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“PRISMA”

Ordinea de Zi propusă pentru şedinţa ordinară, cuprinzând
27 de puncte, cărora li s-au adăugat încă 4 Proiecte de hotărâre
în regim de urgenţă a fost aprobată.

Exprimat în cifre, exerciţiul bugetar pe anul 2006 al Consiliului
Local al municipiului Reşiţa înseamnă venituri totale de
86.863.811 lei, cheltuieli totale de 86.364.420 lei şi un fond de
rulment propriu, adică excedent de 499.391 lei.

Cifrele reflectă o dimensiune a veniturilor realizată în propor
ţie de doar 95,52%, restanţele fiind localizate la capitolul impozi
telor pe clădiri şi terenuri, neachitate de contribuabili, atât per
soane fizice, cât şi juridice, acestea din urmă fiind şi cele care nu
şi-au onorat obligaţiile legate de taxele de transport şi de firmă.

Pentru acordarea votului, consilierii au solicitat informaţii
suplimentare şi anume dacă la momentul prezentării bilanţului au
fost achitate toate facturile corespunzătoare anului 2006.

Răspunsul pozitiv al Directorului executiv al Direcţiei Econo
mice, doamna Maria Asofroniei Uzum nu a fost validat de către
reprezentanţii societăţilor cu acţionariat Consiliul Local, directorii
Tarbuzan, Glava şi Blajovan recunoscând existenşa unor datorii
neîncasate, situaţie în care domnul Purec a intervenit, solicitând
ca directorul executiv să ofere explicaţii primarului, pentru
deziformare.

A fost explicată valoarea deosebit de mare a cheltuielilor
destinate străzilor, aceasta înglobând şi o parte din costurile
legate de investiţia „km 7”şi care ar fi trebuit cuprinse în capitolul
de investiţii.

14 dintre cei 21 de consilieri prezenţi au acordat votul acestui
exerciţiu bugetar.

Capitolul „venituri” al bugetului local a beneficiat de
suplimentări, în principal prin subvenţiile de la bugetul de stat
destinate finanţării unor lucrări de investiţii aferente cadastrului
imobiliar (30.000 lei) şi reabilitării termice a locuinţelor (201.330
lei), completate cu mişcarea unor fonduri în interiorul aceluiaşi
program (pentru trusoul nou născuţilor -100.000 lei) sau cu
fondurile obţinute prin închirierea bazinului de înot (100.000 lei).

Modificări în sensul majorării cheltuielilor vizează capitolele
„Alte servicii publice generale”, „Cultura, recreerea şi religia”,
„Asistenţa socială” şi „Locuinţele şi serviciile publice”.

Anul 2006 a însemnat un bilanţ pozitiv pentru această
societate, care a realizat un profit net în valoare de 1.392.328 lei,
distribuit acoperirii pierderilor contabile din anii precedenţi
(1.154.518 lei), dar şi constituirii rezervei legale (237.810 lei).

Faţă de bugetul anului precedent (venit -15.247.283 lei,
cheltuieli -13.511.710 lei), bugetul anului în curs suportă o
reducere cu 5,6% a veniturilor, odată cu finalizarea vânzărilor de
active şi o creştere masivă a cheltuielilor prevăzute pentru achizi
ţionarea a 15 autobuze, dar şi determinate de creşterile salariale
preconizate (cu cca 21,5%). .

Consiliul local a aprobat (cu 4 abţineri) Bilanţul contabil şi
contul de profit şi pierdere ale S.C. C.E.T. ENERGOTERM Reşiţa
S.A. pe anul 2006.

Societatea a înregistrat pierderi în valoare de 5.809.234 lei,
cauzate, în principal, de necorelarea preţurilor produselor socie
tăţii, aprobate de ANRE, cu majorările succesive aplicate la
preţurile combustibililor, altele decât cele prognozate, respectiv
de dimensiunea reală a pierderilor din sistemul de distribuţie, alta
decât cea luată în considerare în structura preţului.

A fost aprobată întocmirea documentaţiei de apartamentare
şi dezmembrare a construcţiilor şi terenurilor aferente Punctelor
Termice din reţeaua S.C. C.E.T. ENERGOTERM ReşiţaS.A., în
vederea trecerii acestora din domeniul public al Primăriei
municipiului Reşiţa în domeniul privat al oraşului.

Transferul clădirilor şi terenurilor aferente Punctelor Termice
care se află într-o avansată stare de degradare şi sunt
nefuncţionale se impune din cerinţele esenţiale (asigurarea
rentabilităţii şi a eficienţei economice a construcţiilor, instalaţiilor,
etc.) pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de utilitate
publică.

Proiectul de hotărâre privind participarea Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa la majorarea capitalului social al S.C. FOT
BAL CLUB MUNICIPAL S.A. cu suma de 683.450 lei a fost retras
de autor (Domnul primar Spătaru), dar consilierii au solicitat re
luarea acestuia în cadrul unei şedinţe extraordinare, convocată
de urgenţă,cu participarea obligatorie a reprezentanţilorsocietăţii

Este necesară o informare asupra cotei exacte de participare
a Consiliului Local la capitalul social, dar şi dezbateri pe baza
raportului de audit, întocmit de Compartimentul audit intern şi
analize economice, aferent Primăriei Reşiţa, document care
vizează gestiunea resurselor financiare alocate din bugetul local
al municipiului Reşiţa pentru FOTBAL CLUB MUNICIPAL.

Un proiect de hotărâre, care a traversat şi alte şedinţe, la nivel
local sau judeţean, iniţiat de autorităţile locale sau întreprinzători
privaţi, vizează un spaţiu ultracentral al municipiului (pentru care
au fost avansate şi alte destinaţii), pe care urmează să fie
construit un centru de informare turistică (de data aceasta,
acelaşi proiect, dar fără funcţia de casă de modă), printre altele,
ca o condiţie impusă de H.G. nr. 867/13.07.2007, privind
atestarea staţiunilor turistice.

Judeţul Caraş-Severin beneficiază de un potenţial turistic
insuficient valorificat şi, la fel de puţin mediatizat, astfel că un
centru de informare, plasat strategic va putea răspunde întregii
game de solicitări venite din partea diverselor categorii de turişti.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local s-a asociat
cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

Rezolvarea problemei legate de spaţiul necesar desfăşurării
activităţii Grădiniţei cu program prelungit nr.7 din Reşiţa a fost
abordată pe diferite planuri, complementare într-un anumit fel.

Ultimul termen acordat de către UCMR, proprietarul clădirii
situate pe strada Petru Maior, nr.24-26, pentru care solicită o
chirie lunară de cca. 8.000 este data de 1 iulie 2007.

Edilii locali fac demersuri în vederea realizării unei noi clădiri,
pentru care este disponibil un spaţiu şi se caută finanţări, singura
problemă care nu poate fi soluţionată fiind termenul de realizare
a construcţiei (3-4 ani), inacceptabil în condiţiile în care
activitatea grădiniţei este cu foc continuu, fără hiatusuri.

O variantă acceptabilă pentru municipalitate ar fi declanşarea
procedurii de expropriere a clădirii existente, manevră posibilă
dacă serveşte o cauză de utilitate publică şi care pare să fie
acceptată de către UCMR:

Pentru declanşarea procedurii respective este necesară
efectuarea unei cercetări prealabile, activitate prestată de o
comisie numită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, compusă din reprezentanţii celor două consilii.

Reprezentanţii Consiliului Local, desemnaţi în această
comisie, sunt:

Dorinel Hotnogu, viceprimar,
Dorel Ianoşi, director executiv Serviciul Public - Direcţia pt

administrarea Domeniului public şi Privat al municipiului Reşiţa,
Margareta Opriş, arhitect şef, Serviciul pentru Amenajarea

Teritoriului şi Urbanism,
Maria Firu, consilier în cadrul Compartimentului pentru

Probleme de Cultură, Sport şi Culte.
În cazul în care cele două direcţii de abordare a problemei au

un rezultat pozitiv, noua construcţie va putea deservi populaţia
preşcolară în creştere, din Reşiţa.

Cont de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2006

Buget local rectificat

Bugetul S.C. „PRESCOM” S.A. Reşiţa în anii 2006 şi 2007

Bilanţul contabil al SC C.E.T. ENERGOTERM REŞIŢASA

Vot unanim pentru schimbarea propriet ţii

Capitalul social al S.C. FOTBAL CLUB MUNICIPAL S.A.
Reşiţa

Centru de promovare turistică la Reşiţa

Grădiniţa cu program prelungit nr. 7
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Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă

Proiect retras

Cooperare transfrontalieră

Şcoala incluzivă- o şcoală pentru toţi şi pentru fiecare

Vânzarea spaţiilor medicale

Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a
DGASPC Caraş-Severin

Activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale

Program de perfecţionare profesională

Schimb de experienţă în domeniul deşeurilor

Documentare înAnglia

Contravenţii şi sancţiuni

Comisia pentru activităţi economico-financiare

A fost aprobată componenţa comisiei pentru reconstituirea
vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Judeţean Caraş-
Severin: Ioan Borceanu, din partea CJP Caraş-
Severin; - Ştefan Mac, din partea DMSSF Caraş-
Severin, Ioan Sim, din partea „Alianţei Sindicale Solidaritatea”
Caraş-Severin; - Nicoleta Guţu, consilier juridic la
Consiliul Judeţean C-S; - Anişoara
Petrice, din partea CJP Caraş-Severin; - Paul
Papa, reprezentant DMSSF Caraş-Severin, Sorin Mocîrţ, din
partea „Alianţei Sindicale Solidaritatea” Caraş- Severin

Proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 25/2006
referitoare la darea în administrare, închiriere, concesiune sau
folosinţă gratuită a unor imobile din domeniul public şi privat al
jud Caraş-Severin a fost retras.

Consilierii au aprobat proiectul „Reţea integrată de coope
rare transfrontalieră pe frontiera România-Serbia Muntenegru,
prin consolidarea agenţiilor judeţene de dezvoltare şi
promovare economică ale judeţelor Timiş şi Caraş-Severin.

Proiectul este inclus în Programul de vecinătate RO-SE
PHARE CBC 2004, are un cost total eligibil în valoare de
85.459,46 , iar contribuţia angajată de Consiliul Judeţean
Caraş-Severin se cifrează la 1.367,35 €.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de imple
mentarea unor activităţi care consolidează şi specializează în
cooperare în reţea agenţiile de dezvoltare şi promovare
economică din Timiş (ADETIM) şi Caraş-Severin (ADECS)
pregătesc instituţiile de profil similare din zona de vecinătate
din Serbia.

„Şcoala incluzivă o şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” este
un proiect dezvoltat în cadrul programului PHARE „Acces la
educaţie pt grupurile dezavantajate”, este realizabil (parţial) cu
finanţare nerambursabilă europeană, condiţionată de asocie
rea, fără personalitate juridică, dintre Consiliul judeţean şi Ins
pectoratul Şcolar judeţ , respectiv Consiliile locale (în cazul
de faţă cele din Bocşa, Caransebeş, Reşiţa, Dognecea, Tere
gova, Bozovici, Ticvaniu Mare, Constantin Daicoviciu şiAnina).

Şcolile incluzive sunt instituţii deschise, tolerante, democra
tice, fără discriminare şi excludere, unde toţi copiii sunt integraţi
şi valorificaţi. În cadrul acestor şcoli se urmăreşte

copiilor de romi prin promovarea respectului de sine.
Consiliul Judeţean va suporta 5% din valoarea proiectului,

ceea ce înseamnă o contribuţie financiară de maximum 33.000
€, plus TVA (6.270 €), la care se vor adăuga costurile pt conti
nuarea, cu cel puţin un an după încetarea proiectului, a activi
tăţii în şcolile pilot (angajare de meditatori, programe de după-
amiază, mese şi transport gratuit).

A fost finalizată acţiunea de vânzare a unor spaţii destinate
activităţii medicale, coroborată cu dezmembrarea şi
apartamentarea unor imobile în care acestea sunt situate.

Cele 31 de spaţii medicale (15- situate în Policlinica I, parter
şi 16 în Centrul Stomatologic) au fost adjudecate de către
cadrele medicale care le deţineau. Preţul de vânzare a fost
stabilit la 40 €/mp, cu o reducere de 10% pentru clă iri cu
vechime mai mare de 30 de ani.

În acest mod, bugetul Consiliului Judeţean a preluat contra
valoarea acestor spaţii, adică 73.294,52 €.

Comisia pentru Protecţia Copilului şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sunt două instituţii
judeţene care aplică politicile şi strategiile de asistenţă socială
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap sau oricărei
persoane aflată în nevoie.

Analiza activităţii desfăşurate de această comisie în anul
2006 a condus la concluzii şi propuneri, relevante fiind
următoarele:

insuficienţa spaţiului de care dispun angajaţii (5-7 persoane
într-un birou);

disproporţie între numărul de angajaţi şi numărul cazurilor
instrumentate, ceea ce impune necesitatea suplimentării struc
turii organizatorice cu încă 25 de posturi de manager de caz.

Ansamblul „Semenicul” şi orchestra profesionistă „Virtuozii
Semenicului ” au susţinut spectacole lunare, în Reşiţa şi în
judeţ, dar activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale este mult mai complexă şi
diversificată, fiecare lună a anului fiind marcată de evenimente
culturale sau tradiţionale organizate de această instituţie.

În bilanţul activităţii din anul 2006 trebuie incluse şi partici
pările internaţionale, fie că se face referire la participarea unor
ansambluri la spectacole organizate în Republica Moldova,
Serbia sau Turcia,fie la schimburile culturale.

În perioada 4-9 martie 2007, preşedintele Consiliului Jude
ţean Caraş-Severin, Iosif Secăşan şi directorul executiv al
Direcţiei Programe, Integrare Europeană, Mediu,şi Informatică
au participat la programul de perfecţionare „Uniunea Europea
nă - soluţii post-aderare pt instituţiile publice”

În perioada 10-15 februarie 2006, o delegaţie a Consiliului
Judeţean, formată din persoane implicate în problema
gestionării deşeurilor (domnii Dan Stan, Ciprian Prisăcean,
Tiberiu Pădurean, Daniela Danciu, Ilia Vintilă, Moise Todor) au
participat la un schimb de experienţă în domeniul gestionării
deşeurilor, în Turcia, la Istanbul.

Scopul deplasării l-a constituit prezentarea soluţiei propusă
de firma GEP (Green Energy Production Tehnologics) în
domeniul gestionării deşeurilor şi anume, parcurgerea unor
etape clasice (o instalaţie complexă asigură sortarea, tăierea,
producerea de bricheţi, arderea acestora şi producerea unui
gaz sintetic) şi o valorificare superioară a produselor de ardere.

Gazul sintetic este convertit, prin ardere, în energie termică
şi electrică, iar reziduurile de tip cenuşă sunt vândute fabricilor
de betoane, de producere a bitumului şi de îngrăşăminte pentru
agricultură.

La ora actuală, soluţiile pentru gestionarea deşeurilor,
scopul mai multor delegaţii în diferite state europene ar trebui
să constituie o bază serioasă pentru o analiză comparativă
care să conducă la selecţia celei mai bune rezolvări a
problemelor din domeniu, cu care se confruntă judeţul şi
Reşiţa, în mod special.

Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, în perioada
respectivă, domnul Horia Irimia a participat la evenimentul
CLEANING SHOW 2007, desfăşurat la Birmingham-Marea
Britanie, unde au fost prezente firme de utilaje destinate
serviciilor de curăţenie urbană şi pentru colectarea, transportul
şi depozitarea deşeurilor.

Informaţiile obţinute se referă la privatizarea serviciilor de
gestionare a deşeurilor, majoritatea operatorilor deservind mai
multe localităţi urbane.

Despre saltul economic al Irlandei, cu concentrare în zona
Dublinului, explicaţiile obţinute sunt fiscalitatea redusă, investi
ţiile diasporei irlandeze din SUA, orientarea spre domenii de
înaltă tehnologie (IT, farmacie, biotehnologii) şi servicii, sistem
educaţional care pregăteşte forţă de muncă foarte calificată,
proiecte de infrastructură finanţate de UE.

Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Caraş-Severin a emis, prin persoanele împuternicite
în acest sens, 31 de procese verbale de constatare a
contravenţiilor, în urma verificărilor pe teren.

Verificările au relevat faptul că transportatorii se deplasează
preponderent noaptea sau se sustrag controalelor prin diferite
metode.

Informarea este eliptică, deci se poate doar deduce că este
vorba despre transportatorii de masă lemnoasă care, într-un
mod sau altul, devin contravenienţi.

Sumele încasate în perioada scursă din acest an se ridică la
valoarea de 6010,0 lei şi constituie venituri proprii ale bugetului
Consiliului Judeţean şi se folosesc ca atare.

Comisia pentru activităţi economico-financiare din cadrul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin (Petru Silaşi, Erwin Diţă,
Iacob Sorin Ştefan, Ion Spânu, Iacob Alexandru Voia) şi-a
prezentat raportul de activitate pe anul 2006, an marcat de
proiecte importante, mai ales în infrastructură şi care vizau
absorbţia de fonduri europene.
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CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN
Şedinţă ordinară Băile Herculane, 20 aprilie 2007

Prezent în Germania la invitaţia
Primăriei oraşului Munchen, domnul
Iosif Secăşan, preşedintele Consiliu
lui Judeţean Caraş-Severin, a avut în
8 mai a.c., o întâlnire cu doamna
Corinna Hornemann, director în
cadrul Ministerului Federal al
Mediului. Din partea germană, la
discuţii au participat: domnul Thilo
Heiberger, reprezentant al firmei de
consultanţă RMD, domnul Jorg
Schuchard din partea Aquacomm
Munchen, domnul Peter Kostner din
partea Primăriei Munchen iar din
delegaţia română domnul Victor
Naidan, director în cadrul Consiliului
Judeţean şi domnul Ioan David,
consilier al preşedintelui.

Subiectul discuţiilor l-a reprezen
tat Proiectul interdisciplinar Apă
Mediu Energie aflat în derulare şi care
este susţinut financiar de către
Ministerului Federal al Mediului. Cu
această ocazie a fost făcută o
prezentare a stadiului de realizare al
proiectului şi o analiză detaliată a
acestu ia în conformi ta te cu
standardele germane de mediu.

Scopul proiectului este de a
asigura protecţia apelor de suprafaţă
şi a celor freatice pentru a îmbunătăţii
calitatea apei potabile pentru
municipiul Reşiţa. Totodată, se
doreşte asigurarea apei potabile şi a
epurării apelor uzate în amonte de
Reşiţa în conformitate cu standardele
europene

În opinia doamnei Corinna Horne
mann, pentru reuşita proiectului, im
portantă este deplina disponibilitate
pentru colaborare a autorităţilor şi a
echipelor de specialişti.

Domnul Iosif Secăşan a mulţumit
cu această ocazie, Ministerului
Federal al Mediului pentru atenţia
acordată problemelor de mediu din
judeţul Caraş-Severin. A subliniat
faptul că drumul dificil pe care îl
presupune adaptarea la standardele
europene a realităţilor din Caraş-
Severin poate fi parcurs mai repede
alături de parteneri puternici, trans
ferul de know-how în acest domeniu
fiind esenţial în această etapă.
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Camelia Şuşco

Purtător de cuvânt
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DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada 2-9 Mai
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Ciomega Emilia (82 ani)
Ţugui Gheorghe (83 ani)
Ianculov Du
Marcu Miron (45 Bejinaru
Petru Viorel (58 ani) Stan Au-
gustin

(54
(47 ani)

Sporea Adolf (49 ani) Ursu
Todor (69 ani) Jalba Marian

ţu Moise
(54 ani)

Bagoczky Maria (80 ani)
Licareţ Ana (95 ani) Vlasici
Petru (59 ani) Balint Ioan (86
ani) Maingast Edmund (71
ani) Fox Tiberiu Gheorghe (73
ani) Berzava Traian (51 ani)
Jiplea Margareta (72 ani)
Ursu Sofia (54 ani) Jigum
Ileana (52 ani) Mihai Tric (78
ani) Silva (56 ani)
Bot Ruja (67 ani) V

(61 ani) Chitic Virgil
(52 ani)

şan
ani)

Şerban Constantin

ş Toader

(69 ani)

(68 ani) Vesa Nicolae
(45 ani) Stehlic Ecaterina (61
ani) Semeniciuc Ioan ani)

Tâmpu Floarea

(49 ani) Mâ (83 ani)

ă

ăduva
Eugenia

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

1700 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17ă
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

M a i

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

V

Cump

ând ieftin tv color Alfa cu
diagonala de 61 cm (necesit

ţii)

de
M g

Vând ieftin combin

ţ 900 lei. Tel. 0355-
412417, 0740-308984.

ţigl

Ocazie! Ofer gratis doi nuci
pentru furnir. Tel. 0724-092631.

Vând generator electric nou,
Yamaha, 5,5 kw, cu 3 prize 220

ă
repara

Vând mulgător vaci din
inox Vestfalia 300 €, i pt.
împră ă ăminte, toate
în stare perfectă. Tel. 0724-
467054.

ă frigori-
fică Arctic, 4 sertare, aparat
stors legume-fructe, tv Gold
Star, covor lână 100% persan
manual. Tel. fix 0355-801516,
0766-285414.

Vând calculator complet
AMD XP-1700, cd-rom 52x, hdd
40 GB, 5400 WD, 128 m sdr,
monitor 17” Horizon, boxe 120
W, pre

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

şi radio Beta 402 cu
tranzistori, MW-SW. Tel. 0355-
807491.

ştiat îngr ş

V ţ 3.000 lei.
Tel. 234595.

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

Vând patru cauciucuri
195/60/15 var + iarn aproape
noi (M+S). Tel. 0723-973569.

Vând solar pentru faţ ,
marca Philips, în cutie. Preţ 150
ron. Tel. 0721-237277.

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.

Vând ma

Vând menghin

Vând anvelope second-
hand, toate tipurile

Vând cazan de ţuic
ţ

100 € neg. Tel. 0723-092582.
Vând televizor Alfa color pt.

piese. Tel. 0355-807491.
Vând calculator PII, unitate

central

Vând trus

şi o priz

şin

şi 48 buc. BCA cu
dimensiuni 60, 35, 15 - 400 lei.
Tel. 0745-167014, 224376.

şi m

şi
mouse. Tel. 0722-232387.

şi

ă 380 V. Pre

ă

ă ă

ă

ă de scris, 50 lei.
Tel. 218035, 0721-363588.

ă de 120 mm,
100 lei

ărimile.
Tel.0721-747229, 0742-612072

ă pt. uz
propriu, integral din cupru, pre

ă, monitor, tastatură

ă Rotring

Joi, 10.05.2007

Vineri, 11.05.2007

Sâmbătă, 12.05.2007

Luni, 14.05.2007

Miercuri, 16.05.2007

1

2

1

2

1

1

1

. Pe (49 ani)

. Bobocel Petru (43 ani)
B 2

. M
(31 ani)
Oprea Vasilica M 27
. Viziteu Vasile Marius (25

ani)
Psotta Carmen Loredana 19

. Sîrbu Savu (47 ani)
Vava Lucia Petruţa

Berinde Bogdan R 24

(31)

Buzner Vasilica Claudia(24ani)
ţ 23

Stan Elena Marinela (23 ani)
Panţuru Bogdan 29

(28 ani)
Bulgaru Daniel Constantin

25
Olteanu Georgiana (25 ani)

. Stanca Nicolae (51 ani)
S 47

. Bouru Gheorghe (51 ani)
Pr ţ
Untu adrian Nicolae 30

ţ ( )

şchir Gheorghe şi
Popa Maria Daniela (33 ani)

şi
( ani)

şi
( ani)

şi
( )

şi
(31 ani)

.
şi

. Pervulescu Pavel 33 şi

. David Gheorghi
şi

. şi
Bontea Melinda Ingrid
.

şi

şi
( )

şi
(47 ani)

.
şi

2ăloi Janina Nicoleta

ărgan Gheorghe Lucian

ăriuca

ăzvan (
ani)

Ianosic Gabriela Cristina
( ani)

ă Adrian (
ani)

( ani)

( ani)

ămăilă Camelai Mariana

ăjescu elena Anu ă
( ani)

Gai ă Sabina Marinela 21

2

3

4

5

6

2

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
10-16 Mai 7

şi

200

Matrimoniale
Caut doamn

ţii, v ţat

ţa. Tel.
0723-788000.

Doamn
ţ ţ

ţ ţii, dore

ă 45-60 ani fără
obliga ăduvă sau divor ă,
suplă, cu apartament sau casă,
pentru căsătorie, din Re

ă 62 ani, singură, cu
locuin ă, caut partener de via ă.
Tel. 0355-408199.

Pensionară 58 de ani, cu
locuin ă, fără obliga

ăsătorie. Tel.
0728-166849.

şi

şte
partener pentru c

Auto-Moto-Velo

Imobiliare

Vând teren intravilan 4.500
mp în zona Triaj, utilită ă,
curent, gaz, cablu tv, telefon.
Tel. 0745-571052.

V nd apartament 3 camere,
zona Universalul Vechi
0721 480546

Schimb garsonieră n icro
4, cu apartament cu o cameră
plus diferen ă. el 0721
237277

Schimb apartament Calea
Timi oarei cu apartament 2-3
camere n zona Parcul Siderur-
gistului el. 0745 385192.

Primesc în gazdă. Tel. 0741-
349440.

ţi, ap

â
. Tel.

- .
î M

ţ T . -
.

î
. T -

ş

Oferte-Cereri
de Serviciu

R e p a r ă m t a p i

ă

Sonorizez la pre

ă de toate genurile. Tel.
0723-277475,

ă acoperită 3-5
to care merge la Bucure

ţ e r i i l a
domiciliu. Tel. 0729-110040,
0355-808794.

Îngrijesc copil 2-5 ani. Tel.
0355-408199.

Electrician autorizat execut
lucr ri de reparaţii i construcţii
în instalaţii electrice de utilizare.
Tel. 0727-355173.

ţ
ţi, botezuri, chefuri, cu

muzic
0743-189954.

ţari
ţi. Tel. 0355-804765,

0728-007943.
Angajez

Caut ma

ş

uri mici
nun

Angajez 2 zidari-faian şi
2 necalifica

şofer taxi. Tel.
0745-571052.

şin
şti. Tel.

0744-577460.

Firmă nouă de construc
ă muncitori.

ţii
angajeaz

Tel. 0723-726568.

RE IŢA

.

Ş : Absolvent invatamant preuniversitar fara atestat
profesional: 3; Agent de asigurare: 15; Agent vanzari: 7; Ajutor
ospatar: 11; Analist: 1; Arhitect cladiri: 2; Asistent de cercetare
economist in marketing: 1; Asistent farmacist: 1; Asistent medical
fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 13; Asistent social: 1;
Barman: 3; Brancardier: 1; Brutar: 3; Bucatar: 32; Carmangier: 3;
Casier: 3; Coafor: 3; Confectioner articole din piele: 20; Consilier
inginer chimist: 1; Consilier: 1; Contabil sef: 1; Controlor calitate: 1;
Cosmetician: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa
comanda: 224; Dulgher: 29; Electrician de intretinere si reparatii:
23; Electrician in constructii: 5; Electrician montare si reparatii: 5;
Electromecanic retele linii: 1; Faiantar: 4; Farmacist: 1; Femeie de
serviciu: 1; Fierar betonist: 6; Frizer: 3; Gipsar: 2; Inginer
constructii civile, industriale si agricole: 6; Inginer constructii
hidrotehnice: 1; Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de
masini: 2; Inginer electromecanic: 1; Inginer geodez: 2; Inginer
industria alimentara: 4; Inginer mecanic: 6; Inginer retele electrice:
2; Inginer topograf: 2; Ingrijitoare bolnavi la domiciliu: 1; Inspector
asigurari: 1; Instalator apa , canal: 6; Instalator instalatii tehnico-
sanitare: 3; Lacatus constructii metalice: 4; Lacatus mecanic: 3;
Lucrator comercial: 7; Macelar: 2; Maistru constructii civile: 2;
Maistru industriile textila, pielarie: 5; Manipulant marfuri: 2;
Manichiurist: 2; Maseur: 1; Masinist la instalatii de preparat si
turnat beton : 2; Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide si semisolide: 10; Muncitor necalificat la
demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 84;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 79; Operator
calculator electronic si retele: 1; Operator confectioner industrial:
15; Ospatar (chelner): 18; Patiser: 1; Pedichiurista: 1; Portar: 2;
Secretara: 2; Sofer de autoturisme si camionete: 1; Spalator
vehicule: 3; Spalatoreasa lenjerie: 21; Strungar universal: 8;
Sudor: 2; Sudor cu arc electric: 1; Sudor in mediu protector: 50;
Sudor manual cu arc electric: 7; Tehnician topometrist: 1; Tamplar
universal: 5; Vanzator: 19; Vulcanizator: 2; Ziarist: 1; Zidar pietrar:
11; Zidar rosar-tencuitor: 31; Zugrav, vopsitor: 9;

: Drujbist: 1; Masinist in silvicultura: 1;
Muncitor necalificat: 2

B ILE HERCULANE

TOTAL GENERAL: 893

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 09.05.2007

Vând microbuz mixt Fiat
Ducato 2,5 TDI, 1997, adus din
Germania. Tel. 220717, 0723-
312985.

Vând Fiat Ducato 8+1D, an
1984, acte la zi, pre

Vând TV camionetă cu RK
general făcut. Tel. 0740-
770047.

V nd pel scona pentru
piese de schimb. pre 500 . el
0355 803371

Vând tractor U650 plus plug
pe ă. Tel. 0740-770047.

Vând girafe service până la
1.000 kg ă
profesionale Germania, noi. Tel.
0740-545224.

Vând Dacia break an
fabrica

ă de garaj,
sistem antifurt. Pre

Vând piese Dacia. Tel. 0741-
349440.

Vând Dacia. Tel. 0741-
349440.

V nd pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel 0744 852658

ţ 1.800 €
neg. Tel. 0721-847229, 0742-
612072.

â O A
ţ € T .

- .

ţeav

ţie 1988, schimbat
caroserie an 2000, motor nou,
verificare 2008, taxe la zi, genţi
late, alb 10, ma in

ţ 1.050 €
neg. Tel. 0727-840342.

â

. - .

şi aparate de sudur

ş

PRISMA | 10 - 16 Mai |2007

OCAZIE! De v nzare 6
apartamente n bloc cu 4
etaje, Caransebe , cons-
truc ie 1990, cu teren 350
mp n proprietate, toate
utilit ile.

Tel 0748 88 33 10

â
î

ţ
î
ţ

. - . .

ş

ă

Vând apartament 2 camere,
conf. 2, parter, Micro 1. Tel.
0355-805951, 0721-996631.

Vând apartament 2 camere
decomandat, Al. Hunedoarei
(Pia

Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Vând cameră decămin cu
baie. Tel. 0730-885222.

Vând garsonieră în Mociur.
Tel. 0730-885222.

Vând apartament 2 camere
modificat din 3 camere confort
3, bucătărie mare, baie cu vană,
superutilat, în Luncă. Pre

ă +
diferen ă. Tel. 0355-803543.

Vând casă Muncitoresc. Tel.
0742-047440, 0765-312500.

Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte

ă betonată. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

Vând apartament 2 camere
et. 1 în bloc de 4 etaje, ocupabil
imediat. Tel. 0748-119443.

ţa Trandafirul). Preţ 30.000
€. Tel. 0741-017674.

ţ
24.000 € neg. Tel. 0355-
803484, 0720-347375.

Schimb apartament 2
camere cu garsonier

ţ

şi
fântân

Domn de 51 de ani, fără vicii,
doresc cuno ă doamnă
pentru prietenie ăsătorie.
Răspuns la OP 2, CP 10 Re

ştin
şi c

şi

ţ

ţa.

şabloane. Tel. 0355-803543.

şi convector, tot 250 lei. Tel.
0724-266763.

Ofer câine boxer unei familii
iubitoare de animale. Tel. 0724-
266763.

şi televizor pentru
piese de schimb 50 lei neg. Tel.
0355-801206 dup

Vând mobil

Vând c ţei Rotweiler. Tel.
0744-577452, 0355-809918.

Vând iepuri, diferite m

Vând instant Ariston 250 lei

Vând frigider Sidex, 250 lei
neg. Tel. 0355-804513.

Vând televizor color LDWE
250 lei neg.

Vând calculator P4 cu
monitor, tastatur ţ
250 € neg. Tel. 0723-495967.

Vând videocamer
ţ 170 €. Tel. 0723-

495967.

ă. Tel. 0741-
349440.

ă

ărimi.
Tel.0742-033733, 0355-405383

ă ora 17.

ă, mouse, pre

ă Sony
miniDV, pre
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Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
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Ordin 545 al ministrului finan

şi de epurare a apelor uzate în jude ş-
Severin, România“ (M.O. nr. 279/26.04.2007)

Decizie 68 Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea
metodologiei privind remunera ştilor interpre

şi produc

şi televiziune sau de c
(M.O. nr.

280/26.04.2007)

şi func
şi pentru

stabilirea unor m

şedintelui Institutului Na

şi finan

şi ale obliga

şi a unor baze
sportive din spa

şi completarea Legii nr.
312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de
câmp

şi completarea
Ordonan

şi desf şurarea referendumului

şi reformei
administrative pentru modificarea Ordinului ministrului
administra şi internelor nr. 1.512/2006 privind stabilirea
tarifelor de participare la Programul de formare specializat

şi finan

ştilor verificatori de proiecte,
a responsabililor tehnici cu execu şi a exper

şi extrajudiciari pentru lucr

şi
pachete de protec

şi desf şurarea, în perioada 17-24 iunie 2007, a
concursului pentru ocuparea func

şurate în lunile
noiembrie 2006 şi martie 2007

şi efectuarea g

şi func
ş i p r a c t i c i l o r d e m e d i c i n

nr. şi cercet

ul nr. ţelor publice pentru
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
amendamentului nr. 1 la Memorandumul de finanţare ISPA
„OEmbun ţirea sistemelor de alimentare cu ap

ţul Cara

a nr. 1 a

ţia datorat ţi
sau executanţi

. .G. nr. . .u. .

. .G. nr.
ţionarea Agenţiei Naţionale

pentru Ocuparea Forţei de Munc
ţional

Ordinul nr. 691 al ministrului s ţii publice privind
modificarea Ordinului ministrului s ţii publice nr.
1.535/2006 pentru ajustarea/revizuirea preţurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţ

(M.O. nr. 287/02.05.2007)
Hot ţii nr. 1 pentru

aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri
consumptibile rechiziţionabile, necesare estim

(M.O. nr. 291/03.05.2007)
Ordinul nr. 337 al pre ţional de

Statistic ţilor din
economia naţional (M.O. nr. 293/03.05.2007)

Ordinul nr. 90 al ministrului economiei ţelor privind
prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu
discont ţiunilor de stat de tip benchmark,
aferente lunii.05.2007) (M.O. nr. 296/04.05.2007)

H.G. nr. 379
ţarea

Programului de dezvoltare a infrastructurii
ţiul rural (M.O. nr. 297/04.05.2007)

Legea nr. 112 pentru modificarea

(M.O. nr. 298/04.05.2007)
Legea nr. 114 privind sprijinul financiar acordat de statul

român Schitului românesc „Prodromu“, de la Muntele Athos,
Grecia (M.O. nr. 298/04.05.2007)

Legea nr. 109 privind reutilizarea informaţiilor din

instituţiile publice (M.O. nr. 300/05.05.2007)
Legea nr. 110 pentru modificarea

ţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea
obligaţiilor de plat ţiilor publice, stabilite prin titluri
executorii (M.O. nr. 300/05.05.2007)

Legea nr. 129 pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
3/2000 privind organizarea
(M.O. nr. 300/05.05.2007)

Ordinul nr. 196 al ministrului internelor

ţiei

ţilor funcţionari publici (M.O. nr.
300/05.05.2007)

Ordinul nr. 1.632 al ministrului economiei ţelor
privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea
tehnico-profesional

ţia ţilor tehnici de
calitate

(M.O. nr. 302/07.05.2007)
Legea nr. 117 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut
ţii 274. - Ordin al directorului general al Oficiului

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat pentru
aprobarea Catalogului naţional cu produse, profile

ţie INFOSEC - versiunea aprilie 2007
(M.O. nr. 303/07.05.2007)

Ordinul nr. 734 al ministrului s ţii publice privind
organizarea

ţiei de manager, persoan

(M.O. nr. 303/07.05.2007)
Ordinul nr. 748 al ministrului s ţii publice privind

modificarea Ordinului ministrului s ţii nr. 870/2004
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc

ţile publice din
sectorul sanitar (M.O. nr. 303/07.05.2007)

Legea nr. 118 privind organizarea ţionarea
a c t i v i t ţ i l o r

(M.O. nr. 305/08.05.2007)
Ordinul 760 al ministrului educaţiei

ţilor
cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri
organizate în baza Hot (M.O.
nr. 305/08.05.2007)

Circulara nr. 10 a B ţionale a României
ţ ţionale a

României valabil în luna mai 2007) (M.O. nr.
305/08.05.2007)

Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular (republicare) (M.O. nr. 306/08.05.2007)

ătă ă potabilă,
de canalizare

ă arti
ătorilor de fonograme pentru

comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop
comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele
de radiodifuziune ătre orice persoane
furnizori ai serviciilor de muzică on-line

O u 26 pt modificarea art. 7 din O G nr. 139/2005
privind administrarea pădurilor din România (M.O. nr.
282/27.04.2007)

O u 28 pentru completarea Legii nr. 202/2006
privind organizarea

ă, precum
ăsuri de reorganizare institu ă (M.O.

nr. 282/27.04.2007)
ănătă

ănătă

ă
în România

ărâre a Comisiei Centrale de Rechizi

ării fondurilor
folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul
2007

ă privind actualizarea Clasificării activită
ă - CAEN

privind repartizarea pe proiecte a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan

ă ale institu

ă

ă
destinat înal

ă a speciali

ările de montaj al dotărilor
tehnologice industriale

ării lucrărilor de
construc

ănătă
ă

ă
fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a
fost ocupat în urma concursurilor desfă

ănătă
ănătă

ă,
organizarea ărzilor în unită

ă ă
complementară/alternativă

ării privind
eliberarea actelor de studii postliceale absolven

ărârii Guvernului nr. 797/1997

ăncii Na privind
nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii Na

Rezervele BNR
Rezervele s-au situat, la finele

lunii aprilie, la peste 23,08 miliarde euro, în
scădere cu 120 milioane euro faţă de luna
precedentă. Rezerva de aur s-a menţinut
la 104,7 tone. În condiţiile evoluţiilor
preţurilor internaţionale, valoarea acesteia
s-a menţinut la 1,676 miliarde euro. Până
la sfârşitul anului 2007, plăţile scadente în
contul datoriei publice externe directe şi
garantate de Ministerul Finanţelor Publice
însumează 741 milioane euro.

BNR

Compania Naţională de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale din România aduce la cunoş-
tinţa utilizatorilor reţelei de drumuri naţionale
că, se poate achita atât de către
utilizatorii români cât şi de utilizatorii străini
pe perioade de 7 zile, 30 zile, 6 luni şi 12 luni.

rovinieta
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{colarizarea în înv@]@mântul postliceal de stat
Şcolarizarea în învăţământul postliceal de stat, organizată la iniţiativa

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), poate fi finanţată din
bugetul unităţilor administrativ teritoriale, potrivit unei ordonanţe de guvern
adoptate în şedinţa din 09.05.2007

Şcolarizarea poate fi finanţată şi de către solicitanţi, persoane fizice sau
juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învăţământ care asigură
şcolarizarea.

Actul normativ aprobat de Guvern modifică articolele 51 şi 52 din Legea
învăţământului nr. 84/1995 referitoare la învăţământului postliceal.

Modificările reglementează sprijinul financiar al investiţiei în învăţământul
postliceal pentru a veni în întâmpinarea cererii formulate de piaţa muncii pentru
forţă de muncă corespunzătoare nivelului mediu de calificare.

Astfel, potrivit noilor reglementări, învăţământul postliceal de stat se organi
zează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din proprie iniţiativă, la
propunerea autorităţilor publice locale sau al cererea agenţilor economici şi a
altor instituţii interesate, în formele de organizare zi, seral şi la distanţă.

Nomenclatorul domeniilor şi calificărilor se stabileşte de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe baza propunerilor factorilor interesaţi,
validate de Comitetele sectoriale şi se aprobă prin hotărâre de Guvern.

Pregătirea prin învăţământul postliceal se realizează pe baza standardelor
de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, în urma consultării partenerilor sociali şi a validării acestora de
către comitetele sectoriale.

Cifra de şcolarizare corespunzătoare calificărilor finanţate din bugetul de
stat prin bugetul consiliilor locale este stabilită anual prin hotărâre a
Guvernului, la propunereare MECT, cu consultarea factorilor interesaţi.

Numărul de locuri pentru învăţământul postliceal finanţat de către
solicitanţi, persoane fizice sau juridice, se aprobă de inspectoratul şcolar şi se
comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

-

(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 09.05.2007)

Teza cu subiect unic la
matematic@

Promovabilitatea la teza cu subiect
unic la matematică este de 56,41%

Procentul elevilor din clasa a VII-a,
care au obţinut note de 5 şi peste 5, la
teza cu subiect unic la matematică,
derulată în 4 mai a.c., este de 56,41%,
ceea ce reprezintă, la nivel naţional, un
număr de 120.218 elevi.

Cel mai mare procent s-a înregistrat
în judeţul Teleorman, de 70,36%, iar cel
mai mic în judeţul Ilfov, respectiv
40,67%. Cei 92.882 elevi care au obţinut
note sub 5 nu pot depune contestaţii.
Elevii au participat în proporţie de peste
95%, fiind prezenţi 213.200 elevi din
totalul celor 222.888 înscrişi. Elevii care
au absentat vor putea susţine această
teză în data de 5 iunie 2007.

Următoarea probă a tezelor cu
subiect unic, programată în 10 mai, va fi
susţinută la Limba şi literatura maternă,
de către elevii aparţinând minorităţilor
naţionale, care au urmat cursurile
gimnaziale în limba maternă.

Concluziile finale privind rezultatele
la tezele cu subiect unic vor fi formulate
după încheierea perioadei de derulare a
acestora.

(
)

Ministrul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului - 08.05.2007

Elevii şi studenţii care au depus cereri
pentru acordarea unui ajutor financiar în va-
loare de €

pot consulta lista finală a be-
neficiarilor atât la adresa http://euro200.edu.ro
cât şi pe pagina web a MECT, www.edu.ro

200 de în vederea achiziţionării de
calculatoare

Consumul de energie
electric@ al popula]iei
Consumul de energie electrică al

populaţiei a crescut cu 5,6 la sută în primul
trimestru al acestui an, iar consumul
pentru iluminatul public a înregistrat o
scădere cu 2,5 la sută, conform datelor
publicate luni de Institutul Naţional de
Statistică /INS/.

Consumul final de energie electrică în
intervalul menţionat a fost de 13,241
miliarde KWh, cu 0,7 la sută mai mare
decât în aceeaşi perioadă a anului 2006.
Din acest total, consumul în economie
reprezintă 64,2 la sută, consumul
populaţiei - 15,3 la sută, consumul propriu
tehnologic - 12,7 la sută, exportul - 6,7 la
sută, iluminatul public - 1,1 la sută.

Faţă de trimestrul I 2006, exportul de
energie electrică a fost în scădere cu 671,9
milioane KWh, respectiv cu 38 la sută.

Principalele resurse de energie prima
ră, în perioada de referinţă, au totalizat
10,506 milioane tone echivalent petrol
(tep), în scădere cu 409.400 tep (3,8 la su
tă) faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006.

Producţia internă a însumat 6,064
milioane tep, în scădere cu 6,7 la sută faţă
de trimestrul I al anului precedent, iar
importul a fost de 4,442 milioane tep, în
creştere cu 0,6 la sută.

Resursele de energie electrică au
totalizat de 16,417 miliarde KWh, în
scădere cu 1,038 miliarde KWh (minus 5,9
procente) faţă de acelaşi trimestru al anu
lui 2006, din cauza scăderii producţiei cu
849,8 milioane KWh (minus 4,9 procente)
şi a importului, care s-a diminuat cu 188,6
milioane KWh (minus 67,9 procente).

Cea mai mare parte din producţia de
energie electrică continuă să fie obţinută în
termocentrale (68,5 la sută din total
producţie) şi în hidrocentrale (22,1 la sută).

-

-

-

Legea de infiintare a
a fost adoptata de Senat.

Principala modificare adusa de senatori
prevede ca agentia verifica averea
demnitarilor, nu doar declaratia de avere,
cum prevedea proiectul venit de la Camera.

Agentiei Nationa-
le de Integritate

Ministrul Muncii a
anuntat ca

se va majora cu cinci
procente, incepand cu
luna septembrie.

valoarea
punctului de pensie



Turcia se îndreaptă spre alegeri generale anticipate,
după anularea, recent, a primului tur al alegerilor prezi
denţiale de către Curtea Constituţională de la Ankara.
Curtea Constituţională s-a pronunţat, cu nouă contra
două voturi, în favoarea sesizării principalului partid de
opoziţie, apreciind că, pentru alegerea preşedintelui,
era necesară prezenţa a 367 dintre cei 550 de deputaţi.
La primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale în sala
de şedinţă au fost prezenţi 361 de deputaţi.

Dintre aceştia, 357 au votat în favoarea unicului
candidat, ministrul de Externe Abdullah Gul, desemnat
de Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP, provenit din
mişcarea islamistă). Este pentru prima dată în istoria
Turciei moderne când un vot este invalidat.

Abdullah Gul este contestat de opoziţie pe motiv că
ar avea o agendă islamistă mascată. Opozitia aduce în
atenţie faptul căAbdullah Gul şi-a început cariera într-un
partid de sorginte islamică, care a fost scos în afara legii.
Argumentul domnului Gul, că va respecta principiul
separării religiei de politică, nu a reuşit să-i convingă pe
cei care-l constestă. În dispută a intervenit şi armata
care a avertizat că nu va tolera nerespectarea
sistemului laic al ţării.

În primul tur de scrutin candidatul Partidului Justiţiei
şi Dezvoltării (AKP, islamic, de guvernământ) a obţinut
357 de voturi, din totalul de 550, cu 10 mai puţin decât
majoritatea de 2/3 necesară alegerii din primul tur.

Influentul Stat Major al armatei turce, care a
intervenit de mai multe ori în ultimii 50 de ani pentru a
înlătura de la putere guvernele de la Ankara, dă publi
cităţii un comunicat prin care acuza guvernul de lipsă de
reacţie în faţa activităţilor islamiste. Armata reamintea
că este apărătoarea laicităţii statului. Uniunea Europea
nă a cerut armatei turce să se menţină în afara politicii

Partidul Republican al Poporului (CHP), de opoziţie,
nu a participat la vot, susţinând că nu a fost consultat de
AKP cu privire la candidatul desemnat în persoana lui
Abdullah Gul, ministrul de externe.

CHP a sesizat Curţea Constituţională, deoarece la
vot trebuie să existe un cvorum de 2/3, ceea ce în
absenţa opoziţiei este imposibil.

Premierul Erdogan, care l-a propus pe Abdullah Gul
candidat, a renunţat la propria candidatură în urma
uriaşei manifestaţii de protest din 14 aprilie de laAnkara,
când sute de mii de turci laici s-au împotrivit candidaturii
liderului islamist la magistratura supremă în stat.

Funcţia de preşedinte în Turcia este mai mult ono
rifică, dar este văzută ca o garanţie a statului laic înfiinţat

în 1923 deAtatürk, fondatorul statului modern turc.
PreşedintleAhmet Necdet Sezer, sprijinit de armată,

căruia îi expiră mandatul de şapte ani, a avut nume
roase ciocniri cu guvernul islamist, atunci când acesta a
vrut să adopte legislaţie care intra în conflict cu
caracterul laic al statului.

Peste un milion de persoane s-au adunat la Istanbul,
pentru a-şi exprima sprijinul faţă de principiile laice ale
statului.

Pe fondul amplelor demonstraţii, premierul Turciei,
Recep Tayyp Erdogan a făcut un apel la unitate
naţională, într-o încercare de a dezamorsa criza politică
care durează deja de mai multe săptămâni.

In urma verdictului Curţii, premierul turc Recep
Tayyip Erdogan convoacă o reuniune a conducerii
partidului Dreptate şi Dezvoltare (AKP). La finalul
întâlnirii anunţă că va cere Parlamentului să convoace
alegeri generale anticipate, care ar putea avea loc pe 24
iunie sau pe 1 iulie. El a anunţat şi intenţia de reformare
a sistemului electoral înainte de dizolvarea Parlamen
tului (peste două luni), astfel încât şi preşedintele ţării să
fie ales prin sufragiu universal, pentru cel mult două
mandate a câte cinci ani.

Piaţa financiară, puternic zdruncinată de tulburările
recente, priveşte alegerile anticipate ca "un colac de
salvare" pe termen scurt cel puţin.

În scrutinul de duminică, 6 mai, repetare a scrutinului
anulat pe motiv de neconstituţionalitate, Abdullah Gul,
candidatul Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) nu a
putu fi ales deoarece în sală nu erau prezenţi decât 358
de deputaţi, cu nouă mai puţini decât cele 2/3, cvorumul
necesar alegerii. Ministrul de externe al Turciei,
Abdullah Gul, îşi retrage candidatura la preşedinţia
Turciei, ca urmare a eşecului şi se retrage, miercuri,
oficial din cursă.

Parlamentul Turciei discută despre posibila
modificare a Constituţiei care să permită alegerea
preşedintelui prin vot direct, de către electorat şi nu de
către Parlament, aşa cum se întâmplă în prezent, pentru
o perioadă de 5 ani (7 ani în prezent) şi limitarea
mandatului deputaţilor de la 5 la 4 ani.Alegerile vor avea
loc în iulie 22 iar interimatul preşedenţiei va fi asigurat de
actualul preşedinte sau de preşedintele parlamentului.

Constituţia, pe care partidul AKP încearcă să o
modifice împotriva rezistenţei partidelor de opoziţie,
reprezintă moştenirea revoluţiei lui Mustafa Kemal,
tânărul erou al războiului greco-turc, element cheie al
reunificării Turciei, dezmembrată de factto după sfâr
şitul imperiului otoman. In 1923, Atatürk (pseudonimul
lui Kemal), impune o reformă de tip occidental:
adoptarea alfabetului latin, proclamarea Republicii şi
abolirea Califatului, laicitatea statului, interzicerea
fesului la bărbaţi şi a voalului islamic la femei, program
aplicat într-o ţară cu o populaţie (70 de milioane)
majoritar musulmană (99%), în mare parte din ramura
sunită, alevism şi un mic grup de creştini ortodocşi.

Milioanele de turci care au ieşit până acum în stradă,
pentru apărarea secularismului dar şi împiedecarea
unei noi lovituri militare, sunt decişi să-şi facă auzită pre
zenţa şi în continuare, "marşuri pentru Republică" fiind
pregătite pentru 13 mai la Izmir şi 20 mai la Samsun.

-

-

-

-

-

-

-

-

Evenimente ce au declanşat criza din Turcia

Verdictul de anulare a primului tur de alegeri.
Lira turcească creşte cu trei procente

Spre o soluţie democratică

Suport popular

5
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�

�

La sediul Naţiunilor Unite din New York au început negocierile cu privire la viitorul provinciei
Kosovo Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, urmează să se întâlnească, la Moscova, cu
omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre amplasarea scutului anti-rachetă în
Europa de Est.

“Pactul internaţional pentru Irak” reprezintă
o iniţiativă importantă a autorităţilor irakiene,
elaborată cu asistenţa ONU şi a Băncii Mondiale,
care va duce la o mai bună cooperare între
guvernul de la Bagdad şi comunitatea
internaţională.

Eliminarea restric]iilor pe pia]a
muncii a UE pentru arti}ti
Comisia de Cultură din Parlamentul European a

aprobat amendamentul deputatului FDGR Ovidiu
Ganţ la propunerea de rezoluţie privind statutul
social al artiştilor. Amendamentul introdus cere
statelor membre să elimine orice tip de restricţie
privind accesul la piaţa muncii din Uniunea
Europeană pentru artiştii din noile state membre.

"Artiştii din noile state membre se supun
legislaţiei europene la fel ca şi celelalte categorii
profesionale, ceea ce înseamnă că accesul lor pe
piaţa forţei de muncă din unele state membre este
restricţionat de prevederile în vigoare. Prin aceasta,
calitatea actului cultural este grav afectată din
considerente birocratice şi de limitare a timpului
acordat pregătirii actului artistic. Totodată,
schimburile culturale la nivel european sunt un
mijloc extrem de important de cunoaştere şi
apropiere între cetăţenii Uniunii Europene", spune
eurodeputatul Ovidiu Ganţ.

Documentul Comisiei de Cultură a Parlamentului
European cere instituirea unui "paşaport profesional
european" al artistului şi subliniază necesitatea de a
face distincţia între mobilitatea specifică artiştilor şi
cea a muncitorilor din UE în general. De asemenea,
solicită statelor membre să organizeze eficient plata
pentru drepturile de reproducere şi remuneraţia
echitabilă pentru deţinătorii de drepturi intelectuale.

Propunerea de rezoluţie privind statutul artiştilor
aparţine eurodeputatului francez Claire Gibault şi
are la bază faptul că arta trebuie privită ca o profesie,
artiştii fiind singurii muncitori care nu beneficiază de
un statut legal şi ca atare nu beneficiază de
protecţie. Mai mult flexibilitatea şi mobilitatea sunt
parte integrantă din profesiile artistice.

Acord împotriva discrimin@rii
Organizaţiile sindicale şi patronale europene au

semnat un acord-cadru pentru a lupta împotriva
hărţuirii şi violenţei la locul de muncă, fiecare dintre
aceste fenomene afectând circa 5% dintre lucrătorii
europeni. În document, partenerii sociali "condamnă
hărţuirea şi violenţa sub toate formele" - fizică, psiho
logică sau sexuală, episodică sau sistematică, între
colegi, între superiori şi subordonaţi sau din partea
clienţilor, a pacienţilor sau elevilor - şi "obligă"
întreprinderile să declare în mod clar o politică de
toleranţă zero în domeniu. Menţionând că hărţuirea
şi violenţa pot afecta pe oricine şi oriunde, semnatarii
se angajează să le "furnizeze angajatorilor, lucrăto
rilor şi reprezentanţilor lor la toate nivelurile un cadru
de acţiune pentru a identifica, preveni şi gestiona
problemele de hărţuire şi de violenţă în muncă".

Uniunea Europeană a convenit asupra unor noi
reguli menite să combată rasismul şi delictele cu
caracter rasial. Noua lege a fost aprobată în urma
discuţiilor de la Luxemburg între miniştrii justiţiei şi
internelor din cele 27 de state membre. Noua lege
antirasism obligă cele 27 de state membre să
pedepsească cu maxim trei ani de închisoare orice
ameninţare sau acţiune abuzivă având ca motiv
rasa, culoarea pielii, originea naţională sau etnică.
Negarea Holocaustului, utilizarea simbolurilor na
ziste şi atacurile verbale împotriva religiei intră sub
incidenţa legii doar dacă incită la violenţă. Decizia nu
este mandatorie, fiecare stat urmând să aplice în
modul cel mai adecvat prevederile exprimate.

-

-

-

UE a adoptat o lege anti-rasism

Reglementări
Cetăţenii de pe teritoriul Uniunii Europene îşi vor

putea plăti facturile oriunde în cele 27 de state
membre, cu cardul sau prin transfer bancar dintr-un
cont unic, ca urmare a reglementărilor adoptate de
Parlamentul European.
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Turcia spre alegeri anticipate

Nicholas Sarkozy, este noul preşedinte al Franţei.
Candidatul UMP (Uniunea pentru o Mişcare Populară) a
câştigat al doilea tur al alegerilor prezidenţiale cu 53,06%
din voturi Socialista Segolene Royal a obţinut 46,94 la
sută din sufragii. Rata absenteismului a fost de 16,03 la
sută şi voturi albe sau nule 4,2%.

.

La Berlin s-a desfăşurat cea de-a doua reuniune a
"Conferintei pentru Islam", în cadrul căreia s-au evaluat
paşii făcuţi în găsirea de soluţii pentru promovarea
integrării populaţiei musulmane din Germania. Ministrul
de interne german, Wolfgang Schaeuble, care a
prezidat conferinţa a apreciat că s-au înregistrat
progrese dar există încă şi puternice dezacorduri.
Islamul este acum parte a societăţii germane a apreciat
gazda reuniunii. Liderii islamici au apreciat la rândul lor
utilitatea acestui dialog dar unul din liderii religioşi din
Consiliul Musulmanilor a catalogat discuţiile de până
acum "dezorientate". Berlinul a insistat în organizarea
conferinţei exprimânduşi temerea că integrarea
musulmanilor în societatea germană s-a stopat,
existând riscul ca tinerii, lipsiţi de şansa unui loc de
muncă, se vor întoarce la islamism sau chiar la terorism.

Intâlnirea liderilor musulmani cu Schaeuble a fost o
trecere în revistă a 7 luni de negocieri pe marginea
planurilor de înfiinţare a claselor islamice pentru musul

mani în şcolile publice germane şi a cererii moscheilor
de a avea drepturi legale similare cu bisericile. Nu s-a
ajuns încă la o înţelegere.

3,4 milioane de rezidenţi germani cu rădăcini
islamice au depus plângeri legate de tratamentul în
Germania, începând cu divergenţele între religioşii mu
sulmani şi secularişti privind vestimentaţia tradiţională a
femeilor până la acuzaţii de discriminare. Până şi orele
de sport mixte au ajuns motiv de nemulţumire pentru
familiile conservatoare musulmane. Ministrul german
le-a reamintit că în şcolile germane învăţământul este
mixt dar a acceptat discuţii ulterioare pe tema orelor de
sport mixte.

La încheierea reuniunii, reprezentanţi moderaţi ai
comunităţilor musulmane au declarat că au existat
"divergenţe majore" între reprezentanţii musulmanilor,
majoritatea fiind normal integraţi în societate.

O viitoare conferinţă va avea loc spre sfârşitul anului.
-

-

Germanii musulmani divizaţi



Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, imbunatatit, centrala, termopane,
28 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopa
ne, mobilat. Tel. 0355-404462, 0788
021438, 074663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, centrala, amenajat,
bucatarie modificata. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, amenajat,
rigips, termopane, etaj 3, 27500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopa
ne, balconul modificat cu camera. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, modificat, centrala,
termopane, bucatarie marita. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, 26 000 Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman
dat, Centru, etaj 2, conf 1, termopane, cen
trala, suparafata mare. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, centrala, 2 bai, garaj.
Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria mari
ta, centrala, 38000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Govandari, suprafata mare,
2 bai, 2 balcoane, imbunatatit, peretii
izolati. Tel. 0355-404462, 0788021438

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, suprafata mare, 2
bai, 2 balcoane, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, centrala, 31500 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoane,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj1, confort 1, semidecomandat, imbu
natatiri, centrala, termopane, 34 500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

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

Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala, termopane, clima, Micro 2,
32 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane, cen
trala, termopane, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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

Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

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

Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, centrala, termopa
ne, 2 bai, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert

Vând cas o camer , Muncitoresc,
amenajata, 16500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând cas 3 camere, Dealu Mare, cen
trala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând cas 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, Munctoresc, etaj,
2 bai, garaj, centrala, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa mare, 9 camere, 3 bai, 3

garaje, sala de fitness, sauna, complet
mobilata şi utilata, zona linistita. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 4 camere, Centru, amena
jata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Bocsa, bucatarie
mare, beci sub casa, gradina, dependinte,
25 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior şi exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa 3 camere, Centru, garaj,
suprafata locuibila şi teren 550 mp, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând casa 5 camere, zona Moroasa,
cu etaj, 3 bai, terasa, garaj, pret neg Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746 663225

Vând casa Centru, 3 camere, amena
jata, garaj, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vând casa, 4 camere Munci
toresc, garaj, centrala, amenajata, 2 bai,
curte acoperita, gradina terasata, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021443

Vând casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren zona Moroasa, ideal cons
tructie casa, utilitati, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren în Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren în Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. 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 17800mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona, preferabil fara
mobila. Tel. 0355-404462, 0788021439

Ofer spre inchiriere sau Vând spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442

Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Ofer spre inchiriere spatiu pt birouri, 2
camere, baie, centrala, amenajat, Lunca,
la bulevard. el.0355-404462,0788021439

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala, amena
jat. Tel.0355-404462, 0788021439
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V NZARE APART 3-4 CAMERE

V NZARE CAS

V NZARE TERENURI ŞI SPA II
COMERCIALE

NCHIRIERE

CUMP RARE

Â .

Â

Â Ţ

Î

Ă

Ă

ă ă

ă

ă

ăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr apartament 3 camere deco
mandat, zona Lunca sau Centru, etaj inter
mediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Cumpăr teren intravilan în Resita sau
Bocsa, minim 5 000mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr casa în Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Cumpăr casa în Caransebes, indife
rent de zona, plata cash. Tel. 0355-404462

Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr apartament 2 camere, indife
rent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439

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

Cumpăr apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

V NZARE GARSONIERE

V NZARE APART 1-2 CAMERE

Â

Â .

Vând camer de c min, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând garsoniera, amenajata, convec
tor, termopane, 13000 €.Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând garsoniera compusa din 2 came
re camin, convector, etaj intermediar. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert

Vând apartament cu o camera, Micro 2,
locuibil, 15800 €. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament cu o camera, Lunca,
amenajat, boxa, etaj 1, negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, cen
trala, mobilat

ă ă

-

-

-

.

-
.

-

-
i

şi utilat. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, imbunatatit, centrala, termopane,
parter. Tel. 0355-404462, 0788021438

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj bun, centrala, 2 balcoane. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,

Moroasa, etaj intermediar, amenajat, cen
trala, 26000 € neg Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
parter, zona buna, complet imbunatatit,
bucataria modificata, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Govandari, complet renovat,
centrala, termopane, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane şi alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, etaj intermediar, centrala, termo
pane,balconul mod ficat.Tel.0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, la bulevard, amenajat,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, complet amenajat,
centrala, termopane, bucataria modificata,
etaj intermediar. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)
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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
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ş
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Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând apartament, 2 camere etajul 1
în Lunc preţ 22.000 €. Tel. 0788-
374146. (Tryo M)

Vând apartament, o camer 45 mp,
Lunc , mobilat, central termic , preţ
18.500 €. Tel. 0788-388501. (Tryo M)

Vând garsonier f r îmbun t ţiri,
etajul 3 preţ 6.000 €. Tel. 0788-520899.
(Tryo M)

Vând urgent apartament cu 2 came-
re, conf. 1, zon foarte bun , ocupabil
imediat. Tel. 0748-119122. (Tryo M)

Vând apartament, 3 camere, etajul 1,
Govândari, central termic . Tel. 0748-
118081. (Tryo M)

Vând apartament cu 2 camere, f r
îmbun t ţiri, preţ 23.000 €. Tel. 0748-
118778. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere zona
Lunc etajul 2 în bloc de 4 etaje, ocupabil
imediat. Tel. 0748-119444. (Tryo M)

Vând garsonier , 6.500 €, etajul 2,
urgent, ocupabil imediat. Tel. 0745-
496620. (Tryo M)

ă

ă
ă ă ă

ă ă ă ă ă

ă ă

ă ă

ă ă
ă ă

ă

ă

Vând urgent apartamente cu 3
camere, confort 1

ţiri, în Govândari,
Micro 3, la preţuri avantajoase. Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0723-
484780. (Grecu Haus)

Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1 decomandat

ţiri, în Govân-
dari, zona Intim, Micro 3 ţuri
avantajoase. Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent apartamente cu 2
camere, conf. 1 decomandat

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

Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1 semidecomandat

ţiri
ţii Eftimie Murgu, ţuri

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

Vând urgent apartamente cu 2
camere, confort 1

ţuri avantajoase. Tel. 0722-411233,

0721-081129, 0723-484780. (Grecu
Haus)

Vând urgent case în Re ţa, zona
Muncitoresc, î

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

Vând urgent cas
ţ

ţ 52.000 € neg. Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0723-484780. (Grecu
Haus)

Vând garsonier

ţ
ţ avantajos. Tel. 0722-411233,

0721-081129, 0723-484780. (Grecu
Haus)

Închiriez urgent garsoniere

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

Vând urgent terenuri în Re ţa, B
ţ

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

şi 2 semidecomandat,
cu central şi îmbun

şi semi-
decomandat, cu îmbun

şi 4, la pre

şi confort 2
semidecomandat în Moroasa II,la pre

şi
confort 2 cu îmbun şi f

la pre

şi 2 şi garsonier
la

pre

şi
şa Român

şi în Valea Deni.

şi hol,
termopane, convector, gresie şi faian

şi
apartamente cu 1-4 camere, indiferent
de zon

şi
şi pe Semenic,

ă ătă

ătă

ătă ără, în zona
Universită

ă în
Băile Herculane, în zonă turistică,

n Boc ă, în
Câlnic

ă în Văliug, 5
camere, 2 holuri mari, baie, pivni ă
betonată, grădină, la strada principală,
pre

ă tip cămin, o
cameră, bucătărie, baie

ă,
la pre

ă.

ăile
Herculane, Crivaia la pre

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

V nd cabanâ

ţ 200.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere conf. 3,
et. 4/4, zona Lunc ţ24.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, et. 2/2, zona Lunc ţ
24.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând spaţiu comercial 75 mp, zona
Lunc ţ 50.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 2. Preţ 42.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 3/4, zona
Govândari. Preţ 30.000 € neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 2/4, central

ţ 26.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 14.300 mp teren intravilan,
zona Spitalul Judeţean. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, et. 2/2, îmbun ţit, piv-
niţ ţ
43.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 570 mp teren intravil

ţ 45.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, deco-
mandat, parter/IV, central

ţa Sud, preţ fix
40.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbun ţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

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 vil superîmbunt ţit
ţ ţ 180.000

€. 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 2000 mp teren intravilan +
spaţiu comercial zona Autog ţ
500.000 € fix. 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 5400 mp teren intravilan pe
Muntele Semenic, lâng

ţ 17€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 3 camere (100 mp)

ţ 220.000 €.
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.
(Magister)

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

302616. (Magister)
Vând hal

ţile, preţ 80.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

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

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ă 8 camere + 10.200 mp
teren, lângă Cabana Centrală, apă,
curent, canalizare. Pre

ă. Pre

ă. Pre

ă. Pre

ă
termică, zona Comisariat. Pre

ătă
ă, garaj, pod, zona Lunca Veche. Pre

ă
veche, zona Policlinica. Pre

ă, pretabil
privatizare, zona Re

ătă

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

ătă

ă hotel Gozna,
pre

ă situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă 1000 mp, Moroasa I, pre

ă 2100 mp + 6000 mp teren,
pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

an + cas

şi

şi utilat

şi garsonier şov,
lâng

şi

V nd 6.000 mp teren intravilan,
Calea Timi

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

ă
centrală, superîmbunătă

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

â
ţ

Vând caban ţ
ţ

180.000 €.

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

302616. (Magister)

Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, zon

ţit
ţ 300 € lunar.

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)

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.

şorii, zona depozitelor, pre 70
€/mp.

şoa-
rei, pre

şi mobilat.
Pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

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
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

30 . 7
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2,52
2,51
2,50
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2,45
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2,42

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,40
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Convocare
Societatea comercial IPPS S.A.

Lista

ă ă la ORC sub nr. J11/51/1991,
CUI 1060728, cu sediul în Re ă

ă, art. 117, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Ac
ătoarea ordine de zi:

Completarea Consiliului deAdministra

ă ale persoanelor propuse pentru func
ă la dispozi ă ă

de ace
ă Ordinară a Ac

ă pe data de 14 iuniue ora 10.000, la
aceea ă.

Stabilirea adresei sediului social IPPS S.A.
Diverse.

Adunarea Generală Extraordinară a Ac

ă pe data de 14 iunie, ora
11.00, la aceea ă.

, înregistrat
ţa, str. Libert ţii nr. 37, în baza Legii 31

modificat ţionarilor, cu
urm

ţie
Diverse.

cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea dedomiciliu
ţia de

administrator se afl ţia acţionarilor, putând fi consultat
ţa.

Adunarea General ţionarilor se va întruni pe str. Zimbrului nr.
42, pe data de 12 iunie 2007, ora 10.00. În eventualitatea neîndeplinirii
cvorumului stabilit de lege, va fi întrunit

ţionarilor se va întruni pe str.
Zimbrului nr. 42, pe data de 12 iunie 2007, ora 11.00. În eventualitatea
neîndeplinirii cvorumului stabilit de lege, va fi întrunit

şi

şi
calificarea profesional

şi completat
ştia la adresa: str. Zimbrului nr. 42, Reşi

şi adres

şi adres

1.

1.
2.

2.

ŞiAdunarea Generală Extraordinară aAc ătoarea ordine de zi:ţionarilor, cu urm

Preşedinte C.A. - Dumitru Bogoevici



CICLISM - IL GIRO
Turul Italiei va incepe sam-

bata 12.05. 2007 si va cuprinde
in total 21 de etape, se va sfarsi
in 03.06.2007 la Milano.

Iaroslav Popovici, noul lider
al echipei cicliste Discovery
Channel. Ucraineanul Iaroslav
Popovici devine liderul echipei
americane Discovery Channel
în Turul ciclist al Italiei (12 mai-3
iunie 2007), dup

.

-

-

-

-

ă plecarea
italianului Ivan Basso, relatează
AFP

Popovici, locul 3 în Turul
Italiei 2003, are ca principal
obiectiv câ

ăi Chechu Rubiera
(Spania) în mun

ă în
Turul Italiei.

Popovici, 27 ani, a cucerit
tricoul alb, al celui mai bun ciclist
tânăr, în Turul Fran

ă din cursa Paris-Nisa în
martie.

Ivan Basso, învingătorul Tu
rului Italiei 2006,

ştigarea edi

şi respectiv pe
lituanianul Tomas Vaitkus la
sprint. Rubiera şi Vaitkus au în
palmares victorii de etap

ştigat
o etap

şi-a reziliat luni
contractul cu Discovery Cha
nnel, înainte de a apare miercuri
în fa

ţiei 2007.
El se va baza în special pe loco
tenenţii s

ţi

ţei din 2005.
În acest an, Popovici a câ

ţa justiţiei italiene, pentru
presupusa sa implicare în scan
dalul de dopaj Puerto dinSpania

8
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DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: Concursul IAFF, Doha

Vineri Telesport ora 19:00
CICLISM: Turul Italiei, Etapa 1

Sambata Eurosport ora 17:30
HANDBAL FEM.: Finala Cupei Cupelor: Byasen - Oltchim

Sambata Sport.Ro ora 19:15
RUGBY: Divizia Nationala: semifinale, Steaua - Baia Mare

Duminica Sport.Ro ora 11:00
GIMNASTICA: Campionatul Mondial, Gent

Duminica Telesport ora 14:30
FORMULA 1: Marele Premiu al Spaniei, Cursa

Duminica TVR 1 ora 14:50
HANDBAL FEM: Finala Challenge Cup:Jolidon Cluj - HC Naisa Nis

Duminica Sport.Ro ora 15:00
FOTBAL: FINALA CUPEI UEFA: Espanyol - FC Sevilla

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
11 - 13 mai: FORMULA1: M.P al Spaniei;
12 mai - 03 iun: CICLISM: Turul Italiei;
14 - 20 mai: TENIS:ATP Master Series, Hamburg, Germania;
16 mai: FOTBAL: Finala Cupei UEFA, Glasgow, Scotia.

FORMULA 1 - M.P. AL SPANIEI
La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura etapa a

patra din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1 in
Spania.

Clasamentul pilotilor inaintea etapei din Spania:
1 FernandoAlonso (E), McLaren 22
2 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari 22
3 Lewis Hamilton (GB), McLaren 22
4 Felipe Massa (BR), Ferrari 17
5 Nick Heidfeld (D), BMW Sauber 15
6 Giancarlo Fisichella (I), Renault 8
7 Jarno Trulli (I), Toyota 4
8 Robert Kubica (POL), BMW Sauber 3
9 Nico Rosberg (D), Williams 2

10 Heikki Kovalainen (FIN), Renault 1
11 Ralf Schumacher (D), Toyota 1
12 Alex Wurz (A), Williams 0
13 Mark Webber (AUS), Red Bull 0
14 Rubens Barrichello (BR), Honda 0
15 Takuma Sato (J), SuperAguri 0
16 Jenson Button (GB), Honda 0
17 Vitantonio Liuzzi (I), Toro Rosso 0
18 Scott Speed (US), Toro Rosso 0
19 ChristijanAlbers (NL), Spyker 0
20 Adrian Sutil (D), Spyker 0

Clasamentul constructorilor:
1. Vodafone McLaren Mercedes 44
2. Scuderia Ferrari Marlboro 39
3. BMW Sauber F1 Team 18
4. ING Renault F1 Team 9
5. Panasonic Toyota Racing 5
6. AT&T Williams 2
7. Red Bull Racing 0
8. Honda Racing F1 Team 0
9. Super Aguri F1 Team 0

10.Scuderia Toro Rosso 0
11.Etihad Aldar Spyker F1 Team 0

BOX: Floyd Mayweather a câ}tigat
surprinz@tor R@zboiul Secolului cu

Oscar De La Hoya
Mult aşteptata partid şi

Oscar De La Hoya pentru titlul mondial WBC la categoria
semimijlocie a fost câştigat

şi
Mayweather şi cei aproximativ 16.500 de spectatori prezen

şi de decizia celor trei
arbitri.

Deşi Oscar De La Hoya a dominat aproape total lupta pe durata
celor 12 reprize şi şi-a

şi a pus st

şi a încercat s
şit.

Mai mult, cine se aştepta la un final dominat de Mayweather pe
o sc şelat, campionul
conducând chiar şi în ultimele runde ostilit

ă de box dintre Floyd Mayweather junior

ă de primul după o decizie
surprinzătoare a celor trei arbitri.

Probabil peste 100 de milioane de telespectatori din cele peste
175 de ări care au transmis în direct bătălia dintre De La Hoya

ămas extrem de surprin

ă, 2-1, pentru Mayweather, cel care preia
astfel centura de campion mondial WBC la categoria semimijlocie.

De La Hoya a început în for ă partida ăpânire pe
centrul ringului cedând foarte rar ini

ă puncteze mai clar dar
această tactică nu i-a ie

ădere de formă fizică a lui De La Hoya s-a în
ă

ător
destul de clar pe Mayweather, doar primul dintre cei trei arbitri
indicându-l învingător pe De La Hoya cu 115-113.

ţ
ţi la

faţa locului au r

ţinut adversarul în corzi sau în colţuri, arbitrii
au dat o victorie la limit

ţ
ţiativa în timp ce Mayweather a

alergat în jurul adversarului

ţile.
Cu toate acestea, doi dintre cei trei arbitri l-au indicat înving

Clasament final:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. HCM Constanta 26 23 1 2 834 669 47p
Steaua Bucuresti MFA 26 21 1 4 883 741 43p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 26 19 2 5 886 763 40p

5. Uztel Ploiesti 26 15 2 9 734 709 32p
. Izometal Timisoara 26 13 4 9 766 728 30

7. Minaur Baia Mare
. CSM Medgidia 26 11 1 14 796 804 23

9. Univ. Bucovina Suceava 26 11 1 14 772 838 23
. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 26 9 1 16 764 777 19

11. HCM CSM Bistrita 26 8 0 18 681 745 16
HCM Brasov 26 7 1 18 677 733 15

13. Armatura U Agronomia Cluj 26 2 2 22 636 795 6
Ploitehnica Iasi 26 0 1 25 684 911 1

2.

6 p
26 15 0 11 850 833 30p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 26 17 5 4 863 783 39p

Clasament etapa a 30-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. Dinamo Bucuresti 30 22 7 1 58 18 73p
CFR Cluj 30 18 6 6 55 30 60
Steaua Bucuresti 30 17 8 5 53 22 59
Rapid Bucuresti 30 15 9 6 55 30 54
Politehnica Timisoara 30 14 7 9 30 23 49

. Gloria Bistrita 30 14 6 10 38 31 48
7. Otelul Galati

Unirea Urziceni 30 12 6 12 26 25 42
9. Pandurii Tg. Jiu 30 12 5 13 23 28 41

. Politehnica Iasi 30 10 10 10 33 34 40
11. FC Vaslui 30 10 10 10 34 41 40

U. Craiova 30 9 11 10 30 41 38
13. UTA 30 9 8 13 22 34 35

Farul Constanta 30 7 12 11 28 31 33
5. Ceahlaul Piatra Neamt 30 8 5 17 23 44 29p

16. FC Arges 30 5 7 18 20 40 22p
17. FC National 30 4 6 20 20 48 18p
18. Jiul Petrosani 30 4 5 21 13 41 17p

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

30 14 4 12 50 50 46p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare: (31/34), 08 - 10.05.2007; etapa (32/34), 12-
14.05.2007: : Otelul Galati - Dinamo, (Kanal D, ora
16:30); Jiul Petrosani - UTA, (netelevizat, ora 18:15); Pandurii Tg. Jiu -
FC Vaslui, (Telesport, ora 18:15); Ceahlaul Piatra Neamt - FC Arges,
(Telesport, ora 20:30); Politehnica Timisoara - Universitatea Craiova,
(Antena 1, ora 20:45); : Unirea Urziceni - Rapid,
(National TV, ora 18:00); FC National - Steaua, (Kanal D, ora 20:30);
Politehnica Iasi - Farul Constanta, (Telesport, ora 21:00); :
CFR Cluj - Gloria Bistrita, (National TV, ora 18:00).

Sambata, 12.05.

Duminica, 13.05.

Luni, 14.05.

Clasament etapa a 28-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

.

1. U Cluj 28 17 7 4 41 20 58p
Dacia Mioveni 28 13 8 7 32 21 47p

3. CSM Rm Valcea 28 14 5 9 32 26 47p
4. Minerul Lupeni 28 14 4 10 33 27 46p
5. Corvinul Hunedoara 28 11 11 6 41 27 44p

. Apulum Alba Iulia 28 11 8 9 27 23 41
7. Gaz Metan Medias
8 FC Targoviste 28 11 7 10 25 27 40p
9. Poli II Timisoara 28 10 9 9 37 27 39

10. FC Caracal 28 12 3 13 31 30 39p
11. ISCT 28 10 8 10 23 27 38p

13. FC Bihor 28 9 9 10 30 34 36
CFR Timisoara 28 10 6 12 31 39 36

5. Building Vanju Mare 28 8 7 13 19 26 31p
16. FC Baia Mare 28 8 7 13 21 42 31p
17. Unirea Dej 28 6 6 16 23 48 24p
18. CS Auxerre Lugoj 28 4 9 15 19 32 21p

2.

6 p
28 12 4 12 38 28 40p

p

p
14. p
1

12. FCM Resita 28 10 6 12 30 29 36p

Etapa urmatoare (29/34), miercuri 9 mai 2007, FCM Resita -
Dacia Moiveni; etapa (30/34), sambata 12 mai 2007:

Unirea Dej - FCM Resita.

Alba Iulia -
Lugoj; Targoviste - Caracal; Baia Mare - Vanju Mare; Poli II Timisoara -
CFR Timisoara; Lupeni - FC Bihor; ISCT - Corvinul; Gaz Metan - U
Cluj; Dacia Mioveni - CSM Rm. Valcea;

CUPA ROM#NIEI LA HANDBAL FEMININ
Finala Cupei Romaniei la handbal feminin: Oltchim

Ramnicu Valcea - Rulmentul Brasov 27-20 (17-13). Sezonul
intern perfect al echipei antrenate de Gheorghe Tadici s-a incheiat
prin realizarea eventului. Chimistele au cucerit si cel de-al doilea
trofeu intern pus in joc in acest sezon si anume Cupa Romaniei. A
fost o finala dominata in intregime de Oltchim care s-a impus in fata
Rulmentului, vicecampioana nationala si detinatoarea en-titre a
trofeului. Oltchim a inceput in forta meciul, conducand cu 6-0, chiar
daca la scorul de 4-0 Mariana Tarca a cerut time-out. Primul gol al
Rulmentului a venit in minutul 12, 6-1. Din acest moment,
chimistele au pastrat o diferenta de 7-8 goluri, dar repriza s-a
incheiat cu scorul de 17-13, dupa o revenire a brasovencelor
venita pe fondul eliminarilor din tabara Oltchimului si a lipsei de
concentrare. Rulmentul a inceput mai bine partea secunda a
meciului, revenind dupa 5 minute la un singur gol diferenta, 17-16,
asta si datorita interventiilor reusite ale Ionicai Munteanu in poarta
Brasovului. A urmat insa apoi o serie buna a valcencelor care au
refacut diferenta din prima repriza, iar meciul s-a incheiat cu scorul
de 27-20. Oltchim Ramnicu Valcea a castigat astfel al 12-lea trofeu
in Cupa Romaniei, ultima reusita datand din 2002.

CUPA UEFA - Finala
A patra finala spaniola si a

zecea finala nationala. Finala
Cupei UEFA dintre FC Sevilla si
Espanol Barcelona, va opune la
16 mai la Glasgow, doua echipe
spaniole pentru a patra oara in
istoria competitiei si doua
formatii din aceeasi tara pentru
a zecea oara, informeaza AFP.
Italia este singura tara care a
mai reusit sa-si plaseze de patru
ori doua echipe in finala Cupei
UEFA., in timp ce Germania si
Anglia au reusit cate o data
acest lucru. Tottenham a
cast iga t in fa ta ech ipe i
Wolverhampton primul trofeu
numit Cupa UEFA, in timp ce
turneul se numea initial Cupa
Oraselor Targuri si se disputa pe
baza de invitatie.

In 1980, Germania a avut
patru echipe in semifinale.
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