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func ără curent
electric) sau automat

ţ

ţionare în regim autonom (f
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control acces, TVCI

Bd. Al. I. Cuza nr. 5 tel./fax: 0255-213.709 0744-150.092; ;

contherm@rdslink.ro

www.contherm.ro

e-mail: radu.rogin@contherm.ro

Proiect pentru zone turistice care ocoleşte zonele
turistice.

Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii zonei Semenic
– DJ 582, DJ 582D şi DJ 582E, declarat eligibil în cadrul
programului PHARE urma să beneficieze de un buget de
11.837.394 euro, din care doar 5.170.894 euro reprezintă
suma pe care urma să o suporte Consiliul Judeţean Caraş-
Severin.

În urma evaluării proiectului de către consultanţii
Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti s-a ajuns la
concluzia că lucrarea nu va putea fi realizată în 18 luni,
termenul maxim impus prin programul PHARE.

Cei cca. 64 km ai traseului care face obiectul proiectului,
precum şi lucrările de artă (poduri, ziduri de sprijin, ş.a.) ce
vor trebui realizate, precum şi cele două sezoane de iarnă în
zonă de munte sunt motive serioase pentru aprecierea
termenului real de execuţie a lucrării.

Neîncadrarea în limitele de timp impuse ar conduce la
obligativitatea ca beneficiarul să restituie integral sumele
investite, până în acel moment, de către UE.

Pentru a evita această situaţie, Studiul de Fezabilitate şi
Bugetul proiectului s-au refăcut astfel:

- se va reabilita DJ 582, pe zona cuprinsă între intrarea în
comuna Văliug, dinspre Reşiţa (km 21,0+0,0), până la km
(60,0+0,0) - Slatina Timiş - intersecţia cu DN 6 (E70), în total
32,82 km. Valoarea lucrării va fi de 6.917.945 euro, din care
1.955.716 EURO, reprezentând 25,22 % din total va fi
contribuţia Consiliului Judeţean Caraş-Severin (1.673.836
euro - costuri eligibile şi 281.880 euro - cheltuieli neeligibile).

Nu se vor mai executa, în cadrul acestui proiect,
tronsoanele Prislop - Semenic (DJ 582D) şi Văliug - Crivaia
(DJ 582E). Aceste tronsoane se vor realiza ca o investiţie
proprie a Consiliului Judeţean, având în vedere sumele
economisite prin reducerea la cofinanţarea PHARE sau se
va realiza o cofinanţare la un alt proiect, în cadrul fondurilor
structurale de care va beneficia România după aderare.

Nu s-a făcut nici o referire la tronsonul de drum între
Reşiţa şi Văliug, exact cel care urma să facă legătura între
municipiul gândit ca un pol turistic şi zonele sporturilor de
iarnă sau localităţile montane Gărâna, Brebu Nou şi staţiunile
Trei Ape şi Crivaia. Probabil că acest tronson îşi va menţine
statutul de drum forestier, având în vedere dimensiunea
exploatărilor deservite, iar turiştii din alte zone ale ţării sau
chiar cei din străinătate vor prefera varianta accesului de la
Slatina Timiş.

Încă un spaţiu destinat sportului, agrementului şi terapiei
recuperatorii

Un teren cu o suprafaţă de 1.720 mp, situat în Reşiţa,
strada Făgăraşului nr. 18 (curtea Spitalului Judeţean), pro-
prietate a judeţului Caraş-Severin va fi concesionat pentru 40
ani, prin licitaţie publică cu negociere directă, în vederea
amenajării unor spaţii destinate sportului, agrementului şi
terapiei recuperatorii.

S.C. „Andaria Group” S.R.L. făcut demersurile în vederea
concesionării acestui teren unde urmează să se realizeze o
construcţie cu parter şi, parţial, etaj, un teren realizat din
gazon artificial, iluminat nocturn, trei grădini pentru cca. 50
ocupanţi, împrejmuire, 19 locuri de parcare pe platforme cu
iarbă, plantări de conifere şi asigurarea utilităţilor. Terenul şi
spaţiile anexă vor putea fi folosite contra-cost (abonamente)
şi gratuit în cazul unor microserbări şcolare sau preşcolare,
precum şi în cazul unor tratamente recuperatorii (masaj,
gimnastică) recomandate pacienţilor de către medici. (R.B.)

{edin]a de lucru a Consiliul Jude]ean Cara}-Severin - 31 mai 2006



Informa]iile de interes public
P ţii Naţionale pentru Protecţia

Consumatorilor a emis, în data de 10 aprilie, ordinul nr. 123
p ţiile de interes public ce pot fi comunicate

ţiile exceptate de la comunicare.
ţiilor de interes public comunicate din oficiu,

potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public:

Actele normative care reglementeaz
ţionareaAutorit ţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Structura organizatoric ţiile departamentelor,
programul de funcţionare

Numele
ţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiului

pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucure
ţene pentru protecţia consumatorilor ale

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
Programul de audienţe al persoanelor din conducerea

Autorit ţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiului
pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucure

ţene pentru protecţia consumatorilor
Coordonatele de contact ale Autorit ţii Naţionale pentru

Protecţia Consumatorilor, Oficiului pentru Protecţia Consu-
matorilor al Municipiului Bucure ţene pentru
protecţia consumatorilor, respectiv: denumirea, sediul, numere-
le de telefon, fax, adresa de e-mail

ţul contabil
Strategia Autorit ţii Naţionale pentru Protecţia Consuma

torilor pentru perioada 2005-2008
Lista cuprinzând documentele de interes public
Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate

ţile de contestare a deciziei autorit ţii sau a
instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consider

ţa dreptului de acces la informaţiile de interes
public solicitate.

LISTA informaţiilor de interes public comunicate la cerere,
potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public:

Comunicate de pres

ţional ţia Consumatorilor, în limita stocului
disponibil

Informaţii privind coordonatele de contact ale asociaţiilor
pentru protecţia consumatorilor care sunt luate în evidenţ

ţional ţia Consumatorilor
Indicatori privind activitatea desf

ţional ţia Consumatorilor, pe judeţe, num
ţiunilor de control, valoarea produselor cu abateri de la

legislaţia privind protecţia consumatorilor, num
ţiilor înregistrate la Autoritatea Naţional

ţia Consumatorilor, în condiţiile legii
Valoarea total

ţinutul
acestora, care stau la baza întocmirii proceselor-verbale de
constatare ţie

Proiectele de acte normative aflate în dezbatere public
ţa decizional

ţia public
ţii privind activitatea desf

ţional ţia Consumatorilor, ca punct naţional de
contact, în cadrul sistemului european RAPEX de schimb rapid
de informaţii privind produsele periculoase.

LISTA informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru
respectarea principiului confidenţialit ţii:

Rapoartele de control administrativ
Notele de serviciu cu caracter intern
Sesiz

ţii în
cadrul Autorit ţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucu
re ţene pentru protecţia consumatorilor, precum

ţiile privind activit ţile extraprofesionale ale acestora
Sesiz ţiile, petiţiile consumatorilor ţilor

economici
Registrul de intrare-ie ţei, a actelor

emise de pre ţii Naţionale p Protecţia
Consumatorilor

Registrul de înregistrare a autorizaţiilor emise în aplicarea
legii

Registrul de inventariere a bunurilor
Corespondenţa scris ţiile publice interne
ţionale
Dosarele privind litigiile în care instituţia este implicat

ţin interesele Autorit ţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în aceste litigii

Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor
Procesele-verbale de constatare
Procesele-verbale de prelevare probe

Procesele-verbale de distrugere a produselor
periculoase

Buletinul de analiz
ţia Consumatorilor al

Municipiului Bucure ţene pentru protecţia
consumatorilor, întocmite ca urmare a acţiunilor de control

ţei
Corespondenţa cu agenţii economici, consumatorii

ţiile sau autorit ţile publice
Documentele a c

ţe sau care pot influenţa dosarele
aflate pe rolul instanţelor de judecat

re ă

ă organizarea
ă

ă, atribu

ă

ă

ă

ă

ă ă
ă

vătămată în privin

ă
Materiale informative (bro

ă pentru Protec

ă de
Autoritatea Na ă pentru Protec

ă ă de Autoritatea
Na ă pentru Protec ărul
total al ac

ărul sesizărilor
ă pentru

Protec
ă a amenzilor aplicate

Denumirea actelor normative ă caz, con

ă
conform Legii nr. 52/2003 privind transparen ă în
administra ă

Informa ă ă de Autoritatea
Na ă pentru Protec

ă

ările ă
Numerele de telefon ale persoanelor care ocupă func

ă

ă
ările, reclama

ă

ă cu institu

ă
ă

ă
Rapoartele Oficiului pentru Protec

ă
ăror comunicare publică poate afecta

principiul liberei concuren
ă

şedintele Autorit

şi
informa

LISTA informa

şi func

şi prenumele persoanelor din conducerea
Autorit

şti şi
oficiilor jude

şti şi
oficiilor jude

şti şi oficiilor jude

şi adresa paginii de Internet
Sursele financiare, bugetul şi bilan

şi/sau gestionate, potrivit legii
Modalit

şuri) editate de Autoritatea
Na

şurat

şi
reclama

şi, dup

şi contraven

şurat

şi documentele comisiei de disciplin

şti şi oficiilor jude
şi informa

şi agen

şire a coresponden
şedintele Autorit

şi
interna

şi
numele consilierilor juridici care sus

şti şi oficiilor jude
şi

supraveghere a pie
şi

institu

rivind informa

entru

a)

b)

c)

d)

e)

g) -

h)
i)

1.

3.

4.

5.

7.

1.
2.
3.

-

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

17.

18.

-

f)

j)

2.

6.

8.

4.

16.
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M ţii a emis ul nr. 376 din
data de 10 aprilie a.c. pentru area

ţiei etilice
ţ ţelor

stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
similare acestora asupra comportamentului
conduc .

ului

ţ
ţelor stupefiante sau a medicamentelor cu

efecte similare se face în cadrul oric ţi
sanitare cu atribuţii în acordarea asistenţei
medicale de urgenţ

ţiile de medicin
ţile

abilitate de lege în acest scop.
Prelevarea probelor biologice poate fi f

ţiilor medico-legale, valoarea probatorie a
rezultatelor urmând a fi stabilit

relevarea probelor biologice
ţiei

etilice ţ
ţelor stupefiante sau a medicamentelor cu

efecte similare acestora asupra comportamentului
conduc

ţ
ţie.

Personalul medical care asigur ţia
ţii medicali cu aviz

de liber

ţional
ţia situaţiilor în care prin

prelevare se pune în pericol iminent viaţa
conduc

P

ţine nici un
act de identitate, poliţistul va prezenta medicului
fi

A
ţist

ţiei medico-legale sau al unit ţii sanitare la
care urmeaz

ţinând 10
ml sânge;

în situaţia în care nu se pot preleva 10 ml de
sânge, se menţioneaz ţii" a
buletinului de examinare clinic

ţ

ţ

ţ

ţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
similare se preleveaz

ţiile medicale speciale, în care nu poate
fi efectuat

ţioneaz

ţii" a buletinului de examinare clinic

Î ţiile menţionate ţia refuzului
de prelevare, se preleveaz

.
În cazul refuzului de prelevare a celei de-a

doua probe, de regul

. ţistul
vor încuno ţa persoana despre consecinţele
refuzului prelev .

.

ţie.

ţa persoanei
examinate, imediat dup

ţii sanitare sau al
poliţistului în prezenţa c

ţie poliţistu
lui, care le va transporta

ţiile medico-legale teritoriale.
Copiile documentelor se p

ţie. În situaţia în care transportul
sau depunerea probelor prelevate nu poate fi
efectuat imediat, acestea se p

ţilor de poliţie, timp de maximum 3
zile. Se interzice instituţiilor medico-legale primi
rea probelor biologice aduse de alte persoane
decât poliţi

ţiile de medicin

ţie.
Cu ocazia prelev

. D

ţist sub semn .

ţi flacoanele cu probele prelevate

ţiei alcoolului în sânge (alcoo
lemia) sau, dup

ţia producerii accidentelor rutiere, dup
ţin o pro

b
ţa poliţistului, c

ţ

ţe stupefiante sau de medicamente cu efecte
similare acestora, se preleveaz

ţiei etilice.
Determinarea prezenţei în organism a produ

selor ori substanţelor stupefiante sau a medica
mentelor cu efecte similare acestora se efectuea
z

ţilor dup
ţia respectiv

În situaţii speciale, la cererea poliţistului sau a
persoanei examinate, se pot preleva contraprobe
de sânge.

ţii optime,
menţionat

ţie în care pentru noua determinare se va
achita numai contravaloarea analizei de laborator.

inistrul sănătă ordin
aprob Normele

metodologice privind prelevarea probelor
biologice în vederea stabilirii intoxica

ării de influen ă a produselor ori substan

ătorilor de autovehicule
Prevederile ordin se aplică în cazul

conducătorilor de autovehicule cu ără atestat
profesional, precum ătorilor de tramvaie.

ării
alcoolemiei ori a probelor biologice în vederea
stabilirii stării de influen ă a produselor ori
substan

ărei unită

ă sau, acolo unde există
posibilitatea, în institu ă legală, de la
toate persoanele aduse de către autorită

ăcută

ă în conformitate cu
legea.

ării de influen ă a produselor ori subs
tan

ătorilor de autovehicule
ă medicală ă de nici

o unitate sanitară care are această atribu
ă presta este

reprezentat de medicii
ă practică.

Refuzul, precum
ăzute în prezentele

norme atrage, după caz, răspunderea contraven
ă, administrativă sau civilă a personalului

medical implicat, cu excep

ătorului auto devenit victimă.
relevarea probelor biologice se face numai

pe baza documentelor de identitate: carte de
identitate, pa

ă
persoana adusă pentru prelevare nu de

ă întocmită în prealabil, care se
anexează la buletinul de examinare clinică

ătre poli
ă

ă să se efectueze prelevarea.

pentru determinarea alcoolemiei se prele
vează 2 (două) probe de sânge din venă la interval
de o oră între prelevări, fiecare probă con

ă la rubrica "observa
ă, cu precizarea

motivului;
prelevarea sângelui se face cu seringi de

unică folosin ă, până la înlocuirea acestei metode
cu trusa standard de prelevare special destinată
acestui scop, a cărei componen ă este prevăzută
în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

prima prelevare se efectuează de preferin ă
într-un interval de timp de până la 30 de minute de
la producerea evenimentului care a determinat
solicitarea prelevării de sânge;

pentru determinarea produselor ori substan

ă o singură probă de sânge
ă.

În situa
ă cea de-a doua prelevare, precum

ă
acest fapt în mod expres în cadrul rubricii "obser
va ă, precizân
du-se motivul neprelevării.

n situa , cu excep
ă 10 ml urină, sub

supraveghere, în flacon spălat, care ulterior va fi
supus procedurii de sigilare

ă nu se efectuează calculul
retroactiv al alcoolemiei, consemnându-se în
procesul-verbal de prelevare Medicul

ării celei de-a doua probe Dacă
persoana examinată refuză prelevarea celei de-a
doua prize de sânge, se consemnează refuzul de
către persoana examinată

Supravegherea persoanei examinate în
intervalul dintre prelevări este asigurată de către
organele de poli

Flacoanele în care s-au introdus probele pre
levate se sigilează imediat de către cadrul medical
care a efectuat prelevarea, înscriindu-se pe eti
chetă, cu majuscule, următoarele date de identifi
care: numele

ăcut prelevarea, data ării, codul pa
rafei medicului care a supravegheat prelevarea.

Sigilarea flacoanelor se face în fa
ă prelevare, numai cu

ceară rigidă (ceară ro
ă

ăruia s-a făcut prelevarea.
Probele prelevate ă cu

exemplarul original al procesului-verbal de prele
vare a probelor biologice

ă, ă încheierea procedu
rii de prelevare

ăstrează de către
organele de poli

ăstrează la frigider,
în sediile unită

ă, întocmită de autoritatea care solicită
prelevarea

ă de pe
lângă institu ă legală. Alcoolemia
determinată în alte laboratoare clinice nu are
valoare probatorie în justi

ării primei probe, medicul
examinează clinic persoana adusă pentru prele
vare de probe biologice, completând în mod obli
gatoriu toate rubricile buletinului de examinare
clinică atele de identitate ale persoanei

ării de probe biologice se com
pletează de către poli ătură proprie

Exemplarul original al buletinului de examinare
clinică va înso

ămâne în păstrarea laboratorului medico-legal
în al cărui departament de toxicologie a fost
efectuată determinarea alcoolemiei.

Rezultatele analizelor se consemnează în
buletinul de analiză toxicologică, în care se înscrie
valoarea concentra

ă caz, ă (alcooluria), în
cele două probe analizate.

Dozarea alcoolului se efectuează în mod
obligatoriu prin metoda oficială de chimie analitică

ă, în confor
mitate cu avizul Consiliului superior de medicină
legală. ă pentru
determinarea alcoolemiei sau modificarea meto
dei oficiale atrage anularea valorii probatorii a
rezultatelor.

În situa ă
caz, se prelevează

ă de sânge, cu respectarea procedurilor prevă
zute, chiar ăruia i se va
aduce la cuno ă acest fapt în cel mai scurt timp

Pentru a stabili consumul de produse ori subs
tan

ă o singură probă
de sânge ă, în flacoane separate
de cele pentru alcoolemie sau cu trusă standard
de prelevare separată. Probele prelevate se
supun aceleia

ă numai în laboratoarele de toxicologie medico-
legală din cadrul institutelor de medicină legală,
precum

ă care are avizul expres al Consiliului
superior de medicină legală.

Rezultatele analizelor de laborator se
eliberează solicitan ă confirmarea achitării
taxei stabilite pentru presta ă.

ă poate avea
ă din sângele rămas de la

primele determinări, păstrat în condi
ă în mod expres în cererea de analiză,

situa

şi a
st

şi tramvaie

şi f
şi conduc

Prelevarea sângelui necesar determin

şi
la solicitarea persoanelor fizice, numai la nivelul
institu

şi efectuarea
examenului clinic în vederea stabilirii intoxica

şi a st

şi tramvaie consti
tuie urgen şi nu poate fi refuzat

şi asisten

şi neîndeplinirea întocmai a
procedurilor de prelevare prev

şaport sau permis de conducere, în
conformitate cu drepturile pacientului. Dac

şa dactiloscopic
şi la

procesul-verbal de prelevare. mprentarea
persoanei se poate face de c şi la sediul
institu

şi
în mod obligatoriu 50-100 ml urin

şi în
cazul refuzului de prelevare, se men

şi poli
ştiin

şi prenumele persoanei de la care s-
a f şi ora prelev

şie), aplicându-se sigiliul
medicului legist, al unit

şi sigilate, împreun

şi al buletinului de exami
nare clinic vor fi puse, dup

şi examinare, la dispozi
şi le va depune în cel mai

scurt timp la institu

şti. Trimiterea flacoanelor cu probe la
laborator se face numai în baza unei cereri de
analiz

şi analiza probelor.
Determinarea alcoolemiei se face numai în

laboratoarele de toxicologie medico-legal

şi mo
mentul producerii evenimentului care a determinat
solicitarea prelev

şi
va r

şi în urin

şi/sau prin metoda gaz-cromatografic

Utilizarea altor metode de analiz

şi de la victime cel pu

şi în absen
ştin

şi 50-100 ml urin

şi proceduri de securizare şi
transport ca şi în cazul stabilirii intoxica

şi în oricare alt laborator de toxicologie
medico-legal

Valoare de contraprob şi analiza
de laborator efectuat

P

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-

Procedurile de prelevare a produselor biolo
gice sunt următoarele:

-

a)

c)

d)

e)

-

-

b)

(M.O. nr. 363/26.04.2006)

Prelevarea probelor biologice
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Reşiţa

Oraviţa

Reşi

şoara
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Timi

Timişoara

Car nsebea ş

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Pre ţean Cara

ţiei publice
locale, cu complet

ţei ordinare a Consiliului Judeţean Cara

ţei extraordinare a Consiliului Judeţean Cara

ţean
ţa pentru refacerea a dou ţi de

înv ţ ţii
ţiilor de înv ţ ţul

Cara ţiile din anul 2005”.

şedintele Consiliului Jude ş-Severin;
În temeiul prevederilor art. 105 alin. 1 şi 3 şi ale art. 117

alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administra
şi modific

şi aprobarea procesului-verbal al
şedin ş-Severin din
data de 14.04.2006.

Prezentarea şi aprobarea procesului-verbal al şedin
ş-Severin din

data de 26.04.2006.
Proiect de hot

şi Consiliul Local al
municipiului Reşi

şi implementarea proiec
tului “Reabilitarea institu

ş-Severin afectate de inunda

Caransebeş

ările ările ulterioare,

Prezentarea

ărâre privind aprobarea Acordurilor de
parteneriat dintre Consiliul Jude

ă unită
ă ământ afectate de inunda

ă ământ din jude

DISPUN:
1.

2.

3.

4.

-

-

Proiect de hot
şi Consiliul Local al

municipiului
şi implementarea pro

iectului “Reabilitarea institu
ş-Severin afectate de inunda
Proiect de hot

şi Consiliul Local al
comunei Prigor pentru implementarea proiectului “Reabi
litarea institu ş-Severin
afectate de inunda

Proiect de hot
şi Consiliul Local al

comunei şnicul Mare pentru implementarea proiec
tului “Reabilitarea institu

ş-Severin afectate de
Proiect de hot

şi Consiliul Local al
comunei pentru implementarea pro
iectului “Reabilitarea institu

ş-Severin afectate de
Proiect de hot

şi Consiliul Local al
comunei pentru implementarea proiec
tului “Reabilitarea institu

ş-Severin afectate de
Proiect de hot

şi Consiliul Local al
comunei pentru implementarea proiectului
“Reabilitarea institu ş-
Severin afectate de

Proiect de hot
şi Consiliul Local al

comunei pentru implementarea proiectului
“Reabilitarea institu ş-
Severin afectate de

Proiect de hot
şi completate, aferente proiectului

“Reabilitare zona industrial
Proiect de hot

şi intimitate al
beneficiarilor din cadrul institu

ş-Severin.
Proiect de hot

şi comunitare pentru copil şi familie şi sus

ş-Severin.
Proiect de hot

ş-Severin cu destina
şi a spa şoar

Proiect de hot ş

ş-Severin, situat în Reşi şului, nr. 18.
Proiect de hot

ş-Severin cu S.C. Apergmin S.R.L. pentru valorificarea şi
punerea în valoare a unei licen

Proiect de hot
ş-Severin la

S.C. Fabrica de Produse Lactate S.A. Oravi
Proiect de hot

ş-Severin la constituirea
“Clubului de dezvoltare personal Şcoala de Meserii”.

Proiect de hot
şi a statutului de func

ş-Severin.
Proiect de hot

şi func şi a fişelor de evaluare a postu
rilor din cadrul Direc şi
Protec

Proiect de hot
şi 23 la Hot

şi
cheltuieli, pe anul 2006, a institu şi serviciilor publice de
sub autoritatea Consiliului Jude

şi complet
Proiect de hot

ş.

ş-Severin” SRL privind evolu
şi m

şi Poduri” S.A. Caraş-Severin privind evolu
şi m

şi Poduri”
S.A. Caraş-Severin cu SC “EPV Resmin Caraş-Severin”
SRL.

privind evolu
şi m

şurat
ş” S.A. în anul 2005.

otbal Club Municipal” S.A. Reşi privind evolu
şi m

şi Privat a jude ş-Severin.
Informare privind participarea d-lui Frunz

şedintele Consiliului Jude

şi la Programul Centurio.

ş-Severin la o vizit
şi

Plzen, Cehia, în perioada 4-9 aprilie 2006.

ş-Severin la Primul Forum ARE
pentru cet şi la Conferin

ş-Severin la Reuniunea Grupului
de Lucru S

ărâre privind aprobarea Acordurilor de
parteneriat dintre Consiliul Jude

ă unită
ă ământ afectate de inunda

ă ământ din jude

ărâre privind aprobarea Acordurilor de
parteneriat dintre Consiliul Jude

ă ământ din jude

ărâre privind aprobarea Acordurilor de
parteneriat dintre Consiliul Jude

ăpu
ă ământ din jude

ărâre privind aprobarea Acordurilor de
parteneriat dintre Consiliul Jude

ă ământ din jude

ărâre privind aprobarea Acordurilor de
parteneriat dintre Consiliul Jude

ă
ă ământ din jude

ărâre privind aprobarea Acordurilor de
parteneriat dintre Consiliul Jude

ă ământ din jude

ărâre privind aprobarea Acordurilor de
parteneriat dintre Consiliul Jude

ă
ă ământ din jude

ărâre privind aprobarea

ă Valea
ărâre privind aprobarea

ă socială,
furnizoare de servicii sociale, din subordinea Consiliului
Jude Cara

ărâre privind

ă în vederea prevenirii separării
copilului de familia sa” - PIN VI, ce se va derula la nivelul
administra

ărâre p
ărârea Consiliului Jude

ă a Consiliului
Jude

ă ă activită
ă a fi vândute.

ărâre privind aprobarea ării
procedurii de concesionare prin licita ă deschisă a
unui teren în suprafa ă de 1720 mp, proprietate a jude

ăgăra
ărâre p ărârii nr.

95/14.04.2006 privind asocierea Consiliului Jude

ă.
ărâre privind aprobarea ării

cotei de participare a Consiliului Jude

ărâre p ărârii nr.
164/23.11.2005 privind aprobarea acordului de parteneriat
a Consiliului Jude

ă.
ărâre privind

ărâre p ărârii
Consiliului Jude

ă Socială

ărâre
ărârea Consiliului Jude

ătre
acesta, cu modificările ările ulterioare.

ărâre privind
ăvoi pe linie de eviden ă a persoanelor la Serviciul Public

Comunitar Local de eviden ă a persoanelor al municipiului
Caransebe

ării Generale a Ac
ă

ăsurile luate în exercitarea mandatului, în anul 2005.
ării Generale a Ac

ă ăsurile luate în exercitarea mandatului, în anul
2005.

ării Generale a Ac

ă ăsurile luate în exercitarea mandatului, în anul
2005.

ă ă de S.C.
“Aquacara

ării Generale a Ac

ă ăsurile luate în exercitarea mandatului, în
2005.

ăverde,
pre ă de lucru în
regiunea Lombardia, Provincia Brescia, Italia, în perioada
9-12 aprilie 2006.

Informare cu privire la participarea unei delega
ă de lucru la Camera de Comer

Informare cu privire la participarea unei delega a
Consiliului Jude ă de lucru, la
invita

Informare cu privire la participarea unei delega a
Consiliului Jude

ă
ă a Comisiei Afaceri Institu ării Regiunilor

Europene în perioada 16-18 mai 2006 la Debrecen,
Ungaria

Informare cu privire la participarea un i delega a
Consiliului Jude

ănătate ce a avut loc la Szeged, Ungaria, în data
de 19 aprilie 2006.

Întrebări. Interpelări

ţean
pentru refacerea a dou ţi de

înv ţ ţii
ţiilor de înv ţ ţul

Cara ţiile din anul 2005”.

ţean

ţiilor de înv ţ ţul Cara
ţiile din anul 2005”.

ţean
L

ţiilor de înv ţ ţul
Cara inundaţiile din anul 2005”.

ţean
Constantin Daicoviciu

ţiilor de înv ţ ţul
Cara inundaţiile din anul 2005”.

ţean
Ciclova Român

ţiilor de înv ţ ţul
Cara inundaţiile din anul 2005”.

ţean
Lupac

ţiilor de înv ţ ţul Cara
inundaţiile din anul 2005”.

ţean
Rusca Montan

ţiilor de înv ţ ţul Cara
inundaţiile din anul 2005”.

documenta
ţiilor modificate

Ţerovei”.
Regulamen

tului privind respectarea dreptului la imagine
ţiilor de asistenţ

ţean
implementarea Progra

mului de interes naţional “Dezvoltarea reţelei serviciilor
sociale ţinerea
familiilor aflate în criz

ţiei locale de pa raza judeţului Cara
entru modificarea anexelor la

Hot ţean nr. 105/2005, privind
aprobarea listelor spaţiilor proprietate privat

ţean Cara ţia de cabinete medi
cale, precum ţiilor în care se desf ţi
conexe actului medical care urmeaz

declan
ţie public

ţ ţului

Cara ţa, str. F
entru modificarea Hot

ţean Ca
ra

ţe de exploatare minier
privatiz

ţean Cara
ţa.

entru modificarea Hot

ţean Cara

modificarea
organigramei ţii al funcţiilor publice ale
aparatului propriu al Consiliului Judeţean Cara

entru modificarea Hot
ţean nr. 15/24.02.2006 privind aprobarea

organigramei, a statelor de funcţii, a Regulamentului-cadru
de organizare ţionare

ţiei Generale de Asistenţ
ţia Copilului.

de modificare a anexelor 7, 8, 9,
10, 11, 12 ţean nr.
177/29.12.2005 privind adoptarea bugetelor de venituri

ţiilor
ţean sau finanţate de c

rearondarea comunei
Z ţ

ţ

Informarea Adun ţionarilor a SC
“EPV Resmin Cara ţia societ
ţii

Informarea Adun ţionarilor a S.C.
“Drumuri ţia
societ ţii

Informare privind fuziunea S.C. “Drumuri

Informarea Adun ţionarilor a S.C.
“Fabrica de Produse Lactate” S.A. Oraviţa ţia
societ ţii

Informare privind activitatea desf

Informarea Adun ţionarilor a S.C.
“F ţa ţia socie
t ţii perioada
august-decembrie

Informare privind activitatea Serviciului de Încasare
Taxe Locale din cadrul Direcţiei de Administrare a Dome
niului Public ţului Cara

ţean, la o vizit

ţii la o
vizit ţ Verona, la Conferinţa
Comisiei C-ARE la Valencia

ţii
ţean Cara

ţia domnului Jiri Caras, care a avut loc la Praga

ţii
ţean Cara

ţeni privind viitorul Europei ţa ple
nar ţionale a Adun

u t l
ţean Cara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

29.

-

-

.

26.

28.

30.

32.

33.

31.

34.

36.

{edin]a extraordinar@ a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
din data de 31.05.2006
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19. Ordinele sau circularele cu caracter
intern emise de către pre ă

ătorii Oficiului pentru Protec

ă
ării

prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informa

ă
ărării na

ările autorită

ă fac parte din categoriile
informa

ă

ă

ă

ă
ă publicitatea

acestora aduce atingere principiului
concuren

ă

ă ă,
strategii, parteneriat

ă

ă
ă

ă se
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie
surse confiden

ă ănătatea unei
persoane în urma anchetei efectuate sau în
curs de desfă

ă publicitatea
acestora aduce atingere asigurării unui
proces echitabil ori interesului legitim al
oricăreia dintre păr

ăror publicare
prejudiciază măsurile de protec

ă

şedintele Autorit

şti şi
oficiilor jude

şi ordinii publice, cele privind
deliber şi cele care
privesc interesele economice şi politice ale
României, dac

şedintele Autorit

şedintele Autorit

şi resurse umane,
Serviciul juridic, serviciile de consiliere
tehnic şi Direc

şi rela

şi resurse umane din
cadrul Autorit

şti şi
oficiilor jude

şi s

şurare, informa

şi informa

şti şi oficiilor jude

ţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Deciziile cu caracter intern emise de
conduc ţia
Consumatorilor al Municipiului Bucure

ţene pentru protecţia consuma-
torilor

Statele de salarii
Programul trimestrial privind controa

lele tematice.
Structurile competente din cadrul

Autorit ţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor pentru verificarea respect

ţiile de interes
public, cu privire la exceptarea de la accesul
liber al cet ţenilor la unele informaţii:

Informaţiile din domeniul ap ţio
nale, siguranţei

ţilor, precum

ţiilor clasificate, potrivit legii
Structuri competente:

pre ţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor;

vicepre ţii Naţionale
pe tru Protecţia Consumatorilor;

secretarul general al Autorit ţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor.

Informaţiile privind activit ţile comer
ciale sau financiare, dac

ţei loiale, potrivit legii
Structuri competente:
Direcţia economic

ţia integrare european
ţii externe din

cadrul Autorit ţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor.

Informaţiile cu privire la datele perso
nale, potrivit legii

Structuri competente:
Direcţia economic

ţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, Oficiului pentru Protecţia
Consumatorilor al Municipiului Bucure

ţene pentru protecţia consuma-
torilor.

Informaţiile privind procedura în timpul
anchetei penale sau disciplinare, dac

ţiale ori se pun în pericol viaţa,
integritatea corporal

ţiile privind
procedurile judiciare, dac

ţile implicate în proces,
precum ţiile a c

ţie a tinerilor
Structuri competente:
Serviciul resurse umane, Serviciul juridic

din cadrul Autorit ţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor, Oficiului pentru
Protecţia Consumatorilor al Municipiului
Bucure ţene pentru protecţia
consumatorilor.

20.

21.
22. -

1. -

2. -

3. -

4.

n

�

�

�

(M.O. nr. 351/19.04.2006)

Informa]iile de interes
public

(continuare )din pagina 1
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Legea nr. 119 pt. modificarea

(M.O. nr. 409/11.05.2006)

ădurilor ării rurale privind completarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor

ării rurale nr. 149/2005 pt. aprobarea
Listei cuprinzând agen

ările ulterioare (M.O. nr. 409/11.05.2006)
Legea nr. 117 pt. modificarea

ă (M.O. nr. 410/11.05.2006)
H.G. nr. 532 pt. aprobarea programelor de

interes na

(M.O. nr. 411/11.05.2006)

ării întreprinderilor mici

ădu
rilor ării rurale privind recunoa

ă

ădurilor ării rurale privind aprobarea
cotelor de recoltă pt. speciile de faună de interes
cinegetic, la care vânarea este permisă, pt.
sezonul de vânătoare 15 mai 2006 - 14 mai 2007

Legea nr. 126 pt. aprobarea O. G. nr. 149/
2005 privind unele măsuri pt. asigurarea conti
nuării activită

ă (M.O. nr. 415/15.05.2006)
ădu

rilor ării rurale pt. modificarea Normelor
metodologice privind alocarea

ă ării
activită ătă

ădurilor
ării rurale nr. 1.230/2005 (M.O. nr.

415/15.05.2006)
Ordinul nr. 316 al ministrului agriculturii,

pădurilor ării rurale privind modificarea
Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor

ării rurale nr. 218/2006 pt. aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O. G. nr.
20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat
producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul

2006 (M.O. nr. 415/15.05.2006)
H.G. nr. 14 pt. numirea Avocatului Poporului

(M.O. nr. 417/15.05.2006)
O.u.G. nr. 34 privind atribuirea contractelor de

achizi ă, a contractelor de concesiune de
lucrări publice

(M.O. nr. 418/15.05.2006)

ă

u.G. nr. pt. completarea O. G. nr.
8/2003 privind stimularea procesului de restruc
turare, reorganizare ă

ă

ă
ă

ănătă
ărilor privind procedura de

autorizare de punere pe pia ă utilizată de Agen
ă a Medicamentului în vederea auto

rizării de punere pe pia ă a medicamentelor de uz
uman deja autorizate în Uniunea Europeană prin
procedură centralizată, de aprobare a varia

ă
pt. aceste medicamente

H.G. nr. 60 privind completarea Hotărârii
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din
România nr. 28/2004, cu modificările

ările ulterioare
H.G. nr. 591 pt. aprobarea destina

ă
ăzută în

bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul
2006, precum

ărilor nerambursabile programelor,
proiectelor ă
(M.O. nr. 424/17.05.2006)

privind sprijinul direct al statului
acordat producătorilor de legume de seră

ă în anul 2006 (M.O. nr.
424/17.05.2006)

Legea nr. 138 pt. modificarea alin. (2) al art. 7
din O. G. nr. 16/2001 privind gestionarea
de (M.O. nr.
426/17.05.2006)

ădurilor ării rurale
ăririi apelor pt. completarea

Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor
ării rurale
ăririi apelor nr. 191/326/2006 privind

prohibi

şi completarea
Legii nr. 255/1998 privind protec

şi dezvolt

şi dezvolt

şi ovine, cu
complet

şi completarea
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civil

şi a Metodologiei de alocare a fondurilor
şi criteriile de identificare şi de aplicare a
proiectelor specifice din cadrul programelor de
interes na

şedintelui Agen
şi Mijlocii şi

Coopera

şi mijlocii

Ordinul nr. 307 al ministrului agriculturii, p
şi dezvolt şterea

Consiliului pe produs „Carne, lapte, lân şi
produse procesate de la ovine şi caprine“

Legea nr. 112 pt. modificarea şi completarea
Legii apelor nr. 107/1996 (M.O. 413/12 200

Ordinul nr. 315 al ministrului agriculturii,
p şi dezvolt

(M.O. nr. 414/12.05.2006)

şi dezvolt
şi acordarea

subven
şur

şi
dezvolt

şi dezvolt
şi

dezvolt

şi a contractelor de concesiune de
servicii

Legea nr. 129 privind instituirea unor burse
acordate de consiliul local în localit

(M.O. nr. 420/16.05.2006)

şi privatizare a unor societ
şi societ

şi
a societ şi regiilor autonome
subordonate autorit

(M.O. nr. 420/16.05.2006)

şi de reînnoire a autoriza

şi
complet

şi
modului de utilizare a sumei aferente sprijinirii
activit şi a organi
za

şi a modului de acordare a
finan

şi ac

şi
ciuperci de cultur

şeurilor industriale reciclabile

şi dezvolt şi al ministrului
mediului şi gospod

şi
dezvolt şi al ministrului mediului şi
gospod

ţia noilor soiuri
de plante

Ordinul nr. 308 al ministrului agriculturii,
p

ţiile autorizate de clasifi
care a carcaselor de porcine, bovine

ţional în domeniul protecţiei drepturilor
copilului

ţional
Ordinul nr. 143 al pre ţiei

Naţionale pt. Întreprinderi Mici
ţie privind implementarea Programului

UNCTAD/EMPRETEC - România pt. sprijinirea
dezvolt (M.O. nr.
412/12.05.2006)

(M.O.
nr. 412/12.05.2006)

u.

ţii Consiliului Naţional pt. Studierea
Arhivelor Securit ţii

Ordinul nr. 271 al ministrului agriculturii, p

ţiilor de la bugetul de stat pt. acoperirea
unor categorii de cheltuieli necesare desf

ţilor de îmbun ţiri funciare, aprobate
prin Ordinul ministrului agriculturii, p

u.

ţie public

ţile din
mediul rural

O. 35 u.

ţi
naţionale, companii naţionale ţi
comerciale cu capital majoritar de stat, precum

ţilor comerciale
ţilor administraţiei publice

locale
Ordinul nr. 398 al ministrului s ţii pt.

aprobarea Reglement
ţ ţia

Naţional
ţ

ţiilor
ţiei de punere pe piaţ

(M.O. 422/16.05.2005)

(M.O. nr. 422/16.05.2005)
ţiilor

ţii românilor de pretutindeni
ţiilor reprezentative ale acestora, prev

ţ
ţiunilor destinate acestei activit ţi

H.G. nr. 600

u.

ţia pescuitului în anul 2006 (M.O. nr.
427/17.05.2006)

-

-

.05. 6)

-

-

-

-

-

Ordin 313/457 al ministrului agriculturii,
p

Legea nr. 122 privind azilul în România (M.O.
nr. 428/18.05.2006)

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

| 15 - 21 200 |Iunie 6 PRISMA

Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii va
prelua în gestiune arhiva deţinută
anterior de fostele organe de
securitate, aflată în conservare la
MinisterulApărării Naţionale.

(CNSAS)
In pofida accentuarii concurentei tarilor in

curs de dezvoltare, numarul de ore petrecute
la lucru a scazut in majoritatea tarilor
dezvoltate, potrivit raportului anual privind
piata muncii realizat de Organizatia pentru
Cooperare si Dezvoltare Economica .(OCDE)

In luna mai a acestui an, a
crescut la 0,6% fata de luna anterioara, rata
anuala a inflatiei depasind astfel 7%, dupa ce in
luna aprilie aceasta scazuse pentru prima data
dupa anul 1990 sub sapte procente, potrivit
datelor Institutului National de Statistica.

rata inflatiei Modificarea legislatiei
privind
ar putea permite accep
tarea companiilor mai mici
in cadrul unor lucrari de
anvergura.

licitatiile publice
-

S.C. S.R.L.PROBIOS MEDICA
LABORATOR ANALIZE MEDICALE

DR. MIHAELA BREBENARIU

Program recoltări:

Medic primar laborator clinic şi bacteriologie
Manager intercomparări laboratoare

acreditat RENAR
execută o gamă complexă de analize medicale
dotat cu aparatură modernă;
personal cu experienţă în munca de laborator;

�

�

�

� acordă reduceri de preţuri pentru
pensionari şi copii.

LUNI- VINERI: 07.30- 12.00
SÂMBĂTĂ: 08.00- 10.00
TELEFON: 0255-217.217
E-mail: probios.medica@gmail.com

ReAdresa: şi

şi

ţa, bd. Revoluţia din
Decembrie nr.9/1 (vis a vis de
podul de la Gara Re ţa Sud)

Burse acordate de consiliul local
în mediul rural

În scopul asigurării personalului calificat care urmează să
desfă ă

ă de parlament în data de 12 mai a.c.
ă ă personal angajat

necalificat sau cu vârsta de pensionare, consiliul local, în func

ătirii de
specialitate - educator, învă ător, asistent social, secretar al
comunei, asistent medical, precum

ă ări a vie

ărâre a consiliului local pentru acordarea burselor
prevăzute se stabilesc, în cadrul proiectului de buget local pentru
anul financiar următor:

specializările pentru care se acordă bursele;
categoriile de cheltuieli care se suportă din bursă;
cuantumul bursei, diferen

ă ământ pe care o va urma bursierul;
fondurile disponibile acordării burselor.

Bursierul trebuie să aibă domiciliul în comuna unde î
ă ă absolvirea studiilor. Bursa se acordă

unei persoane o singură dată
ătire în specializările prevăzute

Fondurile necesare pentru plata burselor se asigură din bu
getele locale ale comunelor care sunt beneficiarele contractelor
încheiate ă ă

ă ă a jude
ă de

bursă se face pe bază de contract, încheiat atât pe durata studii
lor, cât ătorilor 8 ani de la absolvire. Acesta va
cuprinde obliga ăr

ă absolvirea acestora, inclusiv
asigurarea unui post corespunzător studiilor absolvite, obliga

ă terminarea studiilor, precum
ăsuri ce se pot lua în cazul nerespectării condi

ă. Bursa se acordă prin hotărâre a consiliului
local, după promovarea examenului de admitere la specializările
prevăzute

Consiliul local va urmări în permanen ă evolu ă a
bursierului, acesta fiind obligat să î ătirea în
perioada de studii prevăzută în planul de învă ământ. În caz
contrar, va restitui integral cheltuielile de

ăzut în contract, cu excep ă
finalizarea studiilor din motive neimputabile bursierului.

Persoanele care beneficiază de bursă au obliga
ă lucreze în localitatea

ătite profesional. Drepturile
ăzute în legisla

ătre consiliul local se poate face
doar din motive justificate, pentru incompeten ă profesională

ătre bursier se face în condi
ă obliga

ărăsirea postului înainte de expirarea contractului duce la
restituirea cheltuielilor actualizate, precum

ări suplimentare care se stabilesc prin contract,
propor ării
contractului se va confirma consiliului local rămânerea pe post.

ege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

şoare activitatea pe raza unei unit

şi pentru orice alte profesii
necesare bunei desf şur şi sociale a
comunei.

Prin hot

şi de
institu

şi va
desf şura activitatea dup

şi numai pentru una dintre formele
de preg

şi ale activit şurate de absolven
şi

şi persoana care beneficiaz

şi pe perioada urm

şi dup

şi m

şcolar
şi finalizeze preg

şcolarizare în termenul
prev

şi în
profesia pentru care au fost preg şi
obliga

şi în contractul de acordare a bursei.
Rezilierea contractului de c

şi/sau din motive imputabile bursierului. Rezilierea contractului
de c şi
respect

şi a eventualelor
penaliz

ţi administrativ-teritoria
le, se instituie burse acordate de consiliul local, potrivit prevede
rilor Legii nr. 129 adoptat

În localit ţile din mediul rural în care exist
ţie

de resursele financiare existente, poate institui burse acordate
de consiliul local unor persoane pentru susţinerea preg

ţ

ţii economice

ţiat în funcţie de localitatea
ţia de înv ţ

.

ţilor desf ţi. Sursele de
finanţare pot fi din impozite, taxe alte venituri ale bugetului
local, constituite potrivit legii. Consiliul judeţean poate aloca în
completare fonduri din bugetul judeţului pentru plata burselor în
localit ţi aflate în raza teritorial ţului.

Relaţia dintre consiliul local

ţiile p ţilor: condiţiile materiale asigurate bursie
rului în timpul studiilor

ţiile
bursierului în timpul, respectiv dup

ţiilor cuprinse
în contract. Cuantumul minim al bursei se prevede în contract.
Bursa este indexabil

.
ţ ţia

ţ

ţia cazului în care nu este posibil

ţia ca timp de
8 ani de la absolvirea studiilor s

ţiile beneficiarului bursei sunt prev ţia în
vigoare

ţ

ţiile în care consiliul local nu î
ţiile contractuale.

P

ţional cu timpul lucrat. Cu un an înainte de data expir

L a

-
-

-

-

-

a)
b)
c)

d)

(M.O. nr. 420/16.05.2006)

� Angajatorilor le va fi interzis să solicite unei candidate, în vederea angajării, să
semneze un angajament că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului
individual de muncă, stabileşte un proiect de lege adoptat astăzi de Guvern.

�Salariul mediu net a crescut in aprilie cu 1,3%, pana la 839 lei.

S area lorolicit date cu
caracter personal

În situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea unor
date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de
avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest
sens, ce va fi depusă, spre competenţă soluţionare, la serviciul
public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află
sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de
evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică
ale cărei date sunt solicitate.

Menţionăm faptul că, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului
nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea si valorificarea datelor
din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, coroborate cu
dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea
monedei naţionale, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent,
de 1 leu RON/ persoană şi se achită în contul serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor care înregistrează cererile; în
conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa
extrajudiciară de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,
fiecare cerere se timbrează cu timbru fiscal în valoare de 1 leu RON.

Ministerul Administraţiei şi Internelor - 06.06.2006
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Timp de două zile, la Luxemburg, s-a derulat
reuniunea miniştrilor de externe europeni.
Temele abordate au fost începutul negocierilor
oficiale de aderare cu Turcia şi Croaţia, precum şi
semnarea tratatului de asociere cu Albania. Pe
listă sau mai regăsit, de asemenea, intervenţia în
Kongo a Uniunii Europene şi problema
ajutoarelor financiare, acordate palestinienilor,
care sunt în momentul de faţă sistate.

În ciuda ezitărilor pe care le afişează anumite
state membre vis-a-vis de extinderea UE,
miniştrii de externe ai Uniunii Europene au ajuns,
în prezenţa colegului lor turc, Abdullah Gül, la un
acord privind închiderea primului capitol (cel mai
simplu capitol de aderare, cel referitor la
“Cercetare şi ştiinţă") din negocierile de aderare
cu Turcia, la care obiectase iniţial Ciprul.

Compromisul include însă un avertisment că
negocierile ar putea fi afectate pe viitor dacă
Turcia nu recunoaşte toate cele zece state care
au aderat la Uniunea Europeană în 2004, inclusiv
Ciprul, şi nu-şi deschide porturile şi aeroporturile
vaselor şi avioanelor din Cipru.Aceasta presupu-
ne ca Turcia să recunoască sudul, deci partea
elenă a Ciprului. Turcia refuză deocamdată să fa-
că acest lucru. Trupele turceşti au ocupat partea
de nord a insulei, care a aderat în 2004 la UE.

Este al doilea moment dificil de când a fost
lansat procesul de aderare cu Turcia în octombrie
trecut. La 3 octombrie, procesul de aderare cu
Turcia a fost lansat la miezul nopţii, după o zi şi-o
noapte de discuţii între miniştrii de externe
europeni. Atunci Austria era cea care bloca
acordul. Acum, Austria se află la preşedinţia
Uniunii, iar blocajul a venit din partea Ciprului.

Marea Britanie, cel mai înfocat susţinător al
candidaturii turce, s-a declarat mulţumită. "E un
prim pas", a spus ministrul pentru integrare euro-

peană Geoff Hoon, "dar n-am spus niciodată cât
de lung va fi drumul". Primul pas, capitolul ştiinţă
şi cercetare, este cel mai simplu din cele 35 pe
care le are de negociat Turcia, pentru că există
foarte puţină legislaţie europeană în domeniu.

În principiu, Ankara ştie că procesul de ade-
rare ar putea dura cel puţin un deceniu. Dar din
octombrie până acum, n-a făcut decât acest infim
progres - cu evidente dificultăţi.

Dacă mergem în acelaşi
ritm, comenta un înalt oficial eu-
ropean, am calculat că nego-
cierile ar putea dura exact 26 de
ani şi patru luni. Dar criza e doar
amânată. Ministrul grec de ex-
terne, Dora Bakoyannis, a spus
că U.E. i-a mai dat Turciei câte-
va luni pentru a-şi îndeplini obli-
gaţiile. Comisarul european
pentru extindere, Olli Rehn, a
avertizat deja An-kara că riscă,
după cum a spus el, ca trenul să
deraieze la sfârşitul anului,
dacă nu se văd progrese.

La sfârşitul anului, Comisia
Europeană îşi va prezenta ra-
portul anual privind Turcia,
precum şi o monitorizare spe-
cială asupra relaţiilor cu Ciprul.
Dacă ambele continuă să fie
negative, negocierile cu Turcia

riscă să fie încetinite, sau chiar suspendate.
Aderarea Turciei ar însemna ca Uniunea

Europeană să se învecineze direct cu Irakul,
Siria, Iranul şi ţările din Caucaz şi ar aduce pentru
prima oară în Uniune o ţară cu o populaţie
majoritar musulmană.

În cazul Albaniei, aceasta a primit asigurări
privind o eventuală aderare, prin semnarea Tra
tatului deAsociere şi Stabilizare, considerat drept
prim pas către integrarea în Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, Croaţia a închis acelaşi
capitol ştiinţă şi cercetare şi diplomaţii europeni
cred că un al doilea - învăţământ şi cultură - ar
putea urma în curând.

Mai mult, miniştrii europeni au dat undă verde
staţionării de trupe în Kongo. Prin acestă decizie
începe misiunea oficială a UE la securizarea
alegerilor din Kongo de la 30 iulie. Peste 2000 de
soldaţi din Franţa, Germania, Turcia şi alte state
europene se vor afla timp de patru luni în misiune,
în Kongo. Mecanismele de finanţare ale UE pt
teritoriile palestiniene nu au fost încă clarificate.
Miniştrii de externe nu au putut ajunge la un con
sens, asupra modalităţilor de securizare a ajutoa
relor financiare care nu au voie să ajungă în mâi
nile uvernului Hamas. Neclar este, dacă SU şi
Israelul vor contribui la ajutoar financiare.
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Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
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- izolare termică şi
fonică impresionantă;

- protecţie antie-
fracţie;

- durata de viaţă
lungă;

- eliminarea vopsirii

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT

SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom
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Japonia intenţionează să creeze ministerul apărării. La mai bine de 60 de ani de la
încheierea celui de-al doilea război mondial, Japonia îşi crează din nou un minister al apărării.
Decizia în acest sens a fost luată de alianţa de guvernământ, condusă de premierul Iunichiro
Koizumi, urmând ca proiectul de lege să fie supus girului Parlamentului. De la sfârşitul ultimei
conflagraţii mondiale, Japonia are o constituţie strict pacifistă. Cu toate acestea, guvernul nipon a
trimis în 2004 aproximativ 600 de militari în Irak, care însă nu au avut mandat să participe la lupte.

Clubul de la Paris - la a 50-a aniversare
Clubul de la Paris, organizaţie a statelor creditoare, a

sărbătorit, miercuri, cea de a 50 a aniversare, într-un moment în
care rolul său este pus sub semnul întrebării, având în vedere
creşterea puterii economice a ţărilor emergente, capabile să-şi
ramburseze anticipat datoriile şi chiar să devină la rândul lor ţări
creditoare.

Creat în anul 1956, cu prilejul reuniunii la Paris a ţărilor
creditoare ale Argentinei, Clubul de la Paris reuneşte în prezent
principalele ţări creditoare de pe planetă, de la SUA şi Japonia
până la Germania şi Elveţia. Clubul de la Paris nu are nici statut şi
nici personalitate juridică, dar cele 19 state membre ale acestei
"non-instituţii", cum o defineşte actualul său preşedinte,
francezul Xavier Musca, se reunesc de 10 -11 ori pe an.

În cei 50 de ani de când se întâlnesc, ţările membre ale Clubul
de la Paris au convenit aproximativ 400 acorduri de împrumut cu
o valoare de peste 500 miliarde dolari. Deseori a fost şi el criticat
pentru "opacitatea" sau caracterul "politic" al unora din deciziile
sale. Astfel, dacă Irakul a obţinut o reducere de aproximativ 80 la
sută a datoriilor sale către Clubul de la Paris, statele asiatice
lovite de tsumani au obţinut doar o reeşalonare a datoriilor lor.
În ultima perioadă, însă, principalele ţări creditoare din lume au
început să se confrunte cu provocările venite din partea
economiilor emergente. Astfel multe ţări din Africa se orientează
spre ţări precum Brazilia sau China pentru împrumuturi. De
asemenea, alte state care au nevoie de împrumuturi dar nu
doresc să fie condiţionate de aplicarea unor programe stricte
impuse de Fondul monetar Internaţional (FMI), preferă să
recurgă la pieţele financiare, via emisiunile obligatare.

Referendum simultan în ]@rile membre ale
UE pe tema Constitu]iei europene?

Cancelarul austriac, Wolfgang Schuessel, a cărui ţară deţine
în acest semestru preşedinţia UE, s-a pronunţat, într-un interviu,
pentru organizarea simultană în toate ţările membre ale Uniunii a
unui referendum pe tema Constituţiei europene. În opinia
cancelarului austriac, "Constituţia UE ar avea şanse să fie
adoptată dacă majoritatea populaţiei din majoritatea statelor
membre vor vota în favoarea ei". Această propunere a fost
exprimată cu numai câteva zile înaintea summitului UE de azi de
la Bruxelles, la care urmează să fie continuate dezbaterile
privind viitorul forului comunitar, după un an deja de la
respingerea Constituţiei europene de către alegătorii din Franţa
şi Germania.

Cancelarul austriac a respins însă ideea ca anumite
prevederi incluse în textul Constituţiei europene să fie supuse
separat consultării populare şi a avertizat asupra riscului de
"paralizie" a instituţiilor comunitare în cazul neadoptării tratatului
constituţional. "Avem în cadrul UE structuri decizionale extrem
de complicate. Acestea trebuie să fie mult simplificate, în caz
contrar riscăm un blocaj în funcţionarea instituţiilor Uniunii în
viitoarea sa formulă cu 27 de state membre", a subliniat
Wolfgang Schuessel.

Negocierile EU-TURCIA ar putea dura
exact 26 de ani }i patru luni

Premierul Marii Britanii, s-a întâlnit vineri
cu preşedintele Franţei, . E posibil ca
aceasta (a 28-a reuniune franco-britanica la nivel înalt)
să fie ultima întâlnire dintre cei doi lideri la Paris, mai
ales că Franţa e deja în febră pre-electorală în vederea
alegerilor din luna aprilie a anului viitor.

Tony Blair
Jacques Chirac

La Sankt Petersburg au luat sfârşit sâmbătă după-
amiază, lucrărilor miniştrilor de Finanţe ai ţărilor din
(SUA, Japonia, Germania, Franţa, Marea Britanie,
Italia, Canada şi Rusia). Această reuniune a pregătit
summit-ul şefilor de stat din G8, reuniune care va avea
loc tot la Sankt Petersburg, la mijlocul lunii iulie.

G8
În urmă cu câteva zile, Bruxelles-ul a devenit,

pentru câteva ore,
La întâlnirea găzduită de

Comisia Europeana, au fost prezenţi 15 lideri
(din Europa) creştinii, musulmanii, evreii precum
şi liderul spiritual budist, Dalai Lama.

polul de interes al marilor
religii ale lumii.
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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
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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:

I u n i e

Diverse

Italian, blond, ochi albaştri,
48/1.72, doresc căsătorie cu
româncă serioasă. Tel. 0039-
079988463, după ora 21.

Matrimoniale

,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

6

Vând (schimb de preferat cu
Lancia Thema sau Golf 1 +
diferenţ ) Audi 80, 1800 cmc,
central, trap , alarm , direcţie
nou , volan schimbat (Audi A4)
oglinzi electrice. Stare ireprosa
bil de funcţionare. Preţ 3.000 €
(fix). Tel. 0726-314434.

Vând 2 autoturisme Fiat Tipo
diesel, a f 1993, persoan

1987, persoan

ţionare. Tel.
0355-807476, 0744-696581

Vând piese Golf II, caroserie
3 u he

Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650, 214781.

Vând Dacia 1300. Tel. 0745-
260652.
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ă fizi
că, consum 5%

ă, a f ă
fizică, consum 7 5%, ambele în
stare f bună de func
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şi Fiat Ritmo pe
benzin

şi, vibroc n Golf 1.5 diesel
şi set motor complet. Tel.
223270, 0723-054615.

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

1

şi

5 - 20 Iunie 2006

Joi 15.06.2006

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

16.

17.

Petrescu Petru-Florin
şi

Ştefan Emilia ( ani)
( ani)

şi ( 2 ani)

şi
Ciolan Camelia-Mihaela

şi
Borz Claudia-Maria (27 ani)

Nestorovici Mircea (38 ani)şi
Vegheş Mihaela-Sorina (29ani)

Fekete Ştefan (35 ani) şi
Bo (19ani)

Potra Florin-Aurel ( ani) şi
ş Larisa-Veronica ( ani)

Balan Mihai-Dan şi

şi
R (29 ani)

Şerban Daniel

U (39 ani) şi
ChesoiAlina-Elisabeta (36 ani)

Liu (33 ani) şi
Arendaş Eleonora-Nicoleta

(36 ani)
B

şi
Frana Mihaela-Rodica (30 ani)

Damian Ion (19 ani) şi
Şereng

C
şi P

şi
Andri

şi Hluşcu Raluca (25 ani)
Deriuş Sorin-Dalibor (26

ani) şi
Hernea Daniela-Maria (33 ani)

La şi
Iliescu Delia (28 ani)

(32
ani)

ăgan Dan-Nicolae

Enache Daniel-Lucian (25
ani)

ă Anca-Eugenia

ăpu
(26 ani)

ădu ă Loreta

ă Cristian

ărbulescu Petre-David
(31 ani)

ău Ana (20 ani)
ăpraru Gheorghe (39 ani)

ăunescu Loredana-Daniela
(28 ani)

Pană Adrian (27 ani)

26
Dr 30

Neveanu Hilda 5

(23ani)
Hollo Zoltan (32 ani)

ţoac
28

Ţ 22

Anghitoiu Laura (36 ani)
Papp Gheorghe(46 ani)

ţ
(40 ani)

Curiac Claudia-Sanda (33 ani)
ţ

ţ Marius

ţoi Claudia-Livia (27 ani)
Puiu Narcis-Petru (31 ani)

ţcu Dacian (26 ani)

2.

Sâmb

2.

7.

15.

ătă 17.06.2006

1.

14.

Ofer spre nchiriere apar
tament 2 camere nemobilat, n

oroasa 1. Tel. 0727 355173
Cumpăr urgent garsonieră

în Govândari sau apartament 2
camere. Tel. 0355-804374.

Vând apartament la casă,
garaj, 1.200 mp teren. Tel.
0355-408650, 214781.

Cumpăr urgent apartament
2 camere. Tel. 0745-260652.

Vând apartament 3 camere
cu 4 balcoane. Tel. 219947.

Vând casă în Re
ădină. Tel. 253824.

Vând 1 ha pădure lângă
Re

ă 270 mp,
D+P+M, 6 camere, dependin

î -
î

M - .

ţa, central,
cu gr

ţa, preţ neg. Tel. 0355-
802525.

Vând (închiriez) vil
ţe,

2 garaje, teren 430 mp, Munci-
toresc, str. Izvorului nr. 6. Tel.
212587, 0742-773016.

şi

şi

Imobiliare

Vând vitrin
ţ 350 lei. Tel. 0741-

334647.
Vând vitrin

â V A
G T .

-
â

î
â î

ţ - .

ţionare, preţ
350 lei neg. Tel. 252781.

Vând 2 locuri de veci,
Cimitirul nr. 7, preţ neg 1400 lei.
Tel. 0355-802525.

Vând unitate pc AMD pb-
Asus, ddram 256 MB, hdd 30 G,
cpu Athlon 750 MHz, floppy, pv
2MX, cd-rom, preţ 450 lei neg.
Tel. 0724-581469.

Vând TV color german,
diagonal

ţionare, preţ 350 lei. Tel.
0722-895306.

ă cu dulap de
haine, pre

ă cu furnir din
rădăcină de nuc (servantă

ă. Tel. 0355-408650,
214781.

V nd medicamentul olon
40, adus din ermania. el
0723 449887.

V nd cartelă Cosmote 2000
minute, cu 2 euro bonus n
fiecare luna p nă n iunie 2007.
Pre 80 RON. Tel. 0722 700595

Vând pene noi. Tel. 0355-
408650, 214781.

Vând congelator 5 sertare,
stare bună de func

ă 68 cm, stare bună de
func

şi
vitrin

Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut femeie pentru îngrijirea
unui copil. Tel. 0355-409155.

Execut fa

şi modific

Sat-Inst - Montez antene sa
telit orice configura

ş
ş

ţade, reparaţii,
zugr ţ

-
ţie (Digi TV,

Max TV, Focus Sat). Decodez
diferite pachete de programe
str

. €
ţ . T

- - .

ţ
ţuri minime. Tel. 220245,

0727-815760, 0748-413548.

ăveli, gresie, faian ă,
placări piatră ări case,
apartamente. Tel. 223270,
0723-054615.

ăine. Tel. 0724-026376.
ă

ă

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

Execut cruce marmur 400,
emineu 1 300 , calitate

excelent i pre foarte bun el.
0765 342432, 0727 464388

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada
şi

7 - 14 Iunie

� �

�

�

� �

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

Manciu Ilie (86 ani)
Boboescu Ana (71 ani)
Borchescu Palici-Dionisie (57
ani) Pruteanu Teodor (81 ani)

(82 ani) Imbri
Nicolae Cozma Ioan
(82 Cîrpaci Liubiţa (37
ani) Moza Eva

(85 ani) Stroie Marin
(78 ani) Cergen Lucica (51
ani) Laz

Manciu Ana (76 ani) Gyorodi
Andrei

ţescu Steluţa

C

Joctici Ana

ani)

şan Maria

(64 ani)
Albai Elisabeta (57 ani)

(78 ani)

(71 ani)
Meste (73 ani)
Neda Teofil (66 ani) henaru
Gheorghe (61 ani) Gruici
Susana

ăr Constantin

(84 ani) Drăgilă Silvia
(50 ani) Obersterescu Eftimie
(69 ani) Opri (85
ani)
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Persoan

ţiu comercial
amenajat, pretabil birouri, cabi
nete, comerţ. Tel. 0747-494231.

ă fizică, vând apar-
tament 3 camere, Govândari, B-
dul Republicii, etajul IV, accept

ăr apartament 2 ca-
mere, fără intermediari. Tel.
0741-134225.

Închiriez spa

şi credit bancar. Tel. 0721-
783818.

Cump

-

Ofer gratuit curse pentru
transportatori. el. 0765
342432

limba

T -
.

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

Construiesc cuptoare de
pâine, covrigi, pizza pe vatr

ă de toate genurile. Tel.
220323, 0723-277475.

Meditez eficient la pre

ă ă.
Tel. 220245, 0727-815760,
0748-413548.

Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

ă.
Tel. 0721-812422.

şi francez
Vând convector nemţesc

mare, 9 KW, preţ 600 lei. Tel.
0722-895306.

Vând 2 geamuri termopan,
unul de 175cm/170cm, preţ 600
lei ţ
400 lei. Tel. 0722-895306.

Vând mobil

şi unul 175cm/105 cm, pre

şi
un dulap. Tel. 0355-809103.

ă veche vitrină

PRISMA

angajează

jurnalist

agent vânzări

Tel. 22.11.34

Guvernul României adopt hotărâre
ă

etă ălătoresc în statele
membre ale Uniunii Europene sau în alte state
pentru care nu este necesară viza de intrare
trebuie să prezinte la controlul de frontieră
efectuat la ie ă dovada de

ă.
Suma minimă în valută pentru fiecare per

soană se constituie dintr-o sumă fixă de 150 euro
sau echivalent, care să acopere cheltuielile de
transport până în

ă corespun
zătoare numărului de zile de ă.

Cuantumul sumei minime în valută corespun
zătoare numărului de zile de

ătorul:
30 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de

ă, dar nu mai pu
ălătoriei în statele din U E sau

20 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de
ă, dar nu mai pu

ălătoriei în celelalte state pentru care nu
este necesară viza de intrare.

Dovada de ă se
face prin una dintre următoarele forme:

suma în valută efectivă, sub forma
bancnotelor

ălătorie;
carduri cu utilizare interna ă, înso

ă de bancomat

eliberate cu cel mult 24 de ore înaintea
prezentării la ie ă;

alte garan

ăzduie
ă

ă din partea unei bănci
sau ordine de plată valabile, după caz;

voucher eliberat de o agen
ă potrivit legii sau un alt document care

atestă plata în avans a serviciilor structurilor de
primire turistice din statul de destina

ării
de ăzute persoa
nele care la ie ă fac dovada achitării
integrale a cheltuielilor de transport până în

ă de la îndeplinirea condi
ăzute categoriile de persoane prevăzute la

art. 22 din Ordonan ă a Guvernului nr.
144/2001 privind îndeplinirea de către cetă

ă, a condi

ă cu modificări ări prin
Legea nr. 177/2002, cu modificările
ările ulterioare, precum

ă
ăruia urmează să călătorească.

a at a nr.
475 din data de 12 aprilie a.c., potrivit c reia
c

-

-
-

- -

-

ţenii români care c

ţar ţinerii unei
sume minime în valut

ţara de destinaţie

ţin de 5 zile, în
cazul c

ţin de 5 zile, în
cazul c

ţinerii sumei minime în valut

ţie;
cecuri de c

ţional ţite
de extras de cont sau chitanţ

ţar
ţii financiare cum sunt: scrisoare

de garanţie sau angajament de sponsorizare,
semnate de persoana care g

ţeanul român pe teritoriul statului de
destinaţie

ţie legal

ţie de turism
licenţiat

ţie.
Sunt exceptate de la obligaţia prezent

ţinerii sumei de 150 euro prev
ţar

ţara
de destinaţie

ţiilor
prev

ţa de urgenţ
ţenii

români, la ie ţar ţiilor de intrare
în statele membre ale Uniunii Europene

ţile statului pe
teritoriul c

şirea din

şi de întoar
cere în România, şi dintr-o sum

şedere declarat

şedere este
urm

şedere declarat

şedere declarat

şi monedelor în circula

şirea din

şte
cet

şi autentificate conform legii statului
respectiv; garan

şirea din

şi de întoarcere în România.
Se excepteaz

şirea din
şi în alte

state, aprobat şi complet
şi comple

t şi cele care sunt titulare
ale unor permise de şedere sau documente
echivalente, eliberate de autorit

a)

b)

a)

c)

d)

e)

. .,

b)

(M.O. nr. 337/14.04.2006)

Suma minimă în valută

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări



Vând vil ţit
ţ .000 €. Tel. 221529

0788-657217. (Magister)

ţ
65.000 . Tel. 221529 0788-657217,
0724-302616. (Magister)

Vând cas
ţit ţ

21.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând apartament 3 camere, confort I,

decomandat, etajul II/IV, îmbun ţit,
zona Re ţa Sud, preţ 30.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, etajul II, îmbun ţit,
preţ 19.500€. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând 30.000 mp teren pe Calea
Timi ţ 2 €/mp.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Vând teren în B Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând teren 10.000 mp pe Calea
Timi ţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

ând teren 1.400 mp, zon
ţ fix 50 €/mp. Tel. 221529, 0788-

657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,

semidecomandat, etaj IV, bloc turn, zona
Govândari, preţ 25.000 € neg. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj III/IV, superîmbun

ţit, zona Valea Domanului, preţ 30.000
€. Tel. 221529, 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Vând în B

ţionare + hal ţ 160.000 €. Tel.
221529, 0788-657217, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, îmbun ţit, Calea
Caransebe ţ 20.000
€. Tel. 221529, 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj III/X, preţ 20.000 €.

ă superîmbunătă ă pe str.
Văliugului, pre

Vând casă din cărămidă arsă, utilată
ă modern, parter

ări, 6 încăperi, 2 băi, terasă acoperită,
front stradal 36 m, teren 650 mp, pre

ă 2 camere, baie, bucătărie,
îmbunătă ă, zona Muncitoresc, pre

ătă

ătă

ă mănăstire, pre

ăile Herculane.

ă ultracen
trală, pre

ă-
tă

ăile Herculane 3.700 mp ,
gater îndustrial cu 12 pânze în stare de
func ă, pre

ătă

180 ,

€ ,

V -

şi mobilat şi garaj, 2
intr

şi

şorii, lâng

şorii, pre

şului, etaj IV/IV, pre

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

,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare

V nd apartament 2 camere conf. 1
cu mbun t iri, ocupabil imediat. Tel.
0788-374143.

V nd apartament 2 camere, etaj 2,
bloc 4 etaje, zona Poli ie, ocupabil
imediat. Tel. 0788-374144.

nchiriez spa iu comercial amenajat,
pretabil birouri, cabinete, comer . Tel.
0788-374146.

V nd garsonier n Micro 1, bloc a
partamente. Tel. 0788-520899.

V nd 2 camere conf. 1 decomandat,
zon foarte bun , pre avantajos. Tel.
0788-388501.

â
î ţ

(Tryo M)
â

ţ
(Tryo M)

Î ţ
ţ

(Tryo M)
â î -

(Tryo M)
â

ţ
(Tryo M)

ă ă

ă

ă ă

Agenţia imobiliară Magisterintermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

�

�

Acordăm consultanţă pentru obţinerea în regim de urgenţă
a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale.

ţii, amenajExecutăm construc ări interioare şi exterioare.

Tel. 221529, 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort
II, Calea Caransebe ţ 13.000 €.
Tel. 221529, 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Vând apartament 1 camer
ţ ţit,

etaj IX, zon ţ 19.000 € fix.
Tel. 221529, 0788-657217, 0724-
302616. (Magister)

Cump

Tel. 221529, 0788-657217.
Cump

Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Cump 3

€ Tel. 221529, 0788-
630908. (Magister)

Cump

Tel. 221529,
0788-657217, 0724-302616. (Magister)

Cump

ţul pieţei. Tel. 221529, 0788-657217
Cump

Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

ţii comer-
ciale în e ţa

ţ. Tel. 0724-302616, 0788-657217.
Ofer spre închiriere 1300 mp curte

betonat

ţ 25 €/mp neg. Tel. 221529,
0788-630908. (Magister)

Ofer spre închiriere hal

Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
î

z â ţ €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Ofer spre închiriere apartament 2
camere, confort I, decomandat, zona
Lunc ţ 120 €. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

şului, pre

şorii,
Calea Caransebeşului, maxim km 3, ofer
pre

şi
apartament 2 camere, confort I, renovat,
maxim etajul III.

şi şi celelalte oraşe din
jude

ă în
suprafa ă de 48 mp, superîmbunătă

ă centrală, pre

ăr garsonieră, zona Govân-
dari, bloc de apartamente, etajele I-III,
ofer 8.000 €.

ăr apartament 2 camere, bloc
IV etaje, etajele I-III, ofer 16.000 €.

ăr apartament camere, zona
Govândari-Luncă, parter sau etajul I-II,
ofer 25.000 .

ăr apartament 3 camere,
confort I, decomandat, etajul I-III, zona
Centru-Valea Domanului.

ăr teren pe Calea Timi

ăr garsonieră, zona Luncă-
Centru, etajul I-II, ofer maxim 10.000 €

Oferim spre închiriere spa

ă, pretabil spălătorie auto,
service auto, depozite, zona Bd. A.I.
Cuza, pre

ă 185 mp +
curte 244 mp, zona Valea Domanului.

ă, pre

.

R

Ofer spre nchiriere apartament 2
camere, semidecomandat, confort I,
ona Gov ndari, pre 120

Vânz riã

Cump r riã ã

Închiriez apartament 2 camere,
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro
House)

Vând spaţiu comercial, Govândari.
Tel. 0766-316973. (Euro House)

Închirieri
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V nd urgent apartament 3 camere
conf. 1 cu 4 balcoane, scar interioar şi
v nd teren pe C. Caransebeşului. Tel.
0788-509283.

V nd apartament 1 camera n
Gov ndari, multiple mbun iri. Tel.
0788-388502.

V nd garsonier Micro 4, ocupabil
imediat. Tel. 0788-571780.

V nd urgent apartament 3 camere
decomandat, toate mbun t irile. Tel.
0788-494074.

V nd apartament. Tel. 0788-149849.

â

â
(Tryo M)

â î
â î ţ

(Tryo M)
â

(Tryo M)
â

î ţ
(Tryo M)

â
(Tryo M)

ă ă

ătă

ă ă

ă ă

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

- reducere % pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.

- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.

- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru
cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
calificare şi specializare etc.

20 30

25

Sunaţi la 0 55 22 11 34 !2 - . .

Abonamentele se pot face la factorii po
ţul Cara

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 pentru 3 luni cost
tariful

ă 7,5 lei
6 luni - 15 lei ( include ziarul taxele poştale)şi

Iunie

Iunie
8 Iunie 7886
9 Iunie 6567

12 Iunie 5321
13 Iunie 3 4318
14 Iunie 1 0615

5 06 56,4011
6 Iunie 06 55,7490
7 06 54,9201

06 54,
06 54,
06 54,
06 5 ,
06 5 ,

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,48
3,46

3,42

,
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

3,44

USD

15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14

15 - 14 IunieMai 2006

Duminic Iunieă 18
REFARM

orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilor

Te a t r u

Joi “Zadarnicele
chinuri ale dragostei”

Vineri “Zadarnicele chinuri ale dragostei”

, 15 iunie, ora 19, are loc PREMIERA spectacolului
de William Shakespeare, în regia lui Dan Vasile,

scenografia,Alexandra Oancea.

, 16 iunie ora 19 - de William
Shakespeare.

Misiune imposibilă 3
Vineri orele 18, 20

Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 16 - 18 Iunie

Tom Cruise, unul dintre cei mai apreciati si de
succes actori din lume, se intoarce la unul dintre
rolurile care l-au facut celebru, Agentul Secret Ethan
Hunt, in “Misiune: Imposibila III”. Filmul este regizat de
J.J. Abrams (creatorul serialelor Alias si LOST, printre
altele), care aduce o combinatie perfecta de actiune,
personaje, comedie si drama mult cunoscutului film.
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PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Baraj pentru Divizia A: Forex Brasov - Unirea Urziceni

Sambata TV Sport ora 18:00
HANDBAL MASC.: NORVEGIA - ROMANIA (Play off - CM 2007)

Sambata TV Sport ora 20:15
MOTOCICLISM: M.P. AL CATALUNIEI, Cele 3 curse

Duminica Eurosport ora 11:45
TENIS: TURNEUL MASCULIN DE LA LONDRA

Duminica Eurosport ora 16:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
09 iun-09 iul: FOTBAL- Campionatul Mondial - Germania 2006;
16-18 iun: CNR - Raliul Clujului, etapa a IV-a;
16-18 iun: MOTOGP - M.P al Cataluniei;
17 iunie: RUGBY: Meci test: Romania - Franta;
12-18 iun: TENIS: TurneuATP - Londra

HANDBAL MASCULIN
Selecţionata masculin

ţ
ţe de 3-4 goluri (11-8,

18-15, 21-17), dar a avut ţând
scandinavilor s

ţ Georgescu a ratat o aruncare de la 7 metri, în min. 60,
la scorul de 29-29, iar la faza urm

ţiu
Toma (11 goluri), Rare

ţi
în retur, Nu înţeleg ce s-a întâmplat, pentru c

ţiile individual. E un
semie

ţin

ţiile
încercate pe postul de inter stânga nu a dat satisfacţie,

ă de handbal a a fost învinsă de
, la Bucure ă a

barajului de calificare pentru .
Echipa antrenată de Lucian Râ ă a avut destule perioade de joc

bun, conducând în ambele reprize
ăderi inexplicabile, permi

ă revină pe tabela de marcaj.
In final, Ionu

ătoare Norvegia a înscris golul
victoriei. Cei mai buni jucători ai echipei noastre au fost Lauren

ă (7 goluri)

ă la un moment dat am
condus cu 19-15. Nu cred că valoric au fost cu mult peste noi, dar ce au
avut în plus a fost jocul în echipă. Au jucat mult mai colectiv, în timp ce
noi am încercat la un moment dat să rezolvăm situa

ăzboiul e încă deschis".
Antrenorul : "Ne-ar fi trebuit pu ă minte, nu că nu

avem, dar nu am avut luciditatea necesară pentru a evolua constant
timp de 60 de minute. În ambele reprize, jucătorii no

ăncii tehnice, pentru că e
un jucător mai experimentat decât Mazilu. Nici una din solu

României
Norvegia

Campionatul Mondial din 2007

Lucian Râ ă

şti, cu scorul de , în prima manş

şni
şi la diferen

şi c

ş Jurc şi Ieremia Pârâianu (5 goluri).
: "Am pierdut la un gol, dar vom fi şi mai motiva

şec, dar r

ştri au avut
momente în care puteau tranşa jocul. Decizia de utilizare a lui Marius
Stavrositu pe postul de coordonator a fost a b

Şania, Petrea
şi Fl. Nicolae marcând în total doar 2 goluri".
Manşa a doua a barajului va avea loc la Stavanger, pe , de la
ora 20,15 (ora României).

30-29 (15-14)

Marius Stavrositu

şni

17 iunie

ţ

FUTSAL - DIVIZIA A

Meciul Muhlbach Sebes - FC Cip Deva s-a intrerupt in min. 39,
echipa gazda retragandu-se de pe teren.

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul Diviziei A, Clasament final:
M V E I G GP PM

1. 0 p
2. p

6. p

FC Cip Deva 9 8 1 45 25 30
ACS Odorheiul Secuiesc 10 7 2 1 42 29 28

3. Energoconstr. Craiova 10 5 2 3 46 38 19p

5. Muhlbach Sebes 9 2 2 5 35 39 9p
Municipal Constanta 10 0 3 7 19 40 6

4. Silvanus Resita 10 2 1 7 27 43 11p

TENIS - ROLAND GARROS
Tenismanul spaniol a câ la

Roland Garros, învingându-l pe num elve
(7/4), p

Pentru victoria sa în al doilea turneu de
Mare Nadal s-a ales cu un premiu de 940.000 de euro
Nadal (20 ani) este singurul juc dou

participat, fiind neînvins în
14 meciuri desf parizian Ibericul a pus astfel punct
visului lui Roger Federer de a câ

a dus recordul de victorii consecutive pe
zgur sa înfrângere pe aceast

Juc

Rafael Nadal ştigat duminic

şi
astfel titlul cucerit anul trecut.

Şlem al anului,
ştigat primele

şurate pe zgura
ştiga anul acesta toate turneele de

Mare Şlem. Nadal (N. 2)

ştigat pentru a
treia oar

Şlem al belgiencei, în
vârst

şi 2005, la US Open în 2003 şi la OpenulAustraliei, în 2004.
Aventura juc

şi germanulAlexander Waske, capi de serie 15, au fost învinşi în
dou
şi Mike Bryan. Pentru calificarea în semifinale, Pavel şi Waske vor
primi un cec de 70.000 euro.

ă turneul de
ărul unu mondial,

ăstrându-

ător care a câ ă edi

ă ă.

ă la 60, ultima ă suprafa ă datând din
aprilie 2005.

ătoarea belgiană a câ
ă turneul de tenis de la Roland Garros, după ce a învins-o în

finala de sâmbătă pe rusoaica Svetlana Kuzne ă seturi, cu
6-4, 6-4. Acesta este al cincilea titlu de Mare

ă de 24 de ani, după victoriile ob

ătorului român în proba de dublu a
turneului de tenis de la Roland-Garros s-a încheiat în semifinale.
Pavel

ă seturi cu 6-3, 7-6 (8-6) de principalii favori

ţianul
Roger Federer, în patru seturi, 1-6, 6-1, 6-4, 7-6

ţii
ale turneului de la Roland Garros la care a

ţ

ţova, în dou

ţinute tot în capitala Franţei, în
2003

ţi, fraţii americani Bob

Justine Henin-Hardenne

Andrei Pavel

R@zvan Florea, primul
la Barcelona

Inotatorul Razvan Florea a
castigat proba de 200 metri spate,
in prima zi a celei de-a treia etape
a circuitului Mare Nostrum care a
avut loc la Barcelona. Florea,
care a parcurs cei 200 de metri
intr-un minut, 58 de secun-de si
71 de sutimi, l-a devansat pe
sportivul rus Arkadi Viatchanin. In
proba feminina de 200 metri liber,
Camelia Potec s-a clasat pe locul
doi, fiind devansata de inotatoa-
rea australiana Melanie Marshall,
dar in proba de 400 metri liber s-a
clasat pe primul loc cu un timp de
4 minute, 9 secunde si 18 sutimi.

CHIVU LA RE{I[A
Interna

-
-

-

-

-

-

-

ţionalul Cristian Chivu
a fost prezent luni, 12 iunie, la Re

ţa, pentru a inaugura primul te
ren de sport sintetic din municipiu.

Elevii
ţa

au tr
ţii de înv ţ

ţiativa
internaţionalului Cristi Chivu, care
s-a ar

ţat timp de 8 ani.
"M

ţa, la
ţat atâţia ani

ţa. Sunt, în
acela

ţie! Oricum, proiectul pe
care l-am gândit împreun

ţi, pentru a-i
împiedica s

ţig

ţat,
împreun

ţia "Footbal for children", cu
care are o serie de proiecte
importante. Primul dintre acestea
a fost legat de Re ţa, ora

ţ

şi

şi profesorii de la Şcoala
cu Clasele I-VIII nr. 8 din Reşi

şcoala unde a
înv

şi şcoala unde am
înv şi unde m-am
format. Îmi face o deosebit

şi
şi timp, impresionat de felul

în care am fost primit, dar şi ono
rat. Nu îmi vine s

şit s

şi s

şi alte persoane din Italia,
Funda

şi şul s

ăit cea mai frumoasă zi din
istoria acestei institu ă ă
mânt. Aici a fost inaugurat primul
teren artificial, realizat la ini

ătat impresionat de primirea
pe care a avut-o la

ă
ă bucur că mă aflu din nou

aici, la Re
ă

ă plă
cere să inaugurez primul teren de
sport sintetic din Re

ă cred ce bucurie
mare am reu ă aduc cu aceas
tă dona

ă cu
Prefectura din Roma face parte
dintr-un program mai amplu, des
tinat copiilor necăji

ă se apuce de droguri,
băutură sau ări ă aleagă
sportul"- a subliniat Cristian Chivu

Reamintim că în urmă cu
câteva luni, Cristi Chivu a înfiin

ă cu Prefectura din Roma

ău
natal. Este vorba de o suprafa ă
de 20/40 metri de iarbă sintetică.

RALIUL CLUJULUI
Clujul reprezinta pentru raliurile din Romania ceea ce

este Silverstone pentru Formula 1. Aici este casa unor nume
de referinta pentru motorsportul romanesc, de la Laurentiu
Moldovan, Laurentiu Borbely, Dacian Banca si Mihai Avram,
si pana la liderul echipei OMV Petrom, Bogdan Marisca,
laureatul editiei 2005 a CNR. Prima competitie din epoca
moderna s-a disputat la Cluj in urma cu 31 de ani, in 1975, si
era adjudecata de cuplul Mihai Muresan- Dacian Banca, pe o
Dacia 1100. De-atunci s-au mai disputat 22 de intreceri,
liderul absolut al victoriilor fiind multiplul campion national Titi
Aur, care are la activ sapte succese.

Editia 2006 a Raliului Clujului Mobil 1 se va desfasura pe
asfalt, pe un traseu alcatuit din 12 probe speciale. Castigator
al ultimei editii, atunci cand devenea, in premiera, si campion
national absolut, Bogdan Marisca spera sa puna capat seriei
de ghinioane care i-a afectat prestatiile din ultimele doua
runde. Bogdan si Sebi Itu, favoritii publicului clujean, spera sa
reinnoade sirul succeselor si sa urce spre varful ierarhiei
generale a stagiunii.

Titi Aur n-a mai castigat la Cluj din 2001, dar, asa cum am
amintit deja, echipierul OMV PETROM este cel mai titrat pilot
in competitiile disputate aici. Este motivul pentru care este
sigur ca se va afla, ca de fiecare data, intre candidatii la
victorie, mai ales ca masina nu i-a mai dat batai de cap si, la
Piatra Neamt, a aratat ca revine la ritmul cu care a dominat

ani buni intrecerile nationale.

1 TEMPESTINI 20
2 GARTOFAN DAN 18
3 DAVID CLAUDIU 16
4 AUR CONSTANTIN 16
5 MARISCABOGDAN 13
6 PITIGOIALEXANDRU 12
7 PREDAROMULUS 8
8 LEU MIHAI 5

1 OMV Petrom RT 13
2 UCM Resita 11
3 BKP RT 9

CLASAMENTUL GENERAL PILOTI:

CLASAMENT GENERAL ECHIPE:

WORLD CUP - GERMANIA 2006

Germania - Costa Rica 4-2; Polonia - Ecuador 0-2
Germania - Polonia 14.06 Ecuador - Costa Rica 15.6
Ecuador - Germania 20.06 Costa Rica - Polonia 20.6

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul GRUPEI A:
M V E I G GP PM

Germania 1 1 0 4 2 3
Ecuador 1 1 0 0 2 0 3

3. Costa Rica 1 0 0 1 2 4 0p
4. Polonia 1 0 0 1 0 2 0p

1. 0 p
2. p

Anglia - Paraguay 1-0; Trinidad - Suedia 0-0
Anglia - Trinidad 15.06 Suedia - Paraguay 15.6
Suedia -Anglia 20.06 Paraguay - Trinidad 20.6

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul GRUPEI B:
M V E I G GP PM

Anglia 1 1 0 1 0 3
Suedia 1 0 1 0 0 0 1

3. Trinidad Tobago 1 0 1 0 0 0 1p
4. Paraguay 1 0 0 1 0 1 0p

1. 0 p
2. p

Argentina - Coasta F. 2-1; Serbia M. - Olanda 0-1
Argentina - Serbia M. 16.06 Olanda - Coasta F. 16.6
Olanda -Argentina 21.06 Coasta F. - Serbia M 21.6

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul GRUPEI C:
M V E I G GP PM

Argentina 1 1 0 2 1 3
Olanda 1 1 0 0 1 0 3

3. Coasta de Fildes 1 0 0 1 1 2 0p
4. Serbia M. 1 0 0 1 0 1 0p

1. 0 p
2. p

Mexic - Iran 3-1; Angola - Portugalia 0-1
Mexic -Angola 16.06 Portugalia - Iran 17.6
Portugalia - Mexic 21.06 Iran -Angola 21.6

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul GRUPEI D:
M V E I G GP PM

Mexic 1 1 0 3 1 3
Portugalia 1 1 0 0 1 0 3

3. Angola 1 0 0 1 0 1 0p
4. Iran 1 0 0 1 1 3 0p

1. 0 p
2. p

Italia - Ghana 2-0; SUA- Cehia 0-3
Italia - SUA 17.06 Cehia - Ghana 17.6
Cehia - Italia 22.06 Ghana - SUA 22.6

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul GRUPEI E:
M V E I G GP PM

Cehia 1 1 0 3 0 3
Italia 1 1 0 0 2 0 3

3. Ghana 1 0 0 1 0 2 0p
4. SUA 1 0 0 1 0 3 0p

1. 0 p
2. p

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul GRUPEI F:
M V E I G GP PM

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul GRUPEI G:
M V E I G GP PM

Clasamentul Diviziei A, etapa a-XVI-a:
M V E I G GP PM

Clasamentul GRUPEI H:
M V E I G GP PM
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Australia - Japonia 3-1; Brazilia - Croatia 1-0
Brazilia -Australia 18.06 Japonia - Croatia 18.6
Japonia - Brazilia 22.06 Croatia -Australia 22.6

1. 0 p
2. p

Australia 1 1 0 3 1 3
Brazilia 1 1 0 0 1 0 3

3. Croatia 1 0 0 1 0 1 0p
4. Japonia 1 0 0 1 1 3 0p

Franta - Elvetia 0-0; Coreea S - Togo 2-1
Franta - Coreea S 18.06 Togo - Elvetia 19.6
Togo - Franta 23.06 Elvetia - Coreea S 23.6

1. 0 p
2. p

Coreea de Sud 1 1 0 2 1 3
Elvetia 1 0 1 0 0 0 1

3. Franta 1 0 1 0 0 0 1p
4. Togo 1 0 0 1 1 2 0p

Spania - Ucraina 4-0; Tunisia -Arabia S 2-2
Spania - Tunisia 19.06 Arabia S - Ucraina 19.6
Arabia S - Spania 23.06 Ucraina - Tunisia 23.6

1. 0 p
2. p

Spania 1 1 0 4 0 3
Arabia Saudita 1 0 1 0 2 2 1

3. Tunisia 1 0 1 0 2 2 1p
4. Ucraina 1 0 0 1 0 4 0p


