Tel.
0723-495967.

Vând mobil

ţat, foarte puţin folosit, preţ
600 lei

ţ 150 lei. Tel. 214003.
Vând goblene cusute

ţ
300 lei. Aleea Romaniţei. bl. IV,
sc. III, et. III, ap. 15, tel. 0741-
349440.

şi rotisor de
pui. Tel. 0724-539503.

Vând frigider Arctic. Tel.
0355-410523.

Vând congelator 90 l, pre
şi frigider 90 l, pre

şin

şi case-
te de rezerv

şi instant cu tiraj normal,
pre

şi
înr

.

Imobiliare
Iau o fat

Închiriez (vând) camer

Închiriez (vând) apartament
2 camere în Moroasa. Tel. 0728-
389678.

ă în chirie. Tel. 0355-
408068.

ă de
cămin cu baie în Luncă. Tel.
0728-389678.

Închiriez (vând) garsonieră
în Moroasa. Tel. 0728-389678.

Matrimoniale
Doresc s

ţ ţii, doresc
partener pentru c

ă cunosc domn.
Tel. 0746-323706.

ă, 58 ani, cu
locuin ă, fără obliga

ăsătorie. Tel.
0721-217133.

Pensionar

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Joi, 01.03.2007

Sâmbătă, 03.03.2007

1.

2.

Popa Ioan şi
Culda Paraschiva (52 ani)

ş Dan-Nicolae (33
şi Crauciuc Nicoleta (26 ani)
Anu (24ani)

şi

şeriu Bogdan (19 ani)
şi Berki Anda-Maria (17 ani)

(58 ani)

Chele ani)

ătălin-Adrian

1.

ţa C
Cojocaru Georgiana-Florina

(19 ani)
Dobro3.

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

- ar ie

şi

1 3 m t 2006

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

V nd ord scort 1,6 benzi
n , an 1981, stare bun , plus
motor i multe piese de schimb.
Pre 1 000 . Tel. 0721 237277

V nd jante de aliaj 15"
echipate cauciucuri de var ,
pentru Seat (4 buc i) pre 200

. el 0721 237277

o

-

â F E -

ţ . € - .
â

ţ ţ
€ T . - .

Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.

Vând scuter Piagio Boxer cu
2 locuri, stare impecabil ţ
300 €. Tel. 0355-802202.

Vând camioane Raba (8
tone) + remorc

ţie 2004, aer condiţionat, 36.000
km. Tel. 0355-806208, 0724-
726060, 0751-837092.

ă ă

ă
ă

ă, pre

ă (7 tone). Tel.
0744-663286.

Vând Matiz ro

ş

şu, an fabrica

Vând anvelope second-
hand de toate tipurile -

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

Vând Dacia 1300, verificare
tehnic noiembrie 7

, preţ 700 lei, ţei,
bl. 4, sc. 3, et. 3, ap. 15. Tel.
0741-349440.

şi dimen
siunile, pre

ştei nr. 7. Tel. 0721-
847422, 0742-612072.

ădi

ă 200 , acte la
zi Aleea Romani

Auto-Moto-Velo

Vând apartament 2 camere,
confort I, preţ 33.000 €, Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.

Primesc în gazd Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc. 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.

Vând p ţ

Vând apartament 2 camere,
Lunc

ţ
16.900 €. Tel. 0720-008513.

Vând apartament 2 camere,
în c min, etaj II, Calea Caran-
sebe ţ neg. Tel.
0355-402670.

Primesc fete în gazd

ţ 11.500 €
neg. Tel. 0741-349440.

Vând cas ţ

ţ 50.000 € neg. Tel.
0729-107651.

Vând garsonier

ţ avantajos. Tel.
0727-842342.

Vând urgent apartament 2
camere, confort I, bun pentru
privatizare. Tel. 0722-638308.

Închiriez spaţiu comercial,
60 mp + dot

ă.

ădure ă,
5.800 mp, în Caransebe

ă, Al. I. Cuza nr. 36, ocu-
pabil imediat, fără intermediari.
Tel. 253163, 0727-102748.

Vând apartament 2 camere,
zonă centrală, confort III, pre

ă

ă. Tel.
0355-805819.

Vând 2 camere în cămin,
etaj II, usă metal, centrală

ă, parchet,
zugrăvit proaspăt, pre

ă pe Al. Vlahu ă, 4
camere, 2 băi, bucătărie,
demisol, 2 grădini, renovată
exterior, pre

ă sau aparta-
ment 2 camere. Tel. 0727-
842342.

Vând apartament 2 camere,
Govândari, pre

ări.Tel.0748-119443
Vând apartament 2 camere,

confort I, decomandat, ideal pt.
privatizare, cabinete medicale
sau baruri. Tel. 0748-119443.

şi fânea
ş, zona

Teuş. Tel. 0728-203084, 0747-
518998, 0749-312329.

şului, nr. 14, pre

şi
calorifere noi, van

Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut s

Execut lucr
ţii cu membran

T
ţ

ţuri avantajoase. Tel. 0355
412568, 0727-815760, 0748-
413548.

A solvent -
m ţuri

mici, elevi clasele V-XII la lb
român lb.
0355-412568

.

.
Familie tân

ă îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 0355-
410423, după ora 16.

ări de hidroizo
la ă bituminoasă.
Tel. 0743-733252.

ehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

ă română-france
ză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548
Transfer casete video pe

dvd Tel. 0723-277475, 0743-
672399

ără serioasă
ă luăm în în-

grijire bătrână sau un bătrân pt.
apartament. Tel. 0729-069699.

-

-

b

.

.

şi francez

şi
cu un copil dorim s
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Meserie: nr. locuri/locuri pt. absolvenţi/persoane peste 45 ani/handicapaţi.

RE IŢA

MOLDOVA NOU

BOC A
TOTAL GENERAL: 493

Ş

Ş

: Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda: 60/0/0/35; Muncitor necalificat in
constructii: 53/0/0/0; Casier: 1/0/0/0; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 15/0/0/0; Zugrav vopsitor:
12/0/0/1; Bibliotecar: 1/0/0/0; Electrician de intretinere si reparatii: 12/0/5/0; Agent de asigurare: 8/0/0/0;
Strungar universal: 1/0/0/0; Inginer constructii civile industriale si agricole: 1/0/0/0; Femeie de serviciu:
3/0/0/0; Confectioner articole din piele: 10/0/0/0; Inginer constructii hidrotehnice: 1/0/0/0; Agent vanzari:
2/0/0/0; Zidar rosar tencuitor: 17/0/0/0; Sofer autoturisme si camionete: 3/0/1/0; Lacatus constructii
metalice: 8/0/0/0; Electromecanic reparator obiecte de uz casnic: 1/0/0/0;Asistent medical: 6/0/0/0; Sudor:
5/0/0/0; Avocat: 1/0/0/0; Magaziner: 1/0/0/0; Instalator apa, canal: 5/0/0/0; Strungar la masini orizontale:
0/0/0/4; Zidar pietrar: 11/0/0/0; Bucatar: 1/0/0/0; Electrician montare si reparatii linii electrice aeriene:
10/0/0/0; Geolog sef: 1/0/0/0; Topograf: 0/0/0/1; Vanzator ambulant : 0/0/0/1; Agent reclama publicitara:
1/0/0/0; Cofetar: 0/0/1/0; Consilier: 4/0/0/0; Inginer retele electrice: 2/0/0/0; Operator confectioner
industrial imbracaminte: 0/0/0/15; Lacatus mecanic: 5/0/0/0; Contabil : 2/0/0/0; Manager zona: 2/0/0/0;
Montator, reglor, depanator aparate electronice: 1/0/0/0; Sofer autocamion: 2/0/0/0; Fierar betonist:
5/0/0/6; Gunoier: 0/0/0/9; Lucrator comercial: 0/1/0/0; Masinist la masini pentru terasamente: 2/0/0/3;
Maturator strada: 0/0/0/4; Referent de specialitate in invatamant: 1/0/0/0; Spalator vehicule: 1/0/0/1;
Consultant in management: 1/0/0/0; Director adjunct societate comerciala: 2/0/0/0; Dulgher (exclusiv
restaurator): 20/0/0/0; Electrician auto: 1/0/0/0; Electrician depanator utilaje calcul: 1/0/0/0; Functionar
administrativ: 1/0/0/0; Maseur: 2/0/0/0; Inginer industria alimentara: 2/0/0/0; Inginer mecanic: 1/0/0/0;
Inginer topograf miner: 1/0/0/0; Ingrijitor animale: 1/0/0/0; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3/0/0/0;
Maistru industria textila si pielarie: 5/0/0/0; Masinist la instalatii de preparare si turnat beton: 2/0/0/0;
Mecanic auto: 6/0/0/0; Operator calculator: 1/0/0/0; Operator fabricarea produselor fainoase: 0/0/0/22;
Patiser: 2/0/0/0; Proiectant inginer mecanic: 2/0/0/0; Tehnician echipamente de calcul: 2/0/0/0; Tehnician
in industrializarea lemnului: 1/0/0/0; Tamplar universal: 6/0/0/0; Vulcanizator : 1/0/0/0; Sudor manual cu
arc electric: 5/0/0/0; Sudor manual cu flacara de gaze: 0/0/0/1; Vanzator: 1/0/0/0;

: Electrician: 1/0/0/0; Gaterist: 1/0/0/0; Sudor: 8/0/0/0; Lacatus: 4/0/0/0; Ospatar:
2/0/0/0;Agent paza: 6/0/0/0; Receptioner: 1/0/0/0; Camerista: 1/0/0/0; Barman: 1/0/0/0; Dansator: 3/0/0/0;
Muncitor necalificat: 2/0/0/0;

: Operator calculator: 2/0/0/0; Muncitor necalificat: 1/0/0/0;

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la data de 28.02.2007

JUCREBEST SRL
Vindem şi mont

şchet şi l
ăm parchet,

ra ăm ăcuim, recondi ăm
parchet vechi.

ţion

Str. P ţa
Tel. 0722-804658, 0726-184347.

ăcii, bl. 3 sc. 2 ap.14 Reşi

PRISMA angajează

Tel. 22.11.34

jurnalist
asistent marketing

Condiţii: absolvent studii
de specialitate 2006
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
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H.G. nr. 62 privind aprobarea încadrării în categoria
func ă a drumurilor comunale a unui drum situat în
jude (M.O. nr. 74/31.01.2007)

pt modificarea anexei la H G nr. 852/2006
privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei indivi
duale de lapte, precum

privind cre
G. nr.

24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
pentru personalul contractual din sectorul bugetar

ă în
sectorul bugetar

ă func ă
O.G. nr. 13 p completarea art. 5 din O.

(M.O. nr.
81/01.02.2007)

pentru modificarea

ărare na ă, ordine
publică ă na ă, precum

(M.O.
nr. 81/01.02.2007)

pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
(M.O. nr. 81/01.02.2007)

privind protejarea patrimoniului cultural
imaterial (M.O. nr. 81/01.02.2007)

O 14 pentru eglementarea modului

ă a statului (M.O. nr. 82/ 2.02.2007)
O 21 privind institu

ă ă
(M.O. nr. 82/ 2.02.2007)

pentru modificarea
ă ă contabilă

privind cre
ă ământ, salarizat

potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic

O 23 pentru modificarea G nr.
115/2004 privind salarizarea

ă

privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinan ării ării alocate de la
bugetul de stat, inclusiv din Fondul na

ă
ării

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de
distinc ă ământul
preuniversitar de stat

ării
serviciilor de interes economic general de către societă

ă, distribuie ă energie
termică, con ă de O

ă pentru energia termică furnizată
popula

ăncii Na privind nive
lul ratei dobânzii de referin ă a Băncii Na

ă

ă
ă

ătre personalul sanitar-veterinar în unită
ă

privind transmiterea unui imobil din domeniul
public al statului

ării în domeniul public al municipiului Re

u privind unele măsuri pt organizarea ă

ări de Sănătate

ări de Sănătate privind aprobarea Regulilor de
validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare
continuă

ă revalidarea
pentru aprobarea Normelor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de conce
siune de lucrări publice

ăzute în O G nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizi ă, a contractelor de
concesiune de lucrări publice

ă
ă proprie a Ministerului Transporturilor, Construc

privind stabilirea valorii de intrare a
mijloacelor fixe

privind aprobarea renun ării la cetă
ă unor persoane

pentru modificarea H G nr. 802/2005 privind
organizarea

ărilor
ă

ării acordate domnului Nae Eugen ca
administrator - director general al acestei societă

. . .
-
-

entru

.G. nr. r

0
.G. nr.

0
.G. nr. . .

0
.G. nr.

0
.G. nr. . . .

0

ţional
ţul Cara

ţionale de lapte
O.G. nr. 10

u.

ţiilor pentru persoane care
ocup ţii de demnitate public (M.O. nr. 80/01.02.2007)

G. nr. 43/2000
privind protecţia patrimoniului arheologic

ţional

O.G. nr. 15

ţiile publice de ap ţional
ţ ţional

ţii

O.G. nr. 18

ţiilor de
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privat

ţiile
ţii de

impresariat artistic
O 17 G nr.

65/1994 privind organizarea activit ţii de expertiz
ţi (M.O. nr. 84/ 2.02.2007)

O 11
ţ

(M.O. nr. 85/ 2.02.2007)
u

ţile sanitare publice din sectorul sanitar
(M.O. nr. 85/ 2.02.2007)

O.G. nr. 29
ţ ţ

ţional de dezvoltare, în
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor
structurale

ţ (M.O. nr. 86/02.02.2007)
Ordinul nr. 5.435/2006 al ministrului educaţiei

ţii ţ
(M.O. nr. 90/05.02.2007)

Ordinul nr. 125 al ministrului administraţiei

ţile
care produc, transport

ţinut .G. nr. 36/2006 privind instituirea
preţurilor locale de referinţ

ţiei prin sisteme centralizate (M.O. nr. 91/05.02.2007)
Circulara nr. 4 a B ţionale a României -

ţ ţionale a României,
valabil în luna februarie 2007 (M.O. nr. 93/06.02.2007)

Ordinul nr. 11 al pre ţii Naţionale Sanita-
re Veterinare . ţa Alimentelor pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind organizarea -

ţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de
c ţile care produc
alimente de origine animal (M.O. nr. 95/07.02.2007)
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Acordarea de subven]ii
pentru produc@torii agricoli

Prin Legea 14/2007 şi Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale au fost reglementatea
şi aprobate condiţiile pentru acordarea
unei subvenţii de 100 lei/ha în anul 2007
pentru producătorii agricoli care deţin/
arendează /concesionează suprafeţe de
pajişti în zona montană, crescători de
cabaline, bovine,ovine şi caprine care
nu au primit această subvenţie în anul
2006.

Pot beneficia de acest sprijin toţi
producătorii agricoli din zona montană,
persoane fizice care deţin minim 1 hec
tar de pajişte, persoane juridice/aso
ciaţii ale crescătorilor de animale/
asociaţii composesorale de pajişti care
deţin minim 10 hectare de pajişti, care
asigură o încărcătură de minim 1
UVM/ha şi care nu au datorii restante la
bugetul de stat şi la bugetul local.

Subvenţia se acordă sub formă de
bonuri valorice cu care se pot achiziţiona
seminţe certificate de leguminoase şi
graminee perene cu excepţia seminţelor
de lucernă şi trifoi, îngrăşăminte chimice
şi pentru efectuarea lucrărilor de
amendare a solului.

Cererile se depun la reprezentanţii
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură de la Centrele Locale, până
la data de 30 aprilie 2007 inclusiv.
Bonurile valorice se pot folosi până la
data de 15 mai 2007 inclusiv.

Producătorii agricoli pot face dovada
deţinerii în proprietate/ arendă/ conce
siune a suprafeţei de pajişte pentru care
solicită subvenţie prin: copie de pe actul
de proprietate/ adeverinţă de la primărie
cu suprafaţa de pajişte înscrisă în
Registrul Agricol/ copie contract de
arendă/ copie act de concesionare.

Continuă campania de informare şi
instruire a fermierilor pentru întocmirea
cererilor de plată pentru acordarea
sprijinului pe suprafaţă în anul 2007.

Sunt invitaţi să participe la sedinţele
de informare şi instruire din data de
23.02.2007, toţi producătorii agricoli din
localităţile: Frumuşeni, Fântânele,
Dorobanţi, Sânicolaul Mic, Arad cartierul
Alfa, Ineu, Mocrea, Şeitin, Dieci,
Minead, Susani, Mădrijeşti, Băneşti,
Cristeşti, Chişlaca, Coroi, Şiad,
Şepreuş, Şoimuş, Birchiş, Căpâlnaş,
Craiva.

-
-

-

Ministerul Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale - 22.02.2007

Sprijinirea construirii de locuin]e proprietate personal@
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Guvernul a modificat şi completat, prin ordonanţă de
urgenţă, Programul Naţional privind sprijinirea construirii de
locuinţe proprietate personală, care a fost aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2006.

Modificările vizează descentralizarea activităţilor de
fundamentare şi de acordare a subvenţiilor pentru
construcţia de locuinţe proprietate personală, scurtarea
circuitului birocratic în analiza şi acordarea subvenţiei,
asigurarea posibilităţii de contestare a deciziilor de
neacordare a subvenţiilor pentru solicitanţi, luarea în calcul
a subvenţiilor pentru stabilirea solvabilităţii bancare la
acordarea creditelor ipotecare.

Pentru a beneficia de subvenţia de la bugetul de stat de
20% din valoarea locuinţei construite, tinerii căsătoriţi
trebuie să fie în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii
cererii de subvenţionare, şi nu la data contractării locuinţei,
aşa cum prevedea Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2006.

Potrivit actului normativ adoptat, subvenţia se acordă la
finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari, iar plata
subvenţiei se face la terminarea lucrărilor, în contul
beneficiarului deschis pentru finanţarea construcţiei
locuinţei prin credit ipotecar, la instituţia financiar-bancară
care i-a acordat creditul.

De asemenea, în calculul subvenţiei se ia în calcul numai
valoarea locuinţei, conform devizului general de cheltuieli,
care nu cuprinde cheltuielile pentru obţinerea şi amenajarea
terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor, garajele,
indiferent de locul de amplasare a acestora, precum şi
anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire.

O altă modificare constă în abrogarea prevederii
alineatului 5 al art. 2 din O G nr. 51/2006, potrivit căruia, la
stabilirea cuantumului subvenţiei se lua în calcul aria
desfăşurată construită stabilită potrivit datelor din proiectul
de execuţie al lucrărilor de construcţie.

Pentru a beneficia de această subvenţie, persoanele
fizice care construiesc pentru prima dată o locuinţă prin

credit ipotecar, trebuie să deţină un drept real sau de
folosinţă asupra terenului pe care se realizează construcţia.
Se modifică astfel art. 3, alineatul 1, litera d.

Actul normativ stabileşte că listele persoanelor care pot
beneficia de subvenţii se afişează la sediul consiliilor locale,
iar hotărârile privind cererile de subvenţii respinse se
comunică solicitanţilor. După expirarea perioadei de
contestare, cererile respinse de clasează.

Contestaţiile privind acordarea subvenţiilor se vor
adresa primarului, în termen de 7 zile de la afişarea listelor,
sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă de către
solicitant a respingerii cererii. Contestaţiile vor fi soluţionate
în termen de 15 zile de la primire.

Alocaţiile de la bugetul de stat privind alocarea
subvenţiilor sunt fundamentate de către consiliile locale şi
se trimit Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului (MTCT).

Alocaţiile pentru subvenţii vor fi repartizate şi acordate
de către MTCT, prin intermediul consiliilor locale ale
localităţilor în care sunt amplasate locuinţele.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a O G
adoptată astăzi, Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a Programul Naţional privind sprijinirea construirii
de locuinţe proprietate personală se modifică corespunzător

Programul Naţional privind sprijinirea construirii de
locuinţe proprietate personală a fost aprobat prin ordonanţa
de urgenţă nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr.
12/2007.

Potrivit Programului Naţional privind sprijinirea
construirii de locuinţe proprietate personală, statul sprijină
accesul la o locuinţă proprietate personală prin acordarea
unei subvenţii de la bugetul de stat de 20% din valoarea
locuinţei construite. Subvenţia nu poate depăşi suma de
10.000 euro.

.u. .

.u. .

Informaţii de background

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 21.02.2007
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Nr.
crt. State membre UE şi SEE Poziţia statului

membru Observaţii

1. AUSTRIA Stat membru UE Impune restricţii Pe o perioadă de 7 ani
2. BELGIA Stat membru UE Impune restricţii Procedurile de obţinere a permisului de muncă şi a

autorizaţiei de ocupare sunt simplificate pentru
anumite profesii

3. REPUBLICA CEHĂ Stat membru UE Liberalizează total
4. CIPRU Stat membru UE Liberalizează total Îşi rezervă dreptul de a iniţia restricţii dacă se va

dovedi că măsura iniţială va avea efecte negative
pe piaţa muncii

5. DANEMARCA Stat membru UE Impune restricţii
6. ESTONIA Stat membru UE Liberalizează total
7. FINLANDA Stat membru UE Liberalizează total
8. FRANŢA Stat membru UE Liberalizează parţial Domenii liberalizate: � construcţii şi lucrări publice

� industria hotelieră, restauraţie şi alimentar � agri-
cultură �mecanică şi prelucrarea metalelor � indus-
tria de transformare � comerţ şi vânzări � curăţenie

9. GERMANIA Stat membru UE Impune restricţii
10. GRECIA Stat membru UE Impune restricţii
11. UNGARIA Stat membru UE Liberalizează parţial 219 meserii - în aceste meserii angajarea se face

cu permis de muncă, dar eliberarea permiselor se
face printr-o procedură simplificată, fără studierea
situaţiei de pe piaţa muncii. Lista este disponibilă pe
site-ul www.afsz.hu şi pe site-ul Oficiului pentru
Migraţia Forţei de Muncă www.omfm.ro, link-ul
CIDLM /Ţări de destinaţie Ungaria

12. IRLANDA Stat membru UE Impune restricţii
13. ITALIA Stat membru UE Liberalizează parţial Domenii liberalizate - nu necesită permis de

muncă: � cele în care îşi desfăşoară activitatea
personalul de conducere şi cu o înaltă calificare �
agricol; � turistic-hotelier; � activităţi casnice
(menajere) şi de asistenţă pentru persoane
(îngrijitoare); � construcţii; � cele în care se
desfăşoară activităţi sezoniere.

14. LETONIA Stat membru UE Liberalizează total
15. LITUANIA Stat membru UE Liberalizează total
16. LUXEMBURG Stat membru UE Impune restricţii Se va realiza o deschidere sectorială pentru

sectoarele agriculturii, viticulturii, serviciilor de
restauraţie, serviciilor hoteliere şi anumite servicii
sociale. Pentru aceste sectoare permisele de
muncă vor fi eliberate „cu bună voinţă absolută”

17. MALTA Stat membru UE Impune restricţii
18. MAREA BRITANIE Stat membru UE Impune restricţii
19. OLANDA Stat membru UE Impune restricţii
20. POLONIA Stat membru UE Liberalizează total
21. PORTUGALIA Stat membru UE Impune restricţii
22. SLOVACIA Stat membru UE Liberalizează total
23. SLOVENIA Stat membru UE Liberalizează total
24. SPANIA Stat membru UE Impune restricţii Pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea reanalizării

după 1 an
25. SUEDIA Stat membru UE Liberalizează total
26. BULGARIA Stat membru UE Liberalizează total
27. NORVEGIA Stat membru SEE Impune restricţii
28. ISLANDA Stat membru SEE Impune restricţii
29. LIECHTENSTEIN Stat membru SEE Impune restricţii

Pozi]ia statelor membre UE }i SEE fa]@ de liberalizarea pie]ei for]ei
de munc@ pentru lucr@torii români dup@ 01.01.2007

CE ESTE SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)?
Spatiul Economic European (SEE) uneşte cele 25
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Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă
Departamentul pentru Munca în Strainatate
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Angajarea cet@]enilor
români în Austria

Austria a impus restricţii tranzitorii,

1.
2.
3.

4.

pe o perioadă de cel puţin doi ani cetăţenilor
români care doresc să desfăşoare activităţi
profesionale în Austria. În această
perioadă, cetăţenii români au nevoie de o
autorizaţie de muncă pentru angajarea în
muncă. Care se eliberează conform
legislaţiei aplicabile AUS-IBB cu privire la
angajarea forţei de muncă străine.

Cererea cu privire la eliberarea
autorizaţiei de angajare se depune de către
angajator la Agenţia regională competentă
a Oficiului Forţelor de Muncă, în funcţie de
localitatea unde străinul urmează să se
desfăşoare activitatea. Autorizaţia se
eliberează angajatorului. În momentul
actual pot primi autorizaţie de angajare
următoarele categorii de personal:

personalul din posturile cheie;
asistenţii personali calificaţi;

sezonierii cu activitate sezonieră
limitată

altă forţă de muncă cu aprobarea
unanimă a consiliului regional social
parteneriat în măsura în care nu există forţă
de muncă autohtonă disponibilă pe acest
post. Autorizaţia se eliberează numai dacă
angajatorul respectă prevederile legale cu
privire la salarizare, la protecţia muncii şi la
sistemul de securitate socială.

Asistenţii personali care îngrijesc la do
miciliu persoane care necesită asistenţă cu
indemnizaţie, începând cu gradul trei de
handicap,nu au nevoie de autorizaţie de an
gajare, dacă angajatorul este persiana care
necesită îngrijire, o rudă a acesteia sau o
instituţie specializată în domeniul asistenţei
şi îngrijirilor speciale şi dacă angajarea se
supune sistemelor de asigurare socială.

Pentru asistenţii personali care sunt puşi
la dispoziţie de către agenţii de intermediere
sau de către asociaţii străine de asistenţă,
această excepţie nu se aplică.

Cetăţeni români care au avut o
autorizaţie de muncă cu termen de
valabilitate de 12 luni, pot obţine dreptul de
muncă pe baza reglementărilor de tranziţie.
Şi membri familiei obţin drept automat de
şedere dacă aveau rezidenţă legală şi
comună pe teritoriul Austriei, cu persoana
lor de referinţă la data de 1 ianuarie 2007.

Dreptul de muncă pe teritoriul Austriei
trebuie confirmat de către O F M

Cetăţenii români care sunt detaşaţi în
Austria pe baza unui contract de prestări
servicii se supun aranjamentelor de
tranziţie pentru libertatea prestării de
servicii în următoarele domenii de activitate:
horticultură, prelucrarea şi tratarea pietrelor
naturale, fabricarea construcţiilor din oţel
sau metale uşoare, industria construcţiilor
inclusiv ramuri economice înrudite, servicii
de protecţie, curăţarea clădirilor, inventar şi
mijloace de transport, îngrijirea bolnavilor la
domiciliu, în domeniul asistenţei sociale.
Beneficiarul austriac trebuie să obţină în
continuare pentru cetăţenii români care
doresc să lucreze în acest domeniu de
activitate o autorizaţie de delegare.

În toate celelalte de prestări servicii,
societăţile din cadrul UE îşi pot încheia
contracte de prestări servicii cu firme din
România fiindu-le necesară numai o
confirmare de delegare UE.

;

-

-

. . .

Centrul de Informare si Documentare
pentru Lucratorii Migranti



negociabil. .
Vând apartament 2 camere, zona

Micro1, parter, posibilitati privatizare,
termopane, preţ bun. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat si utilat, supra-
fata mare, preţ neg. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apart. 2 camere, confort 1, Micro
1, centrala, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,
imbunatatit, rigips, preţ 19900 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, mici imbunatatiri, zona Micro
3. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, centrala, termopane, com-
plet mobilat, zona Micro 4, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart. 3 camere, Centru, conf. 1,
2 b i, 2 balcoane, amenajat, preţ bun. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, centrala, termopane, 2
balcoane, preţ 32000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
semidecomandat, imbunatatiri, centrala,
termopane, modificat, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, confort 1,
zona Micro 2, amenajat, preţ 29000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
decomandat, confort 1, centrala, modifi-
cari, amenajat, etaj 1, preţ 34500. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, preţ bun.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, zona Micro 2,
preţ 32000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apart. 3 camere, zona Lunc ,
confort 1, decomandat, centrala, 2 bai,
amenajat, preţ neg. Tel. 0355-404462

Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane, boxa,
centrala, termopane, preţ bun. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, confort 1 ,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ocazie! Vând apartament 3 camere,
Micro 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, 27000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746-663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, conf. 1, decomandat, centrala, bal-
con inchis, 2 bai, 2 balcoane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 4 camere, decoman-
dat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, cen-
trala, clima, termopane, imbunatatiri. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 3, conf.1, decomandat, centrala, boxa,
neg. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 bai,
garaj, centrala, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Ocazie! Vând cas , 4 camere, zona
Muncitoresc, garaj, centrala, amenajata, 2
bai, curte acoperita, gradina terasata, preţ
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând cas cu etaj, 5 camere, zona
Centru, suprafata mare, centrala, garaj,
termopane, baie, curte, gradina, preţ neg.
Tel. 0355-404462, 0788021443,

Vând casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, preţ 35000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând cas Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera mo-
bilata pentru magazin acces auto, garaj,
terasa, 3 intrari, bun privatizare, preţ bun.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462.

Vând casa 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând casa Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând casa cu 5 camere, Bocsa Mon-
tana, complet utilata, teren 500 mp. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa cu 7 camere, Bocsa Monta-
na, complet utilata, 600 mp total, 3 buca-
tarii, 2 bai, acces auto Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând teren 5500 mp, Calea Caranse-
besului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând teren 5755 mp, aproape de km 8,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând 17800 mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând hala, 1200 mp, etaj 1, toate utilita-
tile, lift, parcare, rampa, preluare chiriasi
existenti, Calea Timisorii. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Cump

.

.
. ţ bun, comi-

sion 0% Tel. 0355-404462, 0788021439
Cump

-

-

. -

. -

Tel. 0355-404462

(Banat Expert)

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CASE

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

CUMP RARE

Î

ă

ă

ă

ă

ă

ăr teren sau casa pentru depozit,
500-1000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
Calnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr teren 3500 mp pt depozit, la
sosea, Calea Timisoarei, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Cumpăr apart 2 camere, zona Lunca,
conf 1, decomandat, ofer pre

ăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, zona
centru sau Lunca, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 2 camere, deco
mandat, zona Govandari, comision 0% Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 2 camere, zona
Lunca, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apart 2 camere, semideco
mandat, zona Govandari, comision 0% Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govandari, ofer pretul pietei, comision 0%.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere apart la parter, pre
tabil privatizare, 4 camere, 115 mp, zona
centrala, vad comercial. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
zona Lunca, la bulevard. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ş

Ă

NCHIRIERE

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIEREÂ

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

Vând camer de c min, imbunatatita,
termopane, locuibil , pre

ă ă
ă

ă

ţ 6500 € nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vând urgent garsoniera
compusa din 2 camere de c min, centrala,
termopane, baie cu vana, podele laminate,
totul nou amenajat, preţ 13000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând garsoniera compusa din 2 ca-
mere camin, usa metalica, convector, preţ
11500 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând garsoniera, zona Micro 4, centra-
la, termopane, balcon inchis, preţ neg. Tel.
0355-404462,0788-021442, 0728-625813

Vând garsoniera, zona Micro 1,
amenajata si mobilata, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 1, amenajat, preţ 21000 €. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, imbunatatit, centrala, termopane,
zona Micro 2, preţ neg. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apart. 2 camere, conf. 1, semide-
comandat, Micro 1, centrala, amenajat,
preţ bun. Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 2 camere, zona Mo-
roasa, mici imbunatatiri, preţ neg. Tel.

0355-404462,0788-021443, 0746-663225
Vând apartament 2 camere, Micro 4,

confort 1 decomandat, centrala, termopa-
ne, amenajat, preţ bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apart. 2 camere, confort 1, deco-
mandat, zona Lunca, modificat, centrala,
termopane, bucatarie marita, preţ neg. Tel.
0355-404462,0788-021442, 0728-625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
zona Lunca, termopane, centrala, buca-
taria modificata, etaj 2, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, semide-
comandat, Micro 1, etaj bun, amenajat,
preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere, semidecomandat, Micro 4, termo-
pane, centrala, nou amenajat, modificat,
preţ neg. Tel. 0355-404462, 0788-021439

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, preţ 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, preţ neg. Tel.
0355-404462, 078802149 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, parter,
Micro 2, convector, preţ 18500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, zona Micro 1, parter,
centrala, posibilitati privatizare, preţ

6

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi ştali din jude ş-Severtin

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale

| 1 - 7 M t |ar ie 2007 PRISMA



Vând urgent apartamente cu 2

ţite,
preţuri avantajoase. Tel. 0722-411233,
0723-484780, 0721-081129 (Grecu
Haus)

Vând urgent garsoniere tip cîmin în
B locu l Func ţ i ona r i l o r

ţuri
avantajoase. Tel. 0722-411233, 0723-
484780, 0721-081129 (Grecu Haus)

Vând case în Re ţa, zona
Muncitoresc, preţuri de la 20.000 €. Tel.
0722-411233, 0723-484780, 0721-
081129 (Grecu Haus)

vând urgent cas

ţ 45.000 € neg. Tel. 0722-
411233, 0723-484780, 0721-081129
(Grecu Haus)

Vând urgent garsonier

ţei, preţuri

avantajoase. Tel. 0722-411233, 0723-
484780, 0721-081129 (Grecu Haus)

Vând urgent cas
ţi

ţ 48.000 € neg. Tel.
0722-411233, 0723-484780, 0721-
081129 (Grecu Haus)

Vând urgent cas
ţ 12.000 € neg.

Tel. 0722-411233, 0723-484780, 0721-
081129 (Grecu Haus)

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

ţii, preţ 8 €/mp neg. Tel.
0722-411233, 0723-484780, 0721-
081129 (Grecu Haus)

Vând urgent 2 apartamente cu 3
c a m e r e , c o n f o r t I

ţiri, etajul
3/10 ţuri
avantajoase. Tel. 0722-411233, 0723-
484780, 0721-081129 (Grecu Haus)

Închiriez urgent apartament 2

şi 3
camere, confort I şi II, în Moroasa,
Govândari şi Centru, îmbun

ş i zona
Alb

şi

şa Român
şi

gr

şi
apartamente cu 2 camere, confort I şi II
în B

şi
1000 mp gr

şi gr

şi
şoarei, lâng

ş i I I ,
semidecomandate, îmbun

şi 3/4, în Micro IV, pre

ătă

ăstrelelor, în Govândari, pre

ă în Boc ă,
8 camere, bucătărie, baie, seră, curte

ădină mare, încălzită cu centrală
proprie, pre

ă la parter

ăile Herculane, zona pie

ă în Câlnic, bună
pentru privatizare, 650 mp construi

ădină, pre

ă în Valea Deni cu
curte ădină mare, pre

ă Mănăstire, suprefa ă
totală de 21.000 mp, loc drept, bun
pentru construc

ătă

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Re e-mail: broxana@mali.comşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 072 -3 484780, 0721-081129
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TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

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

Vând apartament 2 camere cu
îmbun .

.

.

.

ătă

ă, pre

ţiri. Tel. 0788-374146 (Tryo M)
Vând urgent apartament 2 camere

decomandat în Govândari, excelent
privatizare sau cabinet medical, preţ
avantajos. Tel. 0788-388501 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf. 1
bloc de 4 etaje, etajul 3, zona
excepţional ţ avantajos, ocupabil
imediat. Tel. 0748-119122 (Tryo M)

Vând apartament 2, 3
(Tryo M)

şi 4 camere în
zone diferite. Tel. 0788-571780

Vând apartament 3 camere, Micro 1,
central

ş

ă termică, termopane. Tel. 0788-
494074

Vând apartament 3 camere conf. 1
cu convector, zonă bună, pre

ă, bloc 4
etaje, zona Micro 2, pre

ă, etaj 2, u ă de metal, ocupabil
imediat. Tel. 0748-119444

.

.

.

.

(Tryo M)

ţ 26.800 €.
Tel. 0748-118778 (Tryo M)

Vând apartament o camer
ţ negociabil. Tel.

0788-520899 (Tryo M)
Vând apartament cu 2 camere în

Lunc
(Tryo M)

Vând apartament 4 camere, et. 3/3,
suprafaţ

ţ 40.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând cas ţit

ţi. Preţ 100.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 15 h teren arabil în loc.
M ţ 2.000 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Re ţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ 180.000

€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2000 mp teren intravilan +

spaţiu comercial zona Autog ţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere confort I
semidecomandat, etaj 4/10, central

ţ 30.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I
semidecomandat, etaj III/X, îmbun ţit,
Bd. Republicii, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 1300 mp teren intravilan, zona
centru BCR, preţ 250 €/mp neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 650 mp teren intravilan, zon
ţ 200 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând 540 mp teren intravilan pe

Muntele Semenic, lâng
ţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

(Magister)
Vând teren 2.000 mp pentru cons-

trucţie, aproape de
ţ 12 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând teren 1.500 mp, toate utilit ţile,

zona Calea Timi ţ 70 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ă 117 mp, Universalul Vechi.
Pre

ă superîmbunătă ă,
mobilată ă complet + teren 1.000
mp. Str. Carpa

ăureni. Pre

ă ă ă în supra-
fa ă de 400 mp,construibilă,pre

ării, pre

ă,
zona Ada, pre

ătă

ă
centrală, pre

ă hotel Gozna,
pre

ă

şi utilat

şi

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

Vând caban ţ
ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 3.000 mp teren, zon

ţii industriale, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

ă, suprafa ă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, pre

ă foarte
bună, pentru construc

Vând apartament 3 camere (100 mp)

ţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,
preţ 28.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând teren 1000 mp, acces auto, km
3, lâng ţ 20 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 9.000 mp teren intravilan, zona
Universalul Vechi, preţ 200 €/mp fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând cas ţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând hal
ţ 600.000 €. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând hal

ţile, preţ 70.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
30 mp, zona Intim, preţ 900 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
80 mp, lâng ţ 1.500
€+TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

Ofer spre închiriere restaurant zona
Re ţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

şi garsonier şov,
lâng

şi

ă situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă hotel Castilio, pre

ă 1000 mp, Moroasa I, pre

ă 2100 mp + 6000 mp teren,
pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

ă magazinul Spar. Pre

Vând 7.000 mp teren, Calea
Timi ţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Re ţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B-
dul Libert ţii. Tel. 221529, 0788-657217.

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe

ţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închirez spaţii comerciale pt. sedii fir
me, cabinete medicale, d. Revoluţia din
Decembrie
ţean. Tel. 221529, 0724-302616

Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
120 mp pe Bd Republicii, preţ 14 €/mp.

şoarei, pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

-
b

-
.

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

Vânz riã

Închirieri

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: 0724-30.26.16

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare

19 Feb. 7
20 Feb. 7
21 Feb. 7
22 Feb. 7 6
23 Feb. 7
26 Feb. 7
27 Feb. 7
28 Feb. 7

0 55,3567
0 55,2623
0 54,4841
0 5 ,1979
0 56,0759
0 56,4652
0 56,3675
0 56,0549

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60

2,54
2,52

2,58
2,56

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,48
3,46

3,42
3,40
3,38
3,36
3,34

3,54
3,52
3,50

3,44

USD

29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

29 Ian - 28 Februarie 2007uarie

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

S.C. SRLELCOM organizează începând cu data de 05.02.2007
curs operare calculator, acreditat de Ministerul Muncii pe
structura ECDL.

S.C. S R L proiectează i instalează la pre uri
avantajoase sisteme de alarmare i supraveghere.

. . . ţELCOM

Informatii la tel. 0255 220 711

ş
ş

- .
În perioada 5-7 martie 2007, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor avea loc

discuţii cu inspectorii şcolari generali pentru concretizarea modalităţii de reducere
semnificativă a învăţământului gimnazial simultan, începând cu anul şcolar 2007
2008.

Reducerea semnificativă a acestui tip de învăţămînt vizează asigurarea
şanselor egale pentru elevii din mediul rural şi creşterea calităţii actului didactic.

La această întâlnire, inspectorii şcolari generali vor prezenta documente refe
ritoare la efectivele de elevi, harta judeţului şi reţeaua de drumuri astfel încât trans
ferul elevilor către alte unităţi şcolare să ţină cont, în primul rând, de interesele lor.

”Voi aborda punctual fiecare situaţie. Decizia de a reduce învăţământul
gimnazial simultan trebuie să producă mai multe efecte pozitive pentru a putea fi
convingătoare. Poziţia autorităţilor locale este importantă în luarea acestei
hotărâri”, a declarat ministrul educaţiei şi cercetării, domnul Mihail Hărdău.
În prezent, peste 15.000 de elevi învaţă în condiţii de predare simultană, în peste
2.000 de unităţi şcolare.

-
-

Ministerul Educatiei si Cercetarii - 27.02.2007

Reducerea num@rului de elevi din înv@]@mântului
gimnazial simultan



DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: CAMPIONATUL EUROPEAN DE SALA, Anglia

Sambata TVR 2 ora 11:30 si 16:20
SCHI ALPIN: CM, Slovenia, Masculin, Slalom

Duminica Eurosport ora 11:00
HANDBAL MASC.: Cupa Challenge, Resita - K. Volgograd

Duminica TV Sport ora 11:00
HANDBAL MASC.: Cupa Cupelor, RK Zagreb - HCM Constanta

Duminica TV Sport ora 18:00
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: FC Liverpool - FC Barcelona

Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: Bayern Munchen - Real Madrid

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
02-04 mar: ATLETISM - C European de sala, Birmingham ;
03 mar: SCHI - Coborare, masculin, Tarvisio, Italia;
04 mar: SCHI - Slalom, masculin, Kranjska Gora, Slovenia;
05-18 mar: TENIS -ATP Master Series, Indian Wells.

CAMPIONATUL NA[IONAL DE RALIURI

Pe 2 si 3 martie, la Brasov, va avea loc prima etapa a
Campionatului de Raliuri al Romaniei. Competitia se va
desfasura pe parcursul a 8 probe speciale ce insumeaza
peste 106 km, vremea fiind insa una dintre marile
necunoscute.

Conform planului orar al Raliului Brasovului TESS,
organizatorul a rezervat, special pentru popularizarea
acestui sport, o proba super-speciala ce se va desfasura
in parcarea mare din Poiana Brasov, proba care, cu
siguranta se va bucura de un public numeros. Fara
indoiala ca si traseele de concurs de la Rasnov, Parau
Rece sau Cheia vor fi populate de fanii sportului cu motor.

Ca noutate a editiei din acest an a fost evidentiata de
catre organizator reintroducerea probei speciale "Baba
runca". "Babarunca", o proba foarte iubita si solicitata de
catre concurenti si spectatori deopotriva, este foarte greu
de inclus in programul unui raliu din cauza traficului intens
de pe DN1-A si va fi probabil folosita pentru ultima oara in
Raliul Brasovului

La startul raliului si-au anuntat intentia de participare
61 de echipaje fiind astfel doborat recordul de participare
din 2005, atunci fiind inscrise 60 de echipaje

Raliul Bra ovului 2007ş

-

TENIS
Semifinala jucata la Mem

phis in compania fostei numarul
1 mondial, americanca Venus
Williams, a propulsat-o pe Ralu
ca Olaru nu mai pu]in de 91 de
locuri in clasamentul WTA Tour,
dat publicitatii luni. Jucatoarea
romana de tenis ocupa, in pre
zent, pozitia 163, cu un total de
172,25 de puncte. Mai mult, in
clasamentul WTA Race, Raluca
a intrat in top 100, ocupand locul
76, cu 73 de puncte. Lidera
clasamentului mondial ramane
in continuare rusoaica Maria
Sarapova, urmata de belgianca
Justine Henin si de fratuzoiaca
Amelie Mauresmo.

La masculin, Andrei Pavel a
facut, la randul lui, un salt de 13
locuri in clasamentul celor mai
buni jucatori profesionisti de
tenis din lume, ATP Entry, gratie
turul doi jucat la Rotterdam.
Cneazul se afla, saptamana
aceasta, pe pozitia 107, cu 404
puncte. In cealalta ierarhie, ATP
Race, tenismanul roman a urcat
25 de pozitii, ocupand locul 82,
cu 13 puncte. Mult mai bine
clasat este Pavel la dublu, unde,
alaturi de germanul Alexander
Waske, ocupa, in prezent, locul
11 (26 de puncte), in urcare 15
pozitii fata de saptamana
trecuta. Roger Federer conduce
detasat in clasamentul ATP la
simplu, fiind urmat de spaniolul
Rafael Nadal si de americanul
Andy Roddick.

-

-

-

CANOTAJ
Doua clasari pe pozitia

secunda la regata Ribeiro.
In disputa cu 21 de echipaje

masculine si 16 feminine repre
zentantii Romaniei au avut o
prestatie buna la regata interna
tionala de tineret Ribeiro din
Spania, clasandu-se de doua
ori pe pozitia secunda.

La 8+1 masculin a castigat
Spania I, urmata de Romania si
Spania II. Proba feminina de 4
vasle a revenit echipajului Ru
siei, secondat la o mica distanta
de cel al Romaniei si de cel al
Scotiei.

A fost primul concurs de
verificare al canotorilor nostri,
care au beneficiat de un stagiu
de pregatire de 11 zile in locali
tatea spaniola, sub conducerea
antrenorului Dimitrie Popescu.

-

-

-

-

HANDBAL - CUPE EUROPENE
CHALLENGE CUP. UCM Resita

Romancele fac legea in Europa.

a fost învinsa la Volgograd,
scor 30-24, în prima mansa a sferturilor. Banatenii spera sa
întoarca rezultatul în returul de la Turnu Severin

UCM Resita a venit la Volgograd, acolo unde Medgidia fusese
zdrobita în primul tur al competitiei (36-17), cu gândul de a-si
vindea pielea cât mai scump.

“Pacat de jocul bun din prima repriza. In partea a doua s-a
simtit oboseala, dar si forma foarte slaba a lui Ciubotaru. Depinde
numai de ei sa întoarca rezultatul. Calificarea se joaca” a declarat
Petru Paleu, vicepresedinte FRH

“Nu sunt suparat pe jucatori.Au fost si emotii în tabara noastra,
dar si lipsa de experienta. Pacat de cele doua-trei ratari de pe final.
La acest nivel conteaza orice gol si am fi avut noi prima sansa”,
OmerAihan, antrenor UCM Resita.

Trei dintre forma

Meciul retur este duminica, 4 martie, la ora 11:00, la Drobeta Tr.
Severin.

ţiile
române

ţa. Rulmentul Bra

ţ

ţa s-a calificat în sferturile de final
ţiencele de la TV

Uster, HCM Roman Neamţ a eliminat

şti angrenate în cupele europene la handbal feminin s-au
calificat sâmb

şov,
reprezentanta României în Cupa EHF, a pierdut cu 18-21 returul
din Spania cu Itxaco Estella dar cum s-a impus pe teren propriu cu
şapte goluri diferen

şi ea pe Karpati Uzhgorod cu
60-40 iar Universitatea Cluj are şi ea mari şanse s

ătă oficial în sferturile de finală acolo unde întâlnesc
pe deja calificata Tomis Constan

ă, s-a calificat în sferturile de finală cu scorul
general de 39-35.

Oltchim Rm. Vâlcea s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei
Cupelor după o dublă victorie cu FC Nurnberg, 31-26 acasă după
29-27 în deplasare.

După ce Tomis Constan ă ale
Challenge Cup cu un categoric 75-48 cu elve

ă ajungă în
sferturi după ce a învins cu 39-26 pe Econom Lvov iar returul se va
juca tot în România.

FORMULA 1 - LANSARE HONDA
Honda Racing F1 si-a prezentat noul

monopost. Honda aduce odata cu noul
monopost, denumit "Earth", o radicala
schimbare de identitate, bolidul fiind
vopsit dupa felul in care este vazut globul
pamantesc din cosmos.

Earth are menirea de a sprijini
companiile care lupta pentru protectia
mediului inconjurator. Monopostul are
inscriptionate doar siglele Honda,
Bridgestone si myearthdream.com.

B O X
Dupa incheierea finalelor Cupei Romaniei la box, disputate la

Mangalia, antrenorul lotului national de seniori, ReluAuras, a facut
mici modificari in echipa cu care va aborda Campionatele
Mondiale din septembrie, competitie in urma careia se primesc si
biletele pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008.

"Oricat am cauta, nu gasim peste noapte prea multi pugilisti
valorosi, cu care sa pornim in noua campanie de revigorare a
boxului romanesc. Am facut ceva modificari, dar nu va pot spune
nimic, pana nu ma consult si cu presedintele Federatiei, Rudel
Obreja", a declaratAuras.

Referitor la finale, tehnicianul a recunoscut ca galele au avut de
toate: pugilisti cu o tehnica desavarsita, meciuri incrancenate,
decise in ultimele secunde, abandonuri surprinzatoare, dar si non-
combaturi, practicate de boxeri nepregatiti. "Chiar si cel mai
asteptat meci de la grea, dintre Bogdan Dinu, component al lotului
national, si mai tanarul Cristian Ciocan, campion mondial de
juniori, a fost unul lipsit de culoare. A fost o inclestare mai mult
tactica, in care Dinu si-a valorificat experienta.” a spus Relu Auras.

Clasament etapa a 18-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. HCM Constanta 18 16 1 1 550 454 33p
Steaua Bucuresti MFA 18 15 0 3 613 511 30p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 18 14 1 3 629 519 29p

5. Uztel Ploiesti 18 11 1 6 511 497 23p
6. Izometal Timisoara 18 9 2 7 526 504 20
7. Minaur Baia Mare

. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 18 7 1 10 522 523 15
9. CSM Medgidia 18 7 1 10 556 567 15

. Univ. Bucovina Suceava 18 7 1 10 519 577 15
11. HCM Brasov 18 6 1 11 478 498 13

HCM CSM Bistrita 18 6 0 12 468 512 12
13. Armatura U Agronomia Cluj 18 2 1 15 427 543 5

Politehnica Iasi 18 0 0 18 464 621 0

2.

p
18 9 0 9 572 567 18p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 18 10 4 4 600 542 24p

Etapa urmatoare (19/26), 03.03.2007

.

: HC Minaur Baia Mare -
Poli Iasi; Bistrita - Cluj; Dinamo - Suceava; Steaua - HCM Constanta;
Timisoara - Pandurii; Ploiesti - UCM Resita; HCM Brasov - CSM
Medgidia

Clasament etapa a 20-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

1. Dinamo Bucuresti 20 18 1 1 42 10 55p
Steaua Bucuresti 20 11 7 2 37 10 40
Rapid Bucuresti 20 11 6 3 35 14 39
CFR Cluj 20 11 4 5 39 25 37
Gloria Bistrita 20 10 3 7 26 19 33

. Politehnica Timisoara 20 9 5 6 20 16 32
7. Otelul Galati

. FC Vaslui 20 8 5 7 26 30 29
9. UTA 20 7 4 9 17 20 25

. Politehnica Iasi 20 6 7 7 23 27 25
11. U. Craiova 20 6 7 7 22 33 25

Pandurii Tg. Jiu 20 6 5 9 15 22 23
13. Farul Constanta 20 5 7 8 21 22 22

Unirea Urziceni 20 6 4 10 16 22 22
5. Ceahlaul Piatra Neamt 20 5 3 12 14 30 18p

16. FC Arges 20 4 3 13 13 26 15p
17. Jiul Petrosani 20 3 5 12 9 25 14p
18. FC National 20 3 5 12 14 31 14p

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

20 9 3 8 27 34 30p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (21/34), 02-04.03.2007, : Jiul
Petrosani - Gloria Bistrita, (Telesport, ora 15:30); :
Unirea Urziceni - Farul Constanta, (National TV, ora 15:00); FC
National - CFR Cluj Napoca, (Kanal D, ora 15:30); UTA - FC Arges,
(netelevizat, ora 15:30); U. Craiova - Rapid Bucuresti, (Antena 1, ora
20:45); : Pandurii Tg. Jiu - Politehnica Iasi,
(Telesport, ora 14:00); FC Vaslui - Steaua Bucuresti, (National TV, ora
15:30); Politehnica Timisoara - Dinamo Bucuresti, (Kanal D, ora
20:00); Ceahlaul Piatra Neamt - Otelul Galati , (Telesport, ora 20:45).

Vineri, 02.03.
Sambata, 03.03.

Duminica, 04.03.

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

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 17 11 5 1 26 11 38p
Dacia Mioveni 17 8 5 4 19 12 29p

3. Minerul Lupeni 17 9 2 6 21 17 29p
4. FC Caracal 17 9 1 7 22 18 28p
5. ISCT 17 7 6 4 17 14 27p

. CSM Rm Valcea 17 8 2 7 19 17 26

8. FC Targoviste 17 7 4 6 14 14 25p
9. Apulum Alba Iulia 17 6 6 5 13 13 24

10. CFR Timisoara 17 7 3 7 19 24 24p
11. Corvinul Hunedoara 17 5 8 4 26 18 23p

Poli II Timisoara 17 5 7 5 17 12 22
13. Gaz Metan Medias 17 5 3 9 17 22 18

FC Bihor 17 4 6 7 18 24 18
5. Building Vanju Mare 17 4 5 8 10 15 17p

16. FC Baia Mare 17 4 5 8 14 25 17p
17. CS Auxerre Lugoj 17 3 6 8 13 19 15p
18. Unirea Dej 17 4 2 11 14 32 14p

2.

6 p

p

12. p
p

14. p
1

17 7 4 6 21 13 25p7. FCM Resita

Etapa urmatoare (18/34), 3 martie 2007 -

FCM
Resita - UnireaAlba Iulia

: CFR Timisoara - Au
xerre Lugoj; U Cluj - FC Baia Mare; FC Bihor - FC Caracal; Dacia
Mioveni - Unirea Dej; Corvinul Hunedora - Minerul Lupeni;

; Gaz Metan Medias - Poli II Timisoara; CSM
Rm. Valcea - FC Targoviste; Industria Sarmei Campia Turzii - Building
Vanju Mare.
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