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{edin]a ordinar@ de lucru a
Consiliului Local al Municipiului Re}i]a la 35°C la umbr@
Şedinţa ordinară de lucru a Consiliului local al municipiului
Reşiţa a împrumutat ceva din canicula acestor zile: o ordine
aleatorie a proiectelor analizate, o mişcare browniană a
participanţilor, intervenţii neregulamentare, proiecte de hotărâri
insuficient fundamentate.
Vara înseamnă şi anotimpul concediilor, ceea ce, la şedinţa
Consiliului Local s-a tradus prin absenţe ale unor persoane
abilitate, şefi de compartimente din aparatul propriu al primăriei,
impietând într-o oarecare măsură desfăşurarea normală a lucrărilor. Pentru potenţialele acte de indisciplină, stabilite în urma
unor verificări, s-a vorbit, la modul general, despre sancţiuni.
Absenţa primarului (funcţia acestuia fiind delegată, chiar în
respectiva şedinţă, viceprimarului Tiberiu Pădurean) a fost
comentată de către consilieri, deoarece concediul domnului
Liviu Spătaru se consumă în altă perioadă decât în vacanţa
oficială a Consiliului – luna august.
Este surprinzător că nici preşedintele de şedinţă, nici colegii
de partid şi nici cei doi viceprimari nu au explicat absenţa
primarului, acesta fiind numit preşedinte al unei comisii de
bacalaureat din Timişoara, motiv invocat, dar şi acceptat în cazul
absenţei domnului Boris Vatzulik.
Consiliul Local este acţionar în cadrul a patru societăţi
comerciale cu cel mai mare impact asupra populaţiei: S.C.
Prescom S.A., S.C.CET Energoterm S.A. Reşiţa, S.C. Urban
Reşiţa S.R.L., S.C. Pieţe Reşiţa S.R.L.
Asocierea dintre Consiliul Local şi aceste societăţi durează,
de la caz la caz, de doi ani sau două luni, dar Consiliul Local nu
dispune de instrumentul tehnic şi juridic, legal şi valid, care să-i
permită exercitarea calităţii de acţionar.
Pentru eliminarea acestei situaţii s-a propus constituirea unor
comisii de analiză şi control a activităţii societăţilor respective,
comisii care vor opera în baza unor regulamente.
Proiectele, cu unele amendamente sau corecturi au întrunit
votul majorităţii consilierilor şi astfel, toţi se regăsesc în componenţa celor cinci comisii constituite.
Un articol din regulamentul de funcţionare a comisiilor
(„îndemnizaţia lunară pentru membrii comisiilor care participă la
şedinţele de analiză şi control va fi în cuantum de 15% din
salariul directorului general al societăţii comerciale”) părea că va
suscita discuţii, dar problema, având suport legal, a fost dezamorsată înainte de a deveni conflictuală.
Gestionarea banului public a fost o problemă abordată în

cadrul mai multor proiecte.
Pentru proiectul „Valori pentru moştenitori”, iniţiat de Şcoala
Generală nr. 6 din Reşiţa în parteneriat cu Şcoala „George
Coşbuc” din Tormac - Republica Serbia, eligibil în cadrul
Programului de vecinătate 2004-2006 PHARE s-a solicitat o
cofinanţare în valoare de 174, 93 mil. ROL, reprezentând 10%
din costurile totale eligibile.
Suma, în viziunea unor consilieri, e modică în comparaţie cu
ceea ce este dirijat, sub forma de cofinanţare, spre S.C. Fotbal
Club Municipal Reşiţa S.A., societate căreia i s-a solicitat, în
repetate rânduri, prezentarea organigramei şi a unui bilanţ al
activităţii, cerere rămasă fără ecou. Dar „fotbalul a devenit un
fenomen social, un fel de boală colectivă a omenirii”, dacă îl
cităm pe marele pianist Dan Grigore şi atunci tratamentul aplicat
clubului respectiv are cu totul alte valenţe.
Proiectul menţionat a fost catalogat ca neexplicit, nefundamentat, chiar dacă stadiul actual al derulării este o continuare a
acţiunilor întreprinse în anul 2005.
„A refuza cofinanţarea unui proiect în care sunt implicaţi şi
copii înseamnă a-i afecta profund” sunt argumentele unora
dintre consilieri, dar care nu exclud prezentarea unor proiecte de
hotărâri pe deplin motivate şi responsabilităţi pentru adulţii
implicaţi într-un mod sau altul.
Oare ce au simţit tinerele eleve de la Liceul „Mircea Eliade”,
atunci când au fost abandonate la Curtici fiindcă nu aveau
îndeplinite toate formalităţile de trecere a frontierei, iar restul
grupului , implicat într-un proiect european, a plecat spre Viena?
Până la a cuantifica responsabilităţile şi culpa, a elevelor, a
profesoarei care a coordonat proiectul sau a părinţilor dezamăgirea a fost singura lor trăire.
O altă asociere există între Consiliul Local, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Blocul Naţional Sindical – Filiala CaraşSeverin şi S.C. New Hope S.R.L., parteneriat cunoscut ca fiind
„Clubul de Dezvoltarea personală. Şcoala de Meserii”.
Asocierea constă în darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu
situat în Reşiţa, Complexul Agroalimentar Gara Reşiţa Nord, mai
precis patru camere cu o suprafaţă totală de 74,74 mp, situate la
etajul II al restaurantului Capitol. La acest proiect s-a cerut
includerea unei clauze care să interzică obţinerea venituri pentru
spaţiul oferit de Consiliul Local.
Obiectivele propuse de această asociaţie fără personalitate
juridică sunt:
l orientarea profesională şi calificarea tinerilor instituţionalizaţi
sau proveniţi din familii dezavantajate social;
l orientarea profesională a grupurilor cu risc mare de excludere de pe piaţa muncii;
l reconversia profesională şi reintegrarea pe piaţa muncii a
membrilor BNS disponibilizaţi;
l dezvoltarea profesională prin promovarea incluziunii sociale
a categoriilor mai sus menţionate.
În lunga sa prelegere, liderul BNS, domnul Drăgan, a făcut
menţiunea că S.C. New Hope rezolvă, în cadrul clubului,
servirea mesei pentru şomeri. În ceea ce priveşte sumele
investite de Club pentru reparaţii se doreşte o restituire care ar
permite achiziţionarea de mobilier.
Fondurile acordate de către Consiliul Judeţean către acelaşi
Club au generat, la rândul lor controverse între consilierii
judeţeni, determinând solicitarea unui raport asupra stadiului
real al investiţiilor făcute de către asociaţi. În legătură cu
destinaţia pe care Consiliul Local o dă banului public trebuie
menţionată o discriminare făcută locuitorilor municipiului.
Starea covorului asfaltic de pe principalele căi rutiere şi alei
de acces la imobile, dar şi fundaţia căii de rulare a tramvaiului
sunt incompatibile pentru un viitor oraş european, capitală de
(continuare în pagina 3)
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Actele de stare civilă
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă a fost
modificatăă şi completată, prin Legea nr. 117, după cum urmează:
l Orice persoană care a găsit un copil ale cărui date de
identificare nu se cunosc este obligată să anunţe cea mai
apropiată unitate de poliţie în termen de 24 de ore.
l Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen
de 30 de zile de la data găsirii acestuia, de către serviciul public
comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativteritorială a fost găsit copilul, pe baza unui proces-verbal întocmit
şi semnat de reprezentantul serviciului public de asistenţă socială,
de reprezentantul unităţii de poliţie competente şi de medic.
l În procesul-verbal, care se întocmeşte în termen de 3 zile de la
data găsirii copilului, trebuie să se menţioneze data, locul şi
împrejurările în care a fost găsit copilul, sexul şi data presupusă a
naşterii acestuia, stabilită de medic.
l Obligaţia de a face demersurile necesare în vederea
înregistrării naşterii copilului revine serviciului public de asistenţă
socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit acesta.
l Întocmirea actului de naştere în cazul copilului părăsit de
mamă în maternitate se face la împlinirea termenului de 30 de zile
de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii
copilului, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al
maternităţii.
l Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită în termenul prevăzut,
serviciul de asistenţă socială în a cărui rază administrativteritorială a fost găsit copilul, pe baza documentaţiei transmise de
direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, are
obligaţia ca în termen de 5 zile să obţină dispoziţia de stabilire a
numelui şi prenumelui copilului şi să facă declaraţia de înregistrare
a naşterii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.
l Întocmirea actului de naştere se face pe baza procesuluiverbal prevăzut, a certificatului medical constatator al naşterii, a
dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, a răspunsului poliţiei
cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei, a
dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi a
declaraţiei de înregistrare a naşterii.
l Înscrierea sau transmiterea în registrele de stare civilă române
a certificatelor sau a extraselor de stare civilă eliberate de
autorităţile străine, care nu conţin toate rubricile prevăzute de
certificatele de stare civilă române, se efectuează pe baza
documentului original emis de autorităţile străine şi a altor
înscrisuri autentice, emise de autorităţile publice competente
române sau, după caz, străine, care fac dovada datelor ce trebuie
înscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant.
l Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă
şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul
unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
În cazul anulării, completării şi modificării actelor de stare civilă,
sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana
interesată, de structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice
comunitare locale sau judeţene de evidenţă a persoanelor ori de
către parchet. Cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei
rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza
verificărilor efectuate de serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor şi a concluziilor procurorului.
l Soluţionarea cererilor de anulare, completare şi modificare a
actelor de stare civilă formulate de cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate şi de străini este de competenţa Judecătoriei Sectorului
1 al municipiului Bucureşti.
l Actele de stare civilă reconstituite nu pot fi completate.
l Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe
marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii
administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă,
din oficiu sau la cererea persoanei interesate.
Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor
înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la
serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are
în păstrare actul de stare civilă sau la serviciul public comunitar
local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu. Cererea se
soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei, care
se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.
l Dispoziţia poate fi contestată la instanţa judecătorească în a
cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile
legii.
l Actele de stare civilă reconstituite nu pot fi rectificate.
l Anularea, completarea şi modificarea unui act de stare civilă
sau a unei menţiuni înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă, precum şi rectificarea unui
act de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe acesta, aprobată
prin dispoziţie a primarului, se înscriu numai prin menţiune pe
marginea actului de stare civilă corespunzătoare.
Legea intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(M.O. nr. 410/11.05.2006)

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite
părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii,
eventuale colaborări etc., referitoare la conţinutul şi
genul informaţiilor publicate. Redacţia aşteaptă cu
interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii
bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau e-mail:
prisma@cs.ro

2

| 29 Iunie - 5 Iulie 2006 | PRISMA

ANIMMC va susţine IMM-urile pentru
investiţii, modernizare/retehnologizare
Prin Ordinul nr 85/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie, domnul Eugen Ovidiu Chirovici, au
demarat procedurile de implementare ale Programului naţional multianual pe perioada 20022006 de susţinere a investiţiilor realizate de către
întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi,
precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Înregistrarile dosarelor se vor face în perioada 31.07.2006 - 25.08.2006, între orele 8.3016.30.Solicitantul va depune plicul, personal sau
prin poştă, (cu cele două plicuri: ACTE
SOLICITATE DE ANIMMC şi ACTE SOLICITATE
DE BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA), pe
care este specificat: PENTRU COMITETUL DE
EVALUARE AL PROGRAMULUI DE INVESTIŢII), la sediul ANIMMC, str. Poteraşi nr. 11,
sector 4, Bucureşti, cod poştal 040263.
De asemenea înregistrarea documentelor se
va face în ordinea sosirii, în Registrul special al
Programului, iar pe setul de documente se pune
ştampila de înregistrare „ANIMMC pentru programe” pe care se va trece data, ora, numărul de
înregistrare din Registrul special al Programului
şi numele celui care a înregistrat.
În final solicitantul care va depune personal
plicul , va primi un bon cu ştampila de înregistrare
„ANIMMC pentru programe” pe care se va trece
numărul de înregistrare în Registrul special al
Programului, data şi ora înregistrării, persoana
care a înregistrat.
Obiectivul Programului îl constituie susţinerea investiţiilor realizate de întreprinderile nouînfiinţate, precum şi de întreprinderile mici şi
mijlocii (IMM) în sectoarele economice prioritare
stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din
aceste sectoare.
Bugetul alocat Programului pentru anul 2006
este de 44,525 milioane lei (RON)ANIMMC este
administratorul Programului, iar derularea acestuia se realizează prin intermediul Bănci Comerciale Carpatica, care a fost selectata prin licitatţie
publică deschisa.
Beneficiarii eligibili sunt: întreprinderile nouînfiinţate, microîntreprinderile, precum şi
întreprinderile mici şi mijlocii care îndeplinesc
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt definite conform art. 2 din Legea nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) îşi desfăşoară activitatea în România;
c) au capital social integral privat;
d) şi-au îndeplinit la termen obligaţiile exigibile de plată a contribuţiilor, impozitelor şi taxelor
către bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, prevăzute de legislaţia în vigoare;
e) nu au credite restante;
f) nu sunt în stare de faliment ori de lichidare,
nu au afacerile administrate de un judecătorsindic, nu au activităţile comerciale suspendate
sau nu se află într-o situaţie similară cu cele
menţionate mai sus, reglementată de lege;
g) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru
declararea lor în una dintre situaţiile prevăzute la
lit. f);
h) au o cifră de afaceri anuală netă de până la
50 milioane de euro, echivalent în RON, sau deţin
active totale care nu depăşesc echivalentul în
RON a 43 milioane de euro, conform ultimei
situaţii financiare aprobate (prin active totale se
înţeleg active imobilizate plus active circulante
plus cheltuieli în avans);
i) au un număr mediu anual de salariaţi de
până la 249, inclusiv;îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de normele specifice de creditare ale băncii, pentru a obţine creditul asociat.
În sensul Programului, o întreprindere este
considerată întreprindere nou-înfiinţată dacă:
a) a fost înfiinţată cu cel mult 2 ani înaintea
datei de solicitare a AFN şi a înregistrat venituri
din exploatare in ultimele 3 luni ale ultimului an
fiscal în activitatea eligibilă accesată în cadrul
Programului, conform anexei nr. 1 la prezenta
procedură;
b) are un număr mediu anual de salariaţi de
până la 49 inclusiv, calculat conform art. 5 şi art. 6
din Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
c) are o cifră de afaceri anuală netă sau deţine
active totale de până la 10 milioane de euro,
echivalent în RON, conform art. 4 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare.
În sensul Programului, o întreprindere este
considerată microîntreprindere dacă:
a) a fost înfiinţată cu cel puţin un an înaintea
datei de solicitare a AFN şi a înregistrat venituri

din exploatare în cel puţin ultimele 3 luni în activitatea eligibilă accesată în cadrul Programului,
conform anexei nr. 1 la prezenta procedură;
b) are un număr mediu anual de salariaţi de
până la 9 inclusiv, calculat conform art. 5 şi art. 6
din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare;
c) are o cifră de afaceri anuală netă sau deţine
active totale de până la 2 milioane de euro,
echivalent în RON, conform art. 4 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare.
În sensul Programului, o întreprindere este
considerată întreprindere mică dacă:
a) a fost înfiinţată cu cel puţin 2 ani înaintea
datei de solicitare a AFN, a înregistrat venituri din
exploatare în fiecare dintre ultimii 2 ani anteriori
solicitării AFN şi are venituri din activitatea eligibilă accesată în cadrul Programului, conform
anexei nr. 1 la prezenta procedură, în cel puţin
ultimele 3 luni;
b) are un număr mediu anual de salariaţi
cuprins între 10 şi 49 inclusiv, calculat conform
art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) are o cifră de afaceri anuală netă sau deţine
active totale de până la 10 milioane de euro,
echivalent în RON, conform art. 4 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările şi completările ulterioare.
În sensul Programului, o întreprindere este
considerată întreprindere mijlocie dacă:
a) a fost înfiinţată cu cel puţin 2 ani înaintea
datei de solicitare a AFN, a înregistrat venituri din
exploatare în fiecare dintre ultimii 2 ani anteriori
solicitării AFN şi are venituri din activitatea
eligibilă accesată în cadrul Programului, conform
anexei nr. 1 la prezenta procedură, în cel puţin
ultimele 3 luni;
b) are un număr mediu anual de salariaţi
cuprins între 50 şi 249 inclusiv, calculat conform
art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Legea nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) are o cifră de afaceri anuală netă de până la
50 milioane euro, echivalent în RON, sau deţine
active totale care nu depăşesc echivalentul în
RON a 43 milioane de euro, conform art. 4 alin.
(1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
În cadrul Programului se susţin prin AFN
investiţiile realizate de beneficiarii eligibili în
sectoarele economice/activităţile eligibile
prevăzute care sunt afişate pe site-ul ANIMMC:
www.animmc.ro .
AFN poate fi acordată unui beneficiar eligibil
după cum urmează:
a) nu poate depăşi echivalentul în RON a
10.000 euro, pentru întreprinderi nou-înfiinţate şi
microîntreprinderi, conform subpct. 4.2 şi 4.3,
exclusiv taxa pe valoarea adăugată şi în acelaşi
timp nu poate acoperi mai mult de 60% din
valoarea proiectului de investiţii;
b) nu poate depăşi echivalentul în RON a
50.000 euro, în cazul întreprinderilor mici şi
mijlocii, conform subpct. 4.4 şi 4.5, exclusiv taxa
pe valoarea adăugată, şi în acelaşi timp nu poate
acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului
de investiţii;
Banca va acorda beneficiarului eligibil un
credit de finanţare, pe termen mediu sau lung,
care va acoperi minim 25% din valoarea proiectului de investiţii.
Contribuţia proprie a beneficiarului eligibil
trebuie să fie de minim 15% din valoarea
proiectului de investiţii, în natură sau în numerar.
AFN poate fi utilizată pentru achiziţionarea de
active corporale şi necorporale de tipul: terenuri,
clădiri, construcţii, maşini, utilaje şi echipamente,
mijloace de transport de mărfuri, brevete de
invenţie, licenţe, dar şi pentru construcţia,
reconstrucţia, extinderea sau modernizarea de
active corporale direct legate de realizarea
proiectului de investiţii. Se pot finanţa numai
achiziţiile de maşini, utilaje, echipamente,
mijloace de transport de mărfuri care sunt noi (nu
second-hand).O întreprindere poate accesa o
singură dată prezentul Program.
Beneficiarii programului sunt obligaţi să
raporteze trimestrial, timp de cinci ani, prin
transmiterea către ANIMMC a formularului de
raportare tehnică şi financiară prevăzut în anexa
nr. 2 la prezenta procedură.
Agenţia Naţională pentru Întreprinderile Mici
şi Mijlocii şi Cooperaţie - 27.06.2006

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare de
lucru din data de 27 iunie 2006
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
municipiului Reşiţa.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei locale
de 10% din costurile totale eligibile ale proiectului “Valori pentru
moştenitori”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei de 12%
din costurile totale eligibile ale proiectului “Centru de Resurse
pentru Afaceri”.
4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială”, în subordinea Consiliului Local.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea de personalitate
juridică Serviciului Public “Direcţia comunitară de evidenţă a
persoanelor”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Consiliului Local al municipiului Reşiţa la Acordul de parteneriat
“Clubul de dezvoltare personală. Şcoala de Meserii”.
7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului
Consiliului Local al municipiului Reşiţa în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. “Fotbal Club Municipal Reşiţa”.
8. Proiect de hotărâre privind desemanrea domnului
viceprimar Tiberiu Pădureanu ca membru al comisiei
municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privativă
asupra terenurilor.
9. Proiect de hotărâre privind numirea cu caracter temporar
a domnului Ianoşi Dorel în funcţia de director executiv la
Serviciul Public “Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al municipiului Reşiţa” din subordinea
Consiliului Local.
10. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2006 privind aprobarea listei
nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor îndreptăţite să
le repartizeze o locuinţă din fondul locativ de stat.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism “PUD Spaţiu Alimentaţie publică, Bibliotecă publică”
în municipiul Reşiţa, UTR nr. 36 - zona centrală Lunca
Bârzavei.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism “PUD - Complex Comercial INTIM” - “Unitate de
cazare, în municipiul Reşiţa, B-dul Republicii, Micro II.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism “PUD - Complex INTIM” - extindere şi etajare spaţiu
comercial Collini, în municipiul Reşiţa, B-dul Republicii, Micro II
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism “PUD - Sediu Birouri - Zona centrală”, situat în
municipiul Reşiţa, str. Mihai Eminescu, pe lotul nr. 9.
15. amplasarea unui panou publicitar în Reşiţa, Al. Dacia nr.
1, bloc 1, scara 3, ap. 2 şi închirierea terenului prin licitaţie
publică.
16. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al
municipiului Reşiţa cu S.C. Star Invest & Consulting S.R.L. în
vederea amenajării unui teren în suprafaţă de 213,93 mp, situat
în spatele Policlinicii.
17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică
a unui teren în suprafaţă de 105,66 mp în scopul realizării de
circulaţii de contur.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei Sociale de analiză a solicitărilor de locuinţă aprobată
prin H.C.L. nr. 107/2005.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării dnei
Opriş Margareta în Germania.
20. Raport privind activitatea Serviciului Public - Centrul de
zi “maria”, Reşiţa.
21. Raport de activitate pe anul 2005 al Serviciului Public de
Asistenţă Socială.
22. Întrebări şi interpelări adresate executivului. Diverse.

Joi/29 Iunie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 3 Iulie

(continuare din pagina 1)

judeţ, iar nenumăratele demersuri ale locatarilor
se rezolvă de la caz la caz.
Bunăoară, strada Graz (strada unor consilieri,
directori de societăţi comerciale, ş.a.) a beneficiat
de atenţia sporită a edililor, în timp ce pe
Bulevardul Revoluţia din Decembrie, după o
noapte de poluarea fonică suprapusă caniculei, o
noapte care lăsa loc speranţelor, tehnicienii de la
Primărie au decis că doar (60-70)% din lăţimea
şoselei, considerată a fi utilizată în traficul auto pe
sensul respectiv, merită atenţia lor. Restul craterelor rămân pe mai departe sursa perturbaţiilor
fonice şi a vibraţiilor care afectează, deopotrivă,
oameni, clădiri, maşini şi tramvaie!!! Şi această
gândire a acţionat selectiv în lungul bulevardului.
O altă mare problemă a viitorului Reşiţei, din
punct de vedere urbanistic o constituie absenţa
PUZ-rilor (Plan Urbanistic Zonal), care, pe baza
unor studii sociale şi economice ar hotărî cu ce

Institutia Prefectului - Judetul Caras-Severin,
prin Serviciul Integrare Europeana, face
cunoscut ca Ministerul Integrarii Europene (MIE)
deruleaza în perioada 13 iunie-9 iulie 2006
campania de constientizare si informare a
functionarilor publici si a opiniei publice, în
general, cu privire la fenomenul coruptiei,
intitulata „E.U. nu dau si nu iau spaga”.
Campania are ca principale obiective:
l informarea functionarilor publici asupra pericolelor profesionale pe care le presupune fenomenul „spaga” si oferirea de solutii alternative;
l initierea functionarilor publici într-un proces
de reconstructie organizationala si de atitudine
asociata „functionarului public european”;
l schimbarea atitudinii publicului larg (la nivelul
individului) de a da „spaga”, alaturi de informarea
sintetica a cetatenilor asupra diferitelor
instrumente de combatere a micii coruptii.
Acest demers se adreseaza, într-o prima
etapa, angajatilor din sectorul bugetar (mediul
urban) care au o relatie directa cu publicul,
functionari din prefecturi, primarii, politie, politie
de frontiera, servicii publice comunitare, dar chiar

Reşiţa

+34ºC
+21ºC

Marţi, 27 iunie a.c. domnul Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
s-a întâlnit cu delegaţia sârbă condusă de către domnul Dusan Jakovljev, vicepreşedintele
Consiliului Executiv al P. A. Voivodina. Din delegaţia sârbă au mai făcut parte: domnul Daniel
Petrovic, secretar provincial pentru Agricultură, Silvicultură şi Gospodărirea Apelor şi doamna
Dragana Sabovljev, director Biblioteca Populară din Zrenjanin.
Prezentă la Reşiţa pentru 2 zile delegaţia sârbă lucrează la un proiect al Consiliului Executiv al
P.A. Voivodina prin care se doreşte publicarea operelor complete ale scriitorului Todor Manojlovic.
Lucrarea care a făcut obiectul vizitei sârbe este intitulată „Culegere de scrisori ale lui Todor
Manojlovic către Cornel Grofsorean”, Scrisorile, a căror publicare este dorită, se află în prezent la
Arhivele Naţionale Române şi fac referire la realităţi literare acoperind intervalul 1900-1911.
La propunerea domnului Frunzăverde cartea va fi publicată în limbile : sârbă, română, germană şi
maghiară. Alegerea acestora nu este întâmplătoare fiind vorba de limbile statelor ce formează
Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş - Tisa (DKMT).
La întâlnirea desfăşurată la sediul Consiliului Judeţean au mai participat domnul Valeriu Leu,
cercetător ştiinţific la Muzeul Banatului Montan, domnul prof. univ. dr. Rudolf Graf - Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca şi domnul Ion Peianov - scriitor şi traducător.
Todor Manojlovic a fost cel mai important avangardist sârb ce a făcut parte din aceeaşi grupare
literară cu M. Crnjanski. Atât el cât şi Cornel Grofşorean au fost apropiaţii poetului ungur Ady Endre.
Din operele sale partea sârbă a publicat până în prezent lucrările: „Viaţa şi opera lui Todor Manjlovic”
şi „Todor Manojlovic – cetăţean al lumii”.

+38ºC
+21ºC

Oraviţa +32ºC
+22ºC

Sâmb@t@/1 Iulie

Duminic@/2 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+34ºC
+15ºC

Reşiţa

+30ºC
+14ºC

Oraviţa +32ºC
+16ºC

+31ºC
+23ºC

Marţi, 4 Iulie

si publicului larg din mediul urban, cetatenilor
care intra în contact direct cu functionarii publici.
Instrumentele utilizate în derularea campaniei sunt pliantele informationale, pentru ambele
grupuri tinta (functionari si cetateni), afisele si insignele. De asemenea, campania va fi sustinuta,
pe toata perioada derularii ei, de spoturi video si
audio în mass-media, fiind încheiata de maratonul TV „De azi nu mai iau si nu mai dau spaga”.
Distribuirea de pliante si insigne adresate
cetatenilor si lipirea de afise în locurile de acces
al publicului în institutiile vizate se va desfasura în
luna iunie, conform urmatorului program:
l 26-27 iunie, în primarii;
l 28-29 iunie, în prefecturi, servicii publice
comunitare de eliberare si evidenta a pasapoarte
si regim permise de conducere si înmatriculari
autovehicule.
Alte informatii referitoare la campania „E.U.
nu dau si nu iau spaga” pot fi gasite si online, la
adresa www.demascaspaga.ro.
Director Cancelarie Prefect, Marius Ghibus
20 iunie 2006

Cultura uneşte

Timişoara
Caransebeş

trebuie mobilate anumite zone ale oraşului.
În absenţa acestora, nenumărate PUD-uri
aprobate de către Consiliul Local continuă
deteriorarea esteticii oraşului, fără o justificare
funcţională reală a votului: o monstruozitate
arhitecturală amplasată lângă un obiectiv de cult,
protejat prin legea patrimoniu lui, spaţii verzi
sacrificate pentru a face mai vizibilă intrarea la o
firmă, a cărei contribuţie la veniturile primăriei
este absolut insignifiantă, pentru construirea unei
dughene, a unui hibrid restaurant-bibliotecă sau
al n-lea supermarket într-un oraş cu o putere
minimă de cumpărare, iar poluarea este departe
de a fi rezolvată. Absenţa PUZ-urilor este un fel
de amplificare a problemei evidenţei modificărilor/ansamblu imobil practicate la clădirile din
oraş: geometrii interioare regândite, cu sau fără
autorizare, culori-reclamă pentru 10% din
exteriorul unui bloc de locuinţe, absenţa spaţiilor
de parcare, ş.a.(R.B.)

Instituţia Prefectului Caraş-Severin

Vineri/30 Iunie

Timişoara
+37ºC
+21ºC

{edin]a ordinar@ de lucru a
Consiliului Local al Municipiului Re}i]a la 35°C la umbr@

+33ºC
+17ºC

Miercuri, 5 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+28ºC
+12ºC

Reşiţa

Caransebeş
+22ºC
Reşiţa
+13ºC

+30ºC
+16ºC

Oraviţa +26ºC
+15ºC

Oraviţa +20ºC
+14ºC

+27ºC
+16ºC

Joi, 6 Iulie

Vineri, 7 Iulie

+21ºC
+15ºC

Sâmbătă, 8 Iulie

Duminică, 9 Iulie

Reşiţa

+25ºC/+15ºC

+26ºC/+16ºC

+27ºC/+18ºC
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+26ºC/+16ºC

+27ºC/+17ºC
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Timişoara
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+30ºC/+16ºC

+28ºC/+16ºC

PRISMA | 29 Iunie - 5 Iulie 2006 |

3

Dobanzile internationale scumpesc
si imprumuturile romanilor. Potrivit
analistilor, pana la sfarsitul acestui an,
Banca Centrala Europeana va creste
dobanda de referinta cu o jumatate de
punct procentual.

Potrivit Comisiei Nationale de Prognoza, pana in 2008, numarul de
salariati se va majora cu 5,5%. Factorii care vor influenta marirea sunt
dezvoltarea viitoare a regiunilor, prin proiectele ce vor fi promovate pe plan
local, orientarea fondurilor bugetare catre zonele defavorizate sau mai slab
dezvoltate, cresterea economica prognozata, si masurile active de crestere
a numarului locurilor de munca.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 352 al ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale privind completarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor
şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pt. aprobarea
Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu
completările ulterioare (M.O. nr. 471/31.05.2006)
l Ordinul nr. 1.216/C/1.310/543 al ministrului
justiţiei, al ministrului administraţiei şi internelor şi
al ministrului sănătăţii privind modalitatea de
derulare a programelor integrate de asistenţă
medicală, psihologică şi socială pt. persoanele
aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri (M.O. nr. 471/31.05.2006)
l Ordinul nr. 353 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pt. aprobarea atribuţiilor
şi modalităţilor de funcţionare ale inspecţiei
privind activitatea de clasificare a carcaselor,
împuternicirea inspectorilor din cadrul direcţiei pt.
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene pt. realizarea activităţii de inspecţie, precum şi stabilirea
zonelor în care inspectorii îşi desfăşoară activitatea (M.O. nr. 472/31.05.2006)
l Ordinul nr. 280/861/2006 al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză şi al ministrului
finanţelor publice privind completarea Listei
cuprinzând utilajele tehnologice, instalaţiile,
echipamentele, aparatele de măsură şi control,
automatizări şi produse software, achiziţionate
din import, care sunt exceptate de la plata taxelor
vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului finanţelor publice
nr. 228/1.437/2001 (M.O. nr. 473/01.06.2006)
l O.u.G. nr. 38 privind reluarea pt. anul 2006 a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului
naţional auto (M.O. nr. 474/01.06.2006)
l H.G. nr. 668 privind aprobarea renunţării la
cetăţenia română unor persoane (M.O. nr.
476/01.06.2006)
l Decizia nr. 6 a Colegiului Medicilor Dentişti din
România privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor
care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au
aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani (M.O.nr. 478/02.06.2006)
l Decizia nr. 7 a Colegiului Medicilor Dentişti din
România privind stabilirea formei şi dimensiunii
firmei cabinetelor medico-dentare (M.O. nr.
478/02.06.2006)
l Ordinul nr. 621 al ministrului sănătăţii publice
pt. ajustarea preţurilor la medicamente pe baza
Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor
de uz uman autorizate de punere pe piaţă în
România (M.O. nr. 481/02.06.2006)
l Ordinul nr. 321 al ministrului economiei şi
comerţului privind aprobarea Normativului pt.
asigurarea îndeplinirii cerinţelor privind siguranţa
în exploatare şi securitatea la incendiu pt.
instalaţiile care produc sau utilizează acetilenă
(M.O. nr. 484/05.06.2006)
l O.u.G. nr. 39 pt. modificarea şi completarea
Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (M.O. nr.

486/05.06.2006)
l H.G. nr. 695 privind organizarea şi gestionarea
sistemului informa ţional pt. agricultur ă şi
silvicultură (M.O. nr. 486/05.06.2006)
l H.G. nr. 697 pt. completarea anexei la H.G. nr.
710/1996 privind intrarea, ieşirea din ţară şi
tranzitul mărfurilor purtătoare de accize (M.O. nr.
486/05.06.2006)
l Ordinul nr. 48/3.533 al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului
educaţiei şi cercetării privind modificarea
Nomenclatorului calificărilor pt. care se pot
organiza programe finalizate cu certificate de
calificare (M.O. nr. 488/06.06.2006)
l Ordinul nr. 1.315 al ministrului administraţiei şi
internelor privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 518/2003 pt. punerea în aplicare a dispoziţiilor O.G. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin O.G. 37/2003 (M.O. 490/06.06.2006)
l Ordinul nr. 4.079 al ministrului educaţiei şi
cercetării privind înfiinţarea centrelor naţionale
de excelenţă (CNE) pe lângă unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat şi suplimentar,
în vederea pregătirii elevilor/elevelor la disciplinele sportive handbal, gimnastică, scrimă, rugby,
sanie şi schi alpin (M.O. nr. 492/07.06.2006)
l Circulara nr. 10 a Băncii Naţionale a României
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României, valabil în luna iunie 2006
(M.O. nr. 492/07.06.2006)
l O.u.G. nr. 40 pt. modificarea şi completarea
Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară
activităţi economice în mod independent (M.O.
nr. 493/07.06.2006)
l Ordinul nr. 103 al directorului general al
Biroului Român de Metrologie Legală privind
modificarea art. 5 din unele ordine (M.O. nr.
494/07.06.2006)
l Ordinul nr. 639 al ministrului sănătăţii publice
pt. aprobarea Listei produselor, altele decât
medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin
farmacii (M.O. nr. 495/08.06.2006)
l Legea nr. 223 pt. modificarea şi completarea
Legii arendării nr.16/1994 (M.O. 497/08.06.2006)
l H.G. nr. 679 pt. modificarea H.G. nr. 984/2005
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
la normele sanitare veterinare şi pt. siguranţa
alimentelor (M.O. nr. 499/08.06.2006)
l Ordinul nr. 194/360/1.325 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei
şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor pt. modificarea şi completarea Ordinului
ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului
administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/
2005 pt. aprobarea Procedurii şi criteriilor de
autorizare a operatorilor economici în vederea
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.O. nr. 499/08.06.2006)

l BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară de la 8,5 la 8,75 la sută l
®

KBE

s.r.l.

AVAS a anuntat ca a blocat conturile
a peste 5.500 de firme private, care au
datorii catre autoritate, preluate de la
casele judetene de sanatate. Cele peste
5.500 de firme au datorii cuprinse intre
20 si 50 de milioane lei vechi fiecare.

Facilit@]i pentru persoanele cu domiciliul
în localit@]ile rurale aflate în zonele montane
Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi
persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în
zonele montane, a fost modificată şi completată prin Legea nr.
229 adoptată de parlament în data de 7 iunie, după cum
urmează:
l Tinerii căsătoriţi în vârstă de până la 40 de ani au dreptul o
singură dată la material lemnos pentru construcţie, în cantitate
de 25 m 3 de familie. Cererile acestora vor fi înaintate de către
primari direcţiilor silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, care, prin ocoalele silvice din zonă, au obligaţia să le
onoreze de urgenţă sau să le aprobe atunci când solicitarea se
realizează din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier
sau din pădurile care aparţin consiliilor locale.
l Primarii vor asigura folosirea materialului lemnos inclusiv
pentru constituirea de pensiuni agroturistice.
l Familiilor de tineri, în care cel puţin unul dintre membri este
absolvent de studii superioare sau medii de profil economic,
comercial, turistic, agroturistic, servicii hoteliere, precum şi
familiilor de tineri agricultori care au absolvit un curs de calificare
atestat li se acordă, la cerere, o singură dată, cantitatea de 100
mc de material lemnos necesar construirii de pensiuni agroturistice, cu condiţia să deţină un proiect şi un plan de afaceri
agreate de Autoritatea Naţională pentru Turism din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum
şi avizul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi alte programe
specifice de dezvoltare rurală din cadrul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al compartimentului de
specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean.
l Pe baza autorizaţiei eliberate de primar, ocoalele silvice vor
acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesară
pentru modernizarea caselor de locuit, anexelor gospodăreşti,
precum şi pentru construirea de pensiuni agroturistice.
l Reducerile de 50% pe calea ferată şi pentru materialul
lemnos atribuit prin prezenta lege se suportă de la bugetul de
stat prin bugetele Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului şi ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
(M.O. nr. 501/09.06.2006)
Rurale.

Modificări legislative
Parlamentul a adoptat Legea nr. 163 pentru completarea
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personal ă , prin
introducerea unui nou articol, potrivit căruia, după finalizarea
construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea
proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului
respectiv; preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică,
întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de
(M.O. nr. 430/18.05.2006)
consiliul local.

A intrat în vigoare noul cod vamal
Noul Cod Vamal a intrat în vigoare duminică, 18 iunie. Odată
cu aderarea României la Uniunea Europeană, va intra automat
în vigoare Codul Vamal Comunitar. Diferenţe între cele două
coduri există doar la două capitole legate de sancţiuni şi
organizarea instituţională, care sunt diferite de la un stat
european la altul. Sunt favorizaţi, în primul rând, agenţii
economici autorizaţi, partenerii vămii şi firme de încredere,
pentru care procedurile de vămuire se vor simplifica.
Aproximativ 900 de firme au încheiat protocoale cu vama şi vor
beneficia de noile prevederi.

CONTHERM SRL

SISTEME DE TÂMPLĂRIE

FERESTRELE VIITORULUI

Meidert, Pleşa & Partenerii S.A.

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

e-mail: radu.rogin@contherm.ro
contherm@rdslink.ro

¨ - izolare termică şi

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii

fonică impresionantă;

¨ - protecţie antiefracţie;

¨ - durata de viaţă
lungă;

¨ - eliminarea vopsirii

ISO 9001

VARIETATE DE FORME ŞI CULORI

bransamente electrice

CALITATE PÂNĂ LA CEL MAI MIC AMĂNUNT
SOLUŢII INDIVIDUALE ATÂT PENTRU
CONSTRUCŢII NOI CÂT ŞI PENTRU RENOVĂRI

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
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Informaţii şi comenzi: 0255-210028; 225441
Cartier Moniom

www.contherm.ro
Gamă completă de sisteme de încălzire solare
pentru utilizări casnice, de vacanţă, industriale,
hoteluri, restaurante etc. cu funcţionare în regim
autonom (fără curent electric) sau automat
Sisteme de alarmă, interfonie, videointerfonie,
control acces, TVCI

Chiar dacă între U.E. şi S.U.A. există
divergenţe de opinie în diverse probleme,
cel mai important este că ambele părţi
rămân angajate pe calea dialogului şi că
încearcă să găsească o poziţie comună în
chestiunile de interes internaţional.

Adunarea Naţională a
Franţei a aprobat, cu unanimitate de voturi, ratificarea
Tratatului de Aderare a
României şi Bulgariei la
Uniunea Europeană.

Compania Gazprom, care deţine
monopolul asupra gazului rusesc, a
avertizat că ar putea apărea o nouă
criză a gazului în Europa. Acordul pe
care l-a încheiat cu Kievul nu vizează
doar Ucraina, ci întreaga Europă.

U.E. şi responsabili din domeniul energiei din
Austria, Ungaria, România, Bulgaria şi Turcia au
convenit accelerarea începerii lucrărilor la
gazoductul Nabucco împreună cu Iranul, proiect ce ar urma să-i pemită Europei să-şi reducă
dependenţa de gazele naturale din Rusia.

Concurs pentru angajarea de agen]i temporari (cu contract) în domeniul Norme metodologice la
Ofensiv@ terestr@
tehnologiei informa]iei (IT) în institu]iile europene
summitul liderilor religio}i israelian@ în Fâ}ia Gaza
Ministerul Afacerilor Externe informează că
Oficiul European pentru Selecţia Personalului
(EPSO) a lansat procedurile pentru angajarea de
agenţi temporari (cu contract) în domeniul tehnologiei informaţiei (IT) în instituţiile europene.
Concursul anunţat pe site-ul EPSO la adresa
http://www.europa.eu/epso/contract-agents/
welcome_en.htm este deschis cetăţenilor celor
25 de state membre, României si Bulgariei. Data
limită pentru înscrierea on-line este 13 iulie 2006,
ora 12.00 (ora locală Bruxelles).
Posturile pentru care este organizată procedura de selecţie se referă la unul sau mai multe
dintre domeniile următoare:
1. exploatarea/gestionarea unui centru de
procesare a datelor - Exploitation/ operations of
data-processing centre;
2. dezvoltare de soluţii: client/server, la nivele
multiple şi/sau orientate web - Development of
solutions: Client/Server, multi-tier and/or Web
oriented;
3. dezvoltare şi administrare web - Web development and administration;
4. service şi administrare a mediului-utilizator
- User environment support and administration;
5. gestionare şi supervizare a reţelelor de
date / a reţelelor vocale şi a telecomunicaţiilor Management and supervision of data/voice
networks and of telecommunications;
6. gestionare a securităţii IT - Management of
IT security.
Candidaţii trebuie să aleagă unul sau două

Germania - bugetul federal
Guvernul german a stabilit, cu o
întârziere de şase luni datorată alegerilor
anticipate din toamnă, bugetul federal
pentru anul în curs, 2006. Acesta prevede
cheltuieli de 262 de miliarde de Euro şi noi
datorii de 38 de miliarde, iar datoria publică
devine cea mai mare înregistrată vreodată. În acest context, cancelarul german
Angela Merkel s-a referit la Germania ca la
o ţară în pragul falimentului.
Parlamentul german şi-a dat acordul
asupra proiectului de buget pe anul în curs.
Votul face ca Germania să încalce pentru a
cincea oară consecutiv limitele de deficit
bugetar impuse de Uniunea Europeană.
Ministrul federal de finanţe, Peer
Steinbrück susţine că bugetul pe 2007 se
va încadra în regulile comunitare, graţie
creşterii Taxei pe Valoarea Adăugată şi a
economiilor bugetare propuse pentru
următorul an. Opoziţia acuză guvernul
Marii Coaliţii că şi-a încălcat promisiunile
electorală şi că împovărează populaţia cu
noi impozite şi taxe.

domenii din lista de mai sus, potrivit competenţelor pe care le au. Sunt necesare cunoştinţe de
specialitate IT, atât generale, cât şi specifice celor
6 domenii descrise pe larg în anunţul de pe site-ul
EPSO.
În privinţa titlurilor/diplomelor, candidaţii trebuie să aibă un nivel de pregătire de învăţământ
superior cu diplomă în unul dintre 6 domenii descrise mai sus; SAU un nivel de pregătire de învăţământ secundar sau secundar profesional cu
diplomă ce dă dreptul la accesul la învăţământul
superior ŞI o experienţă profesională de minim 3
ani în domeniul ales.
De asemenea, candidaţii trebuie să aibă o
experienţă profesională cu o durată minimă de 4
ani, în raport cu natura funcţiilor, dobândită posterior nivelului cerut în privinţa titlurilor/diplomelor
(adică, în total, ORI învăţământ superior + 4 ani
experienţă, ORI învăţământ secundar + 7 ani
experienţă).
În privinţa cunoştinţelor lingvistice, candidaţii
trebuie să cunoască temeinic una din limbile
oficiale ale U.E. (limba principală) ŞI să cunoască
satisfăcător una din limbile engleză sau franceză
(care trebuie să fie diferită de limba principală).
Procedura de selecţie are două faze: o operaţiune de validare (constituirea unei baze de date
a candidaţilor validaţi şi trimiterea listei către instituţiile interesate), urmată de selecţia în vederea
unei eventuale angajări. Detalii suplimentare se
găsesc în anunţul de pe site-ul EPSO.
Ministerul Afacerilor Externe - 21.06.2006

750 de mii de polonezi au emigrat
dup@ aderarea la UE
Circa 750 de mii de polonezi au plecat să
muncească în Marea Britanie şi Irlanda, de când
Polonia a aderat la Uniunea Europeană, acum doi ani.
Cum alte ţări comunitare îşi deschid acum piaţa muncii
pentru noile state membre, autorităţile din Polonia se
tem că în curând se vor confrunta cu o serioasă criză de
mână de lucru calificată.
Polonezii sunt cunoscuţi drept o naţiune din rândul
căreia pleacă un număr record de emigranţi.
Însă numărul tinerilor educaţi care au părăsit ţara
începând din 2004 a alarmat guvernul de la Varşovia.
Cel mai lovit este sectorul medical de unde circa 5 la
sută dintre medici au emigrat.
Mulţi reprezentanţi ai mediului academic nu cred că
Polonia se confruntă cu o "fugă a creierelor". Gradul de
educaţie e mult mai ridicat decât în trecut şi persoa-nele
calificate nu au pur şi simplu unde să se angajeze.
Şomajul în rândul tinerilor ajunge la 40 la sută.
Însă scepticii se tem că, dacă economia poloneză
nu înregistrează progrese semnificative, numărul celor
care vor prefera să revină din străinătate va fi cu mult
mai mic decât al celor care se vor stabili în alte ţări ale
Uniunii Europene.

l Republica Moldova şi Ucraina împotriva referendumului din Transnistria l Politica
energetică va fi o temă centrală a preşedinţiei finlandeze a UE l Mexicanii aleg duminică un
nou preşedinte l SUA vor să instaleze rachete de interceptare în Japonia l

SAT-INST
Montează şi comercializează
sistemul de recepţie al programelor
din satelit:

MAX-TV
Abonament lunar 22 ron (pachet bază
cu prin-cipalele 50 de canale româneşti:
TVR1, TVR2, Prima, Acasă, Antena 1,
Naţional TV, B1 TV, etc.)
Taxa conectare 50 ron.
Preţ echipament: începând cu 475
ron (fără montaj)
Informaţii: tel.
e-mail:

0724-026376 sau
0255-222203
sat_inst@yahoo.com

S.C. PROBIOS MEDICA S.R.L.
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
DR. MIHAELA BREBENARIU

Medic primar laborator clinic şi bacteriologie
Manager intercomparări laboratoare
acreditat RENAR
l execută o gamă complexă de analize medicale
l dotat cu aparatură modernă;
l personal cu experienţă în munca de laborator;
l acordă reduceri de preţuri pentru
pensionari şi copii.
Program recoltări:
LUNI- VINERI: 07.30- 12.00
SÂMBĂTĂ:
08.00- 10.00
TELEFON: 0255-217.217
E-mail: probios.medica@gmail.com
Adresa: Reşiţa, bd. Revoluţia din
Decembrie nr.9/1 (vis a vis de
podul de la Gara Reşiţa Sud)

Armata israeliană a lansat,
la începutul zilei de miercuri, o
ofensivă terestră în sudul
Fâşiei Gaza, în urma răpirii
unuia dintre soldaţii săi duminică într-un atac palestinian,
potrivit unei surse militare.
Operaţiunea a fost declanşată ca urmare a eşecului
negocierilor intermediate de
Egipt şi Franţa pentru eliberarea caporalului israelian Gilad
Shalit, răpit duminică de
militanţii palestinieni.
Aviaţia israeliană a efectuat, în noaptea de marţi spre
miercuri, mai multe raiduri în
Fâşia Gaza, în care au fost
lovite mai multe poduri şi principala staţie electrică din Fâşia
Gaza, situată în tabăra de
refugiaţi de la Nusseirat provocând un incendiu şi lăsând mai
ales oraşul Gaza în întuneric.
Ulterior, tancurile şi transportoarele de trupe blindate
precedate de buldozere şi mii
de soldaţi au invadat Fâşia
prin punctul de frontieră
Congresul Sionist Mondial Gaza
de la Kerem Shalom, situat în
apropiere de Rafah. OperaţiuLa Ierusalim s-au desfăşurat nea are loc la un an de la
lucrările Congresului Sionist
retragerea israeliană din
Mondial.
teritoriile ocupate.
Din 1897 de la primul
Facţiunea Fatah, subordocongres, acest for este
nată preşedintelui Autorităţii
considerat ca un parlament
Palestiniene, Mahmud Abbas,
mondial al evreilor sionisti.
şi premierul Ismail Haniyeh, au
Astazi, forumul este condus în
cerut Israelului să pună capăt
comun de către activişti
ofensivei, pentru a nu
israelieni şi lideri ai organizaţiilor escalada criza.
evreieşti din SUA.
Reprezentarea la congres este
Plan de reconciliere
facută după algoritmul politic din
Israel, însă fără acordul părţii
na]ional@ în Irak
americane, adică a
reprezentanţilor organizaţiilor
Iniţiativa include dezarmaamericane, în fapt nu se poate
rea tututor miliţiilor şi amnistie
adopta nici o decizie. Această
pentru deţinuţii care nu au fost
reprezentare bazată pe harta
condamnaţi din cauza unor
politica israeliană creează de
infracţiuni grave - cu condiţia
multe ori probleme. Şi la acest
renunţării la violenţă. Propunecongres, de exemplu, există o
rea de amnistie nu se aplică în
ruptură între Benjamin
cazul al-Quaeda şi al grupăriNetanyahu, liderul Likudului din lor care au atacat civili irakieni.
Israel, şi reprezentanţii LikudLiderul celei mai mari coaului mondial. In România
liţii sunite din parlament, Adpostcomunistă, Mişcarea
nan al-Dulaimi, i-a îndemnat
sionistă, care are rădăcini din
pe toţi irakienii să se alăture
perioada lui Theodor Herzl a
eforturilor de reconciliere şi a
fost reactivată, preşedintele ei
făcut apel la încetarea
fiind inginerul Tibi Roth, şeful
atacurilor împotriva civililor.
comunităţilor din Braşov. S-a
Ambasadorul Statelor
dezbătut recrudescenţa
Unite la Baghdad, Zalmay
antisemitismului în lume,
Khalilzad, i-a îndemnat şi el pe
combaterea acestuia, alături de toţi insurgenţii irakieni să
împiedicarea Iranului să obţină depună armele şi să accepte
armament nuclear.
planul propus de premier.
La summitul liderilor
religioşi, ce se va desfăşura în
perioada 3-5 iulie în capitala
rusă, Moscova, nu vor lua parte
Papa Benedict al XVI-lea şi nici
liderul spiritual tibetan, Dalai
Lama. Potrivit declaratiilor
Mitropolitului Smolenskului şi
Kaliningradului, Kiril, "vizita
Papei Benedict al XVI-lea este
un eveniment istoric care nu
trebuie amestecat cu un alt
eveniment important, summitul.
Din punct de vedere
metodologic, nu ar fi corect".
Referitor la liderul tibetan Dalai
Lama, reprezentantul Secţiei
pentru Relatii Externe a Bisericii
Ortodoxe Ruse, părintele
Vsevolod Ceaplin, a subliniat:
"Nu suntem convinşi că
reprezentanţii Bisericii Ortodoxe
Ruse ar reactiona pozitiv la
invitaţia acestui lider spiritual".
(Agentia de presa ITAR-TASS)

În curând

jum@tate din popula]ia global@
va tr@i în ora}e

Pe fundalul discuţiilor privind rolul planificării urbane în
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi eradicarea sărăciei, participanţii la
Forumul Mondial de Urbanism de la Vancouver, Canada, au fost
avertizaţi că dacă toată atenţia se va concentra asupra resurselor
pentru îmbunătăţirea vieţii în mediul urban, atunci la ţară se va
înregistra şi mai multă sărăcie şi alienare.
Unul dintre cei mai reputaţi experţi canadieni în probleme de
urbanism, profesorul John Friedman, a atras atenţia că multe dintre
cele mai violente conflicte din ultimii ani au avut ca punct de pornire
grupuri de oameni care se simţeau excluşi din centrele de putere ale
ţărilor lor - în principal din oraşe. El a dat ca exemplu războaiele din
Nepal şi Congo."Concentrarea asupra mediului urban nu poate
exclude relaţia - la fel de importantă - cu mediul rural. Altminteri se
produc dezastre. Trebuie refăcută legătură dintre sat şi oraş", a spus
profesorul Friedman.
La Forum s-au făcut şi predicţii că necesarul de energie al
oraşelor va continua să crească în vreme ce calitatea aerului şi apei
să scadă.
A fost o întâlnire plină de avertismente serioase, fără a se oferi
însă şi soluţii concrete privind felul în care se pot rezolva crizele
viitoare din zonele sărace ale lumii.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408650.
Vând vitrină cu furnir din rădăcină de nuc (servantă şi vitrină). Tel. 0355-408650, 214781.
Vând pene noi. Tel. 0355408650, 214781.
Vând bancă cu haltere şi
greutăţi. Tel. 214781, 0355408650.
Vând aparat pentru abdomen. Tel. 214781, 0355-408650
Vând joc Play Station, preţ
110 lei neg. şi jocuri originale de
Sony Play Station I şi II, Harry
Poter, fotbal, maşini, preţ 10
lei/buc. Tel. 0721-798604.
Vând rochie de mireasă şi
hăinuţe pentru copii sub 2 ani,
preţ avantajos. Tel. 0355806079.
Vând TV Sport alb-negru,
preţ 80 lei neg. Tel. 254445.
Vând 4 corpuri pentru
sufragerie, preţ 400 lei, masă, 2
fotolii, preţ 150 lei, canapea
extensibilă, preţ 250 lei, masă
ovală cu 6 scaune tapiţate, preţ
200 lei. Tel. 0355-805821.
Vând cameră de tineret bibliotecă, dulap de haine, birou
şi ladă pentru lenjerie, preţ 300
lei. Tel. 0355-803014, 0724114815.

Vând WC cu bazin, preţ 80
lei. Tel. 254445.
Vând covor 3,5/4, preţ 150
lei. Tel. 0355-804533.
Vând mobilă de sufragerie vitrină, bibliotecă, dulap haine,
masă TV, 2 fotolii, preţ neg 800
lei. Tel. 0355-803014, 0724114815.
Vând mobilă bucătărie - 5
corpuri, 3 jos şi 2 sus, mască
ghiuvetă, preţ 200 lei. Tel. 0355803014, 0724-114815.
Vând cuier hol, 2 fotolii, preţ
neg. Tel. 0355-802548, 226996.
Vând bibliotecă şi canapea.
Tel. 230703.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Sat-Inst - Montez antene satelit orice configuraţie (Digi TV,
Max TV, Focus Sat). Decodez
diferite pachete de programe
străine. Tel. 0724-026376.

Firmă de calculatoare
angajează urgent
personal comercial şi
tehnic. Obligatoriu studii
superioare şi cunoştinţe
PC. CV pe mail
office@centrul.com.

Completarea Legii locuinţei
Legea nr. 62 a fost adoptată de parlament pentru completarea
Legii locuinţei nr. 114/1996, după cum urmează:
l Pentru stimularea construcţiei de locuinţe, persoanele fizice
care construiesc pentru prima dată o locuinţă prin credit ipotecar
pot beneficia de o subvenţie de 20% din valoarea unei locuinţe de
până la 100.000 euro, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) să aibă un drept real asupra terenului pe care urmează să
realizeze construcţia;
b) să nu fi beneficiat de o altă formă de subvenţie sau sprijin de
la bugetul de stat pentru construirea ori cumpărarea unei locuinţe;
c) să nu deţină în proprietate o locuinţă cu o suprafaţă
construită mai mare de 100 mp;
d) construcţia să se încadreze în noi ansambluri de locuinţe şi
să respecte întocmai documentaţiile de urbanism aprobate;
e) construcţia să fie executată de o societate de construcţii
autorizată, care să asigure calitatea execuţiei impuse de legislaţia
în vigoare;
f) societatea de construcţii să prezinte toate condiţiile de
eligibilitate impuse de lege.
Suma reprezentând subvenţia de 20% va fi virată societăţii de
construcţii după recepţia lucrărilor şi predarea către beneficiar a
construcţiei în stare normală de folosinţă, după ce aceasta face
dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor datorate.
Resursele financiare necesare pentru acordarea subvenţiei de
20% se asigură prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în limita
sumelor alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
l Prevederile art. 51 intră în vigoare începând cu semestrul II al
anului 2006.
(M.O. nr. 268/24.03.2006)

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

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
pre ţuri minime. Tel. 0355412568, 0727-815760, 0748413548.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzică de toate genurile. Tel.
220323, 0723-277475.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 0355-412568 , 0727815760, 0748-413548.
Transport marfă şi persoane
în judeţ cu microbuz 1,5 t. Tel.
0740-861324, non-stop.
Construim case, vile, cabane, hale industriale de la cota 0.
Tel. 0720-486393.
Construim cuptoare de
pâine, covrigi, pizza pe vatră.
Tel. 0721-812422.
Economist cu experienţă ţin
evidenţ ă financiar-contabil ă .
Asigur depunerea lunară a
declaraţiilor aferente firmei. Tel.
0720-056006.
Efectuăm zilnic curse în
Italia, Spania, Belgia, Franţa,
Portugalia, Germania cu microbuze climatizate şi maşini mici,
rapid şi ieftin! Asigurăm necesarul pentru o ieşire sigură. Ieşirea
garantată 100%! Informaţii şi
rezervări: 0723-329600, 0742035553.
Zilnic transport internaţional
în/din Spania, Italia, Belgia,
Portugalia, Franţa şi Germania
cu microbuze, autocare şi maşini mici, garantăm ieşirea. Reduceri pt. grupuri organizate!
Asigurăm absolut tot necesarul.
Tel.0726-500804; 0744-203965

Anunturi
,

Persoană fizică, vând apartament 3 camere, bd. Republicii
nr. 7, etaj IV, accept credit
ipotecar. Tel. 0721-483818.
Vând casă în Reşiţa, cu
grădină, urgent. Tel. 253824.
Vând (închiriez) casă 270
mp, D+P+M, din 1960, extinsă
în 2000, 6 camere, dependinţe,
2 garaje, teren 430 mp, Muncitoresc, str. Izvorului, preţ 60.000
€. Tel. 212587, 0742-773016.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere, exclus intermediari. Tel. 0355-409962.
Vând casă cu toate facilităţile. Tel. 0726-834261, 0722553630.
Vând apartament la casă,
garaj, 1.200 mp, str. Nera
(Stavila). Tel. 0355-408650.
Închiriez spaţiu central, Centrul Civic, 25 mp. Tel. 221737.
Vând urgent sau schimb
apartament 3 camere, confort I
semidecomandat cu apartament în Craiova, preţ 21.000 €.
Tel. 0355-802548, 226996.

Auto-Moto-Velo

Vând Dacia SuperNova,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând Aro 10.4 tracţiune 4x4,
a.f. 1989, acte la zi stare
perfectă de funcţionare. Tel.
0722-787817.
Vând tractor U650 M an
fabricaţie 2002 cu utilaje: plug
vogel&noot, mic vogel&noot,
remorcă auto 5 tone. Tel. 0722787817.
Vând tractor U650 M an
fabricaţie 1997 cu utilaje: plug
vogel&noot, disc 3,4 semănători: SPC6 şi SUP 29. Tel. 0722787817.
Vând ambreiaj Ford Escort,
1.4 pe benzină, an fabricaţie
1986. Tel. 214781, 0355408650.
Vând maşină Mercedes 240
diesel. Tel. 0742-553630.
Vând autobasculantă Raba
10-16 t şi închiriez spaţii pentru
sedii de firme şi spaţii de
parcare pentru autocamioane.
Tel. 0744-596188.
Vând microbuz VW II Transporter pentru persoane, înscris,
Tel. 22.11.34
acte la zi, motor rezervă, preţ
2.500 € neg. Tel. 236314, 0744858857.
Vând motocicletă Yamaha
250 cm3, sport, carenată, preţ
Cumpăr urgent garsonieră 1300 €. Tel. 236314, 0744de preferinţă zona Moto Velo 858857.
exclus et 4. Tel. 0741-076556.
Caut apartament Luncă
(semi)decomandat 2 camere,
italian, 47/1.82/65, f ără
confort I/II până în 15.000 €, fără
obliga
ţii şi fără vicii, caut femeie
dotări. Tel. 0746-156546.
între
26-35
ani pentru căsătorie
Ofer spre închiriere garsosau
rela
ţie
de lungă durată,
nieră mobilată, cu îmbunătăţiri
multiple în Govândari. Tel. preferinţă înaltă. Tel. 0740369836.
0721-174210.
Domn 51/1.80/75, plăcut,
Vând casă 4 camere, bucătărie, baie, grădină mare, preţ doresc cunoştinţă cu doamnă
20.000 € neg, str. Izvorului nr. de vârstă apropiată pentru
prietenie sau chiar căsătorie.
22. Tel. 224894.
O.P. 2 C.P. 10, Reşiţa.

PRISMA

angajează
jurnalist

agent vânzări

Imobiliare

Matrimoniale

Nume
Adresa

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
29 Iunie - 1 Iulie 2006
Joi 29.06.2006
1. Cîrpaci Marius (36 ani) şi
Cîrpaci Anica (34 ani)
2. Grauman Adrian (27 ani) şi
Stoia Mirela-Gordana (28 ani)
3. Bobăiceanu Marian (21 ani)
şi Bunyak Anca-Alina (18 ani)
4. Basarab Liviu-Adrian (23
ani) şi
Cernea Marinela (28 ani)
Sâmbătă 01.07.2006
1. Drăgilă Ovidiu-George (30
ani) şi
Săcărin Ozana-coanita (30 ani)
2. Constantin Cătălin-Ilie (24
ani) şi
Moldovan Iunia (27 ani)
3. Ienea Savu (28 ani) şi
Mateia Lorena-Daliana (20 ani)
4. Ivan Daniel (26 ani) şi
Bibolari Delia (26ani)
5. Marinescu Ninel (34 ani) şi
Anchidin Otilia (39 ani)
6. Juganariu Adi (28 ani) şi
Pătrăşcanu Iuliana (22 ani)
7. Rusu Ioan (32 ani) şi
Megan Carmen (26 ani)
8. Ceangăr Emanuel-Alex (31
ani) şi
Damian Mihaela-Alina (22 ani)
9. Iordache Marius-Florin (26
ani) şi
Apostol Ionela (23 ani)
10. Rădoi Ovidiu (37 ani) şi
Dumitraşcu Iulia-Emilia (32ani)
Marţi 04.07.2006
1. Bireş Iosif (36 ani) şi
Mezin Adriana (36 ani)
2. Toader Daniel (27 ani) şi
Drăgan Marinela-Lenuţa
(26 ani)
3. Stancu Petrică-Cristian (28
ani) şi
Michile Alexandra-Eugenia
(23 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 21 - 28 Iunie

l Anderca Ioan (77 ani) l
Andrici Viorica (81 ani) l Străinescu Ioan (93 ani) l Crâsta
Romulus (69 ani) l Tănasie
Eva (70 ani) l Korodi Magdalena (83 ani) l Miloi Romaniţa
(66 ani) l Moraru Radu (55 ani)
l Bordei Anişoara (39 ani) l
Croitoru Ana (84 ani) l Frâncu
Petru (55 ani) l Modoran Viorel
(65 ani) l Ciuclea Floarea (78
ani) l Jivan Raveica (82 ani) l
Scarlat Iancu (70 ani) l Voichescu ana (58 ani) l Sparing
Elena (54 ani) l Bodea Gavril
(81 ani) l Bădescu Vasile (65
ani) l

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:
l Acordăm consultanţă gratuit pentru obţinerea în regim de
urgenţă a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

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

Vânzãri
Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, zona
Luncă, neîmbunătăţit, preţ 18.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj I/IV, zona Luncă,
neîmbunătăţit, preţ 18.000 € fix. Vând
apartament 2 camere confort I, semidecomandat, etaj IV/IV, zona Luncă, neîmbunătăţit. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, zona
Luncă, preţ 21.000 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, zona Govândari,
cu centrală, preţ 20.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj II/X, zona
Govândari, preţ 23.000 €Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj VII/X, zona
Govândari, preţ 20.000 €.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona
Govândari, îmbunătăţit, preţ 32.000 €.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj I/IV, zona Centru,
îmbunătăţit, preţ 35.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort
II, semidecomandat, etaj III/IV, zona
Govândari, neîmbuntăţit, preţ 15.000€
fix.Tel.221529, 0788-657217. (Magister)
Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govândari, îmbuntăţit, preţ 30.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, îmbunătăţită,
zona Muncitoresc, preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând casă 5 camere, 2 coridoare, o
baie, bucătărie, garaj, îmbunătăţită,
zona Poşta Mare, preţ 70.000€. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând vil ă superîmbunt ă ţit ă în
suprafaţă de 400 mp, construibilă, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând casă 3 camere, baie, bucătărie,
terasă, şpaiţ, curte cu teren 200 mp,
îmbunătăţită, zona Muncitoresc, preţ
45.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând casă 2 camere, hol, curte cu
grădină 2000 mp, zona Bocşa Română,
preţ 20.000 €. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

19 Iunie 06
20 Iunie 06
21 Iunie 06
22 Iunie 06
23 Iunie 06
26 Iunie 06
27 Iunie 06
28 Iunie 06

51,2554
51,4826
52,0179
54,2126
53,8328
54,5755
54,1592
53,7192

Vând în Băile Herculane pensiune
turistică Floare de Colţ, în suprafaţă
construită de 288 mp şi casă de locuit în
suprafaţă de 54 mp cu teren 400 mp. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând casă 5 camere, baie, bucătărie,
fânână cu teren 600 mp în localitatea
Secu. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie,
îmbunătăţită, zona Muncitoresc, preţ
21.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând super-casă din cărămidă arsă,
6 camere, 2 băi, una de serviciu, bucătărie, garaj, 2 intrări, front stradal 36 m,
zona Muncitoresc, preţ 65.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând 4.000 mp teren intravilan la
stradă, preţ 7 €/mp. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând 2 terenuri, unul de 7.194 mp şi
celălalt de 5.755 mp, zona Calea Caransebeşului, preţ 8 €/mp.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând teren 11.500 mp zona Calea
Tmişoarei, preţ 8 €/mp.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând teren 4.200 mp zona Calea
Timişoarei, preţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)
Vând teren 30.000 mp situat pe
Calea Timişoarei, preţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând teren 17.000 mp la Km 8 lângă
staţia de curent, preţ 1 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Vând 2 terenuri unul de 14.000 mp în
Mehadia şi altul de 2.337 la 1,5 km
distanţă de gara din Băile Herculane.
Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)
Vând teren 1000 mp în zona Luncă,
preţ 70 €/mp. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Vând 2.850 mp teren zona Renk, preţ
4 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând 11.500 mp teren la km 8 lângă
şosea, preţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0788657217. (Magister)
Vând teren 4.300 mp pe drumul E70
la şosea, lâgă localitatea Buchin, preţ 6
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

USD

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament cu 3 camere cu
centrală, termopane şi alte îmbunătăţiri,
etajul 1. Tel. 0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere cu
îmbunătăţiri preţ 16.900 € neg. Tel.
0788-374146. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, etajul 2
în bloc de 4 etaje, zona Poliţie, preţ
12.900 € neg.Tel. 0788-374144.(Tryo M)
Vând apartament, 4 camere, etajul 2
în Govândari, cu îmbunătăţiri, preţ
32.000 € neg. Tel. 0788-520899.
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere, în
Luncă, preţ 13.800 € neg. Tel. 0788388502. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând urgent, apartament 3 camere,
4 balcoane în zonă centrală, cu scară
interioară, ocupabil imediat şi vând teren
pe Calea Caransebeşului, diferite zone.
Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere decomandat, lâng ă comisariat pe str.
Sportului 2A, zonă excelentă, preţ
avantajos. Tel.0788-388501. (Tryo M)
Vând urgent garsonieră în Govândari. Tel. 0788-571780. (Tryo M)
Vând urgent apartament, o cameră
în Luncă şi Centru. Tel. 0788-494074.
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere. Tel.
0788-149849. (Tryo M)

Închiriez apartament 2 camere,
Vând spaţiu comercial, Govândari.
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro Tel. 0766-316973. (Euro House)
House)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs., abonaţi-vă la "PRISMA"
Un abonament pentru 3 luni costă 7,5 lei
6 luni - 15 lei (tariful include ziarul şi taxele poştale)

Firmele abonate beneficiază de:
- reducere 20 - 30% la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere 25% pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.

Închirieri

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

Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B- cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de
dul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
calificare şi specializare etc.
(Magister)
Închireiz spaţii comerciale în
Sunaţi la 0255-22.11.34 !
Caransebeş vis-a-vis de Magazinul MOL
şi spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Abonamentele se pot face la factorii poştali
din judeţul Caraş-Severtin

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

29 Mai - 28 Iunie 2006

EURO

lei
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42

Dacia

30 Iunie - 2 Iulie

Epoca de Gheata 2: Dezgheţul
C Vineri
orele 18, 20
I Sâmbătă - Duminică orele
16, 18, 20
N
E
M
A

Aventura plina de peripetii a celor patru prieteni din
Epoca de Gheata - Manny, Sid, Diego si Scrat - continua in peisajul devenit mai putin ostil datorita dezghetului. Singura lor cale de salvare este de a ajunge la
celalalt capat al vaii. Prin urmare, cei trei prieteni pornesc in aventura, impreuna cu Ellie, Crash si Eddie, doi
noi amici, niste creaturi guralive si puse in permanenta
pe sotii.

Programul farmaciilor
Duminică 2 Iulie
REFARM
orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197
GOPHARM
orele 8 - 14,
bd. Republicii 18, tel. 256676

29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28
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PRISMA SPORT
PRISMA SPORT
PRISMA SPORT
WORLD CUP - GERMANIA 2006
CICLISM - TURUL FRANŢEI

1.
2.
3.
4.

M
3
3
3
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Germania
Ecuador
Costa Rica
Polonia
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S-au calificat in optimi Germania si Ecuador.
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
B: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

Anglia
Suedia
Paraguay
Trinidad Tobago

M
M VV
3 2
3 1
3 1
3 0

EE
1
2
0
1

S-au calificat in optimi Anglia si Suedia.
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
C: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

Argentina
Olanda
Coasta de Fildes
Serbia M.

M
3
3
3
3

VV
2
2
1
0

E
1
1
0
0

S-au calificat in optimi Argentina si Olanda.
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
D: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

M
3
3
3
3

Portugalia
Mexic
Angola
Iran

VV
3
1
0
0

E
0
1
2
1

S-au calificat in optimi Portugalia si Mexic.
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
E: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

M
3
3
3
3

Italia
Ghana
Cehia
SUA

VV
2
2
1
0

E
1
0
0
1

Ivan Basso, liderul echipei CSC, se vede pus în postura de
ocupant al tronului lăsat vacant de Lance Armstrong, texanul care a
dominat Turul Franţei la ultimele şapte ediţii. Pentru această a 93-a
ediţie, al cărei start este programat sâmbătă, la Strasbourg, italianul
recent victorios în Il Giro, pleacă din postura de favorit incontestabil,
dacă luăm în calcul locul doi la general, ocupat anul trecut.
Fostul câştigător al Turului, danezul Bjarne Riis şi-a construit
echipa în jurul lui Basso: «Ivan va fi liderul exclusiv şi toată echipa va
trage pentru el, a declarat directorul sportiv al formaţiei daneze.
Giovanni Lombardi va face în aşa fel încât nici o pală de vânt să nu-l
lovească nici cu un centimetru pe etapele de plat, David Zabriskie,
dacă va avea un timp bun la general, va fi acolo, pentru a-l ajuta în
etapele de munte. Prin urmare, am fost nevoit să renunţ la Fabian
Cancellera, câştigătorul din Paris-Roubaix, pentru a lua un rutier care
ştie să se caţere, Christian Vandevelde.»
Este o strategie asemănătoare celei adoptate de Lance
Armstrong, atunci când texanul câştiga Marea Buclă. La fiecare din
ultimele ediţii, americanul era un adevărat general de armată,
înconjurat de locotenenţi gata să-i sară oricând în ajutor.
În fine, liderul celor de la CSC s-a inspirat din exemplul dat de
septuplul câştigător, atunci când şi-a făcut pregătirea. «Am remarcat
că Armstrong a folosit vitezele mici, că era foarte agil pe munte, iar
asta îi permitea să schimbe ritmul foarte uşor. Jan Ullrich nu poate face
acelaşi lucru, deoarece este un adept al vitezelor mari. Eu cred că va
trebui să se întrebuinţeze serios, dacă va intenţiona să-i ia roata lui
Ivan pe munte», spune Riis. În orice caz, Basso va trebui să fie atent la
evoluţia germanului, câştigător de curând în Turul Elveţiei. Basso va
trebui s ă- şi îmbun ătă ţeasc ă performan ţele în etapele de
contracronometru, dacă vrea să devină primul italian care câştigă
Marea Buclă, de la Marco Pantani, în 1998.

S-au calificat in optimi Italia si Ghana.
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
F: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

M
3
3
3
3

Brazilia
Australia
Croatia
Japonia

VV
3
1
0
0

E
0
1
2
1

S-au calificat in optimi Brazilia si Australia.
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
G:etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

Elvetia
Franta
Coreea de Sud
Togo

M
3
3
3
3

VV
2
1
1
0

E
1
2
1
0

S-au calificat in optimi Elvetia si Franta.
Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
H: etapa a-XVI-a:
1.
2.
3.
4.

Spania
Ucraina
Tunisia
Arabia Saudita

M
3
3
3
3

VV
3
2
0
0

E
0
0
1
1

S-au calificat in optimi Spania si Franta.
Rezultatele din optimi sunt urmatoarele:
Germania - Suedia
2-0
Argentina - Mexic
2-1(dupa prelungiri)
Anglia - Ecuador
1-0
Portugalia - Olanda
1-0
Italia - Australia
1-0
Elvetia - Ucraina
0-3 (dupa 11 metri)
Brazilia - Ghana
3-0
Spania - Franta
1-3
Programul sferturilor de finala:
(1)30.06.2006(vineri) ora 18:00 - Germania - Argentina
(2)30.06.2006(vineri) ora 22:00 - Italia - Ucraina
(3)01.07.2006(sambata) ora 18:00 - Anglia - Portugalia
(4)01.07.2006(sambata) ora 22:00 - Brazilia - Franţa
Programul semifinalelor:
04.07.2006(marti) ora 22:00 - Castigatoare 1 - Castigatoare 2
05.07.2006(miercuri) ora 22:00 - Castigatoare 3 - Castigatoare 4
Finala mica:08.07.2006 - ora 22:00
Finala mare:09.07.2006 - ora 21:00.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
09 iun-09 iul:
26 iun-09 iul:
29iun-02 iul:
30 iun-02 iul:
01-23 iul:

FOTBAL - Campionatul Mondial - Germania 2006;
TENIS - Turneul de la Wimbledon - Londra;
KAIAC-KANOE - CE de slalom, L’Aa Bessee;
FORMULA 1 - Marele Premiu al SUA;
CICLISM - Turul Frantei.

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: TURNEUL DE LA WIMBLEDON; SPLENDOARE IN IARBA
Sambata TV Sport ora 15:05
CICLISM: TURUL FRANTEI - Startul, Prima etapa - prologul
Sambata Eurosport ora 16:00
VOLEI PE PLAJA: CIRCUIT MONDIAL SWATCH-FIVB FEM - FIN.
Sambata Eurosport ora 19:00
MOTOCICLISM: M.P. AL MARII BRITANII, CURSELE
Duminica Eurosport ora 12:30
FORMULA 1: MARELE PREMIU AL USA - CURSA
Duminica TVR 2 ora 20:55
BOX PROFESIONIST: Marco Antonio Barrera - Ricardo Juarez
Duminica TV Sport ora 21:00
ATLETISM: Marele Premiu IAAF - Concursul de la Atena
Luni Eurosport ora 19:00
GOLF: Circuitul american PGA - Campionatul Buick (rezumat)
Miercuri Eurosport ora 20:15
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ATLETISM
Miercuri, 28 iunie, şi joi, 29,
cele mai bune echipe de atleţi de
pe Bătrânul Continent se vor
întrece la Malaga, pentru Cupa
Europei. Va fi o ultimă şi utilă
repetiţie, înaintea Europenelor
din Suedia, programate în a doua
săptămână a lunii august. În
ciuda modificărilor inerente
trecerii anilor, de la prima ediţie,
desf ă şurat ă în 1965, Cupa
Europei a rămas fidelă formatului
iniţial: o întrecere între cele mai
puternice opt naţiuni ale Europei,
reprezentate fiecare de câte un
atlet, în fiecare probă. Din 1993,
competiţia se desfăşoară anual.
Probele prezente în program,
la masculin şi feminin, sunt: 100
m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m,
3000 m, 5000 m, 4x100 m, 4x400
m, 110m garduri (masculin), 100
m garduri (feminin), 400 m garduri, 3000 m obstacole, săritura
cu prăjina, săritura în lungime,
triplu salt, săritura în înălţime,
aruncarea suliţei, aruncarea
discului, aruncarea greutăţii şi
aruncarea ciocanului.
Echipele participante anul
acesta sunt: La masculin: Spania, Finlanda, Franţa, Germania,
Marea Britanie, Italia, Polonia,
Rusia şi Ucraina;
La feminin: Spania, Franţa,
Germania, Marea Britanie, Polonia, România, Rusia, Suedia şi
Ucraina.

TENIS - WIMBLEDON

CUPA UEFA
INTERTOTO - FARUL

Pavel lupta pe toate fronturile. Anuntat in ultimele zile ca va
participa la marele turneu din Londra (Anglia), cel mai bun tenisman
roman la ora actuala, Andrei Pavel, se regaseste pe tabloul de start
de la Wimbledon atit la simplu, cit si la dublu. In prima runda la prima
proba, el il va intilni pe spaniolul Marcel Pujol, locul 216 in
clasamentul ATP. La dublu, Cneazul va face pereche cu englezul Lee
Childs, iar impreuna vor trebui sa treaca de cuplul polono-ceh Lukasz
Kulot / Tomas Zib.
Constanteanul, care a renuntat la turneul de la Mamaia pentru a fi
alaturi de cei mai buni juca tori de tenis din lume, va incerca sa ajunga
cit mai sus la aceasta competitie. Ceilalti doi romani care participa la
turneul de la Wimbledon sint Razvan Sabau si Andreea Vanc.
Primul va fi prezent doar la simplu si va incerca sa treaca in turul
inaugural de germanul Philip Kohlschreiber, iar Andreea, alaturi de
rusoaica Anastassia Rodinova, va juca impotriva perechii Anna
Chakvetadze / Elena Vesnina, ambele din Rusia.
Tenismanul Andre Agassi a anunţat că va pune capăt carierei
sale după US Open, turneu de Grand Slam ce va începe pe data de 28
august. Americanul este unul dintre cei mai reprezentativi jucători ai
acestui sport, reuşind să-şi treacă numele pe lista celor cinci care au
caştigat toate cele patru turnee de Grand Slam (Australian Open,
Roland Garros, Wimbledon şi US Open). Agassi a jucat 19 ani la cel
mai înalt nivel şi mai are în palmares încă 60 de titluri cucerite la
turneele din circuitul ATP, din care 17 de Master Series şi două Cupe
Davis (1990, 1992). Pentru prima dată a fost lider mondial în luna
octombrie a anului 1995, iar ultima oară cand a ocupat această poziţie
a fost în August 2003.

In mansa secunda Farul
Constanta a castigat cu scorul de
2-0 intalnirea cu Pobeda Prilep
(Macedonia), marinarii s-au
impus prin golurile lui Tibor
Moldovan (22) si Gurita (67)
calificandu-se in turul II, (in tur
scorul a fost 2-2).
In turul doi al Cupei UEFA
Intertoto, Farul va intalni formatia
bulgara Lokomotiv Plovdiv.Meciul
tur se va disputa la Constanta, cel
mai probabil sambata, 1 iulie, de
la ora 20:00, returul fiind programat la 9 iulie, in Bulgaria.
Daca vor trece si de
Lokomotiv, "rechinii" vor infrunta
in faza urmatoare a competitiei pe
Auxerre, noua echipa a lui Daniel
Niculae.
Conform noului format al
Cupei UEFA Intertoto, cele 11
echipe care se impun in turul al
treilea al competitiei vor participa
apoi in Cupa UEFA, din turul al
doilea preliminar.

CONSTRUCTORI:
1 Renault F1 Team
121
2 Scuderia Ferrari Marlboro 87
Inaintea etapei a zecea care se va desfasura in Statele
3 Team McLaren Mercedes 65
Unite la Indianapolis, clasamentele generale arata astfel:
4 Honda Racing F1 Team
29
1 Fernando Alonso (E)
84
5 BMW Sauber F1 Team
19
2 Michael Schumacher (D)
59
6 Panasonic Toyota Racing 11
3 Kimi Räikkönen (FIN)
39
7 Williams F1 Team
10
4 Giancarlo Fisichella (I)
37
8 Red Bull Racing
9
5 Felipe Massa (BR)
28
9 Scuderia Toro Rosso
0
6 Juan Pablo Montoya (COL)
26
10 MF1 Racing
0
7 Jenson Button (GB)
16
11 Super Aguri F1 Team
0
8 Rubens Barrichello (BR)
13
9 Nick Heidfeld (D)
12
10 Ralf Schumacher (D)
8
11 David Coulthard (GB)
8
12 Jacques Villeneuve (CAN)
7
13 Mark Webber (AUS)
6
14 Nico Rosberg (D)
4
15 Jarno Trulli (I)
3
16 Christian Klien (A)
1
17 Scott Speed (US)
0
18 Vitantonio Liuzzi (I)
0
19 Christijan Albers (NL)
0
20 Tiago Monteiro (P)
0
21 Takuma Sato (J)
0
22 Yuji Ide(J)
0
23 Franck Montagny(FRA)
0

F1 - M.P. AL S.U.A. (10)

Rubrica sport realizată de Adrian Popa

Clasamentul GRUPEI
Diviziei A,
A: etapa a-XVI-a:

