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Sistemul Hidroenergetic Complex (SHE) Nera - Timi} Superior - Bârzava Superioar@
Elemente de Patrimoniu Industrial (V)
Centrala Hidroelectrică (CHE) Breazova. Canalul Superior
O clădire austeră, cu o geometrie precisă, cu ziduri groase
din piatră sugerează grija cu care cineva protejează o comoară.
Comoara nu este o metaforă, comoara chiar există: un
hidroagregat, o bijuterie tehnică, având puterea de 450 CP (!)
care, în anul 1916 asigura energia necesară instalaţiilor
mecanice de la mina Sekul (noul toponimic fiind Secu) şi care şi
azi se regăseşte în bilanţul energetic al TMK-ului.

Traseul hidraulic al amenajării în care este inclusă centrala
(CHE) este unul clasic.
Hiatusul temporal (anul 1904 marchează finalizarea lucrărilor
la aducţiunea cunoscută ca fiind Canalul Superior, în timp ce
punerea în exploatare a centralei este consemnată abia în anul
1916) se explică prin funcţia iniţială atribuită acestei albii
artificiale: transportul buştenilor.
Priza este practicată în albia Bârzavei, în zona clădirii administrative care deserveşte cele două hidrocentrale Crăinicel.
Aducţiunea măsoară cca 3,5 km şi a fost realizată (între anii
1902-1904) sub forma unui canal de secţiune, trapezoidală, cu o
pantă de cca. 1‰, parţial săpat în pământ, parţial realizat în
elevaţie. Un accident geologic declanşat la începutul anilor ’90,
alunecarea versantului din malul drept al canalului, a compromis
un segment al acestuia.
Soluţia provizorie, (rămasă definitivă) a fost înlocuirea zonei
afectate cu un segment de conductă metalică, de secţiune
circulară, fixat pe o construcţie metalică ancorată în stânca aflată
într-un echilibru labil.
Apa traversează patru tunele, nevizitabile, reprezentând cca.
10 % din lungimea traseului, primul, Crăinicelul, fiind chiar cel de
la priză, urmat de Izvorul Rău, Izvorul Mic şi Cleanţu Sârbului.
Văile sunt traversate de trei apeducte realizate din zidărie din
piatră, cu o lungime totală de 151 m, construcţii care poartă
amprenta meşterilor italieni care le-au edificat.
Pe toată desfăşurarea canalului există un drum carosabil
care a fost destinat accesului cu materiale şi personal, în
vederea întreţinerii şi reparaţiilor la aducţiune.
Drumul este străjuit de brazi seculari, o adevărată perdea

situată în stânga lui şi care, împreună cu pâlcurile de larice
(zadă), multitudinea şi varietatea florilor din toate anotimpurile
sunt o ofertă pentru adevăraţii iubitori de natură, de frumos.
La extremitatea aval, aducţiunea îşi modifică radical
geometria, apele se liniştesc într-un bazin şi un sistem de stavile
permite fie dirijarea apei printr-un jilip spre Canalul Principal, fie
spre centrală. Iniţial, prin jilipul căptuşit cu tole metalice groase,
erau dirijaţi buştenii care pluteau pe canal, acum funcţia acestuia
fiind cea de descărcare a apelor mari.
Din camera de încărcare porne şte
conducta forţată, cu diametrul de 500 mm,
realizată din tole forjate groase, asamblate
prin nituire. Centrala hidroelectrică este
echipată cu un hidroagregat - o turbină tip
Francis, orizontală, de fabricaţie Ganz
(Ungaria) cuplată cu un generator produs de
aceeaşi firmă.
La o cădere de 38 m col. apă şi un debit de
2 mc (trebuie menţionat aportul de debit
provenit din jilipul de la Izvorul Rău care
descarcă, în Canalul de Sus, apele mari de la
Prislop), hidroagregatul, care se apropie de
vârsta centenară, mai produce cca. 300 kW,
în pofida uzurii sale fizice. Vârsta clădirii şi a
echipamentelor (turbina, vana de intrare,
conducta forţată, precum şi alte echipamente
sunt piese originale) poate constitui un motiv
de îngrijorare pentru soarta lor atunci când se
va decide „pensionarea”.
Având în vedere situaţia financiară a
actualului proprietar este de presupus că va
continua proiectul de reabilitare-modernizare a bazei energetice
de care dispune şi va trece la realizarea noii centrale hidroelectrice, amplasată la baza barajului Breazova, randamentul celei
vechi fiind un motiv suficient pentru marginalizarea ei.
Amplasat în malul stâng al Bârzavei la cca. 2 km în aval de
lacul Breazova, pe DC 92 (arteră rutieră căreia, în prezent, i s-a
aplicat exclusiv statutul de drum forestier) este greu de acceptat
că acest reper pe harta patrimoniului industrial al Banatului
Montan va intra în atenţia proprietarului şi a instituţiilor abilitate şi
va deveni un mic muzeu, un loc de pelerinaj nu numai pentru
studenţii facultăţilor de profil sau pentru turiştii sentimentali.
Rămâne o întrebare la care toţi ar trebui să răspundem: de ce
la alţii se poate şi la noi nu?
În Croaţia, în parcul Naţional Krka, o microcentrală de vârsta
şi dimensiunea Breazovei, dar din care au rămas doar zidurile,
este în curs de reconstrucţie, iar turbina (de fapt arborele cu două
rotoare Francis, amplasate la extremităţi, soluţie întâlnită şi la
centralele de pe Bistra noastră, a bănăţenilor) este expusă pe
traseul miilor de turişti care vizitează rezervaţia.
Avem o inflaţie de parcuri naţionale, accesăm fonduri
europene, există organisme şi instituţii care le gestionează, dar
îţi pui întrebarea firească: pentru cine sunt create? pe cine şi de
cine sunt protejate? ce li se oferă potenţialilor vizitatori?
De foarte mulţi ani vorbim despre turismul integrat care, în
Banatul Montan, ar avea cea mai complexă aplicaţie. Când se va
depăşi faza teoretică, a simpozioanelor, a timidelor semnale din
presă? În zona Dresdei, nemţii au drumul argintului, austriecii au
Semmeringul, noi de ce nu avem, de exemplu, drumul apei?
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Îmi cer scuze cititorilor pentru că am ataşat doar fotografii de arhivă.
Tentativa de a imortaliza centrala hidroelectrică (din exterior, bineînţeles!) şi Canalul Superior a
eşuat, în parte din cauza unei bariere pe care o constituie noua rampă de descărcare-încărcare a
buştenilor, proveniţi dintr-o nouă exploatare forestieră, rampă amplasată la extremitatea aval a
localităţii Văliug.

Cooperarea transfrontalier@ româno-sârb@
Specialiştii Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Timişoara au fost prezenţi în municipiul Reşiţa în data
de 10 octombrie 2006. Sala „Multimedia” a Universităţii „Eftimie
Murgu” a găzduit prima sesiune de informare asupra licitaţiei de
proiecte 2005 din cadrul Programului de Vecinătate România Serbia 2004-2006.
Programul urmăreşte stimularea dezvoltării economice şi
sociale în zona de graniţă dintre cele două ţări şi se adresează
organizaţiilor non-profit constituite legal şi înregistrate în judeţele
Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi. Acestea trebuie să aibă cel
puţin un partener de proiect în districtele sârbeşti Borski,
Branicevski, Banatul de Nord, Banatul de Sud şi Banatul Central.
Valoarea totală a fondurilor nerambursabile pentru România
este de 6,3 milioane euro iar data limită de depunere a proiectelor
este 18 decembrie 2006. Detalii pot fi obţinute pe adresa de
internet a Ministerului Integrării Europene, www.mie.ro sau la
sediul BRCT Timişoara, telefon 0356426360 sau e-mail
office@brct-timisoara.ro. La solicitările celor interesaţi răspunde
consultantul Cătălin Radu.

Un centenar }i jum@tate de istorie

Într-un fel, neplăcerea parcurgerii unui drum plin de gropi, care traversează localitatea păstorită
de cel mai votat primar din judeţ mi-a dat ocazia (a câta oară?) să fotografiez albia Bârzavei care,
după ce a parcurs cca. 2 km prin comună, „s-a îmbogăţit” cu cele mai insolite reziduuri menajere.
Pentru cititorii care nu cunosc traseul parcurs de apa de care beneficiem la robinetele din Reşiţa
fac precizarea că tocmai Bârzava, al cărei curs traversează localitatea Văliug, este sursa noastră de
apă potabilă, captarea Sodol deservind un areal restrâns din cartierul Margina.
Inginer Rodica Brebenariu

Amplu proces de modernizare la U.C.M.R
Investiţii de milioane de euro
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M@suri reparatorii în baza prevederilor
Legii nr. 10/2001

transportului public din Bocşa. De asemenea,
Robus va produce autobuze şcolare pentru elevii
din judeţ ca urmare a câştigării licitaţiei
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a emis, în
organizată de Consiliul Judeţean Caraş-Severin. primele nouă luni ale acestui an, decizii motivate de acordarea
Totodată, uzina reşiţeană s-a dovedit a fi cel mai unor măsuri reparatorii în valoare de 4,18 miliarde RON. Anul
bun ofertant pentru producerea a 40 de autobuze
trecut au fost acordate măsuri reparatorii în valoare de 22,57
destinate transportului public din Craiova.
milioane ROL. În baza prevederilor Legii nr. 10/2001, la AVAS au
fost înregistrate peste 6.500 de notificări. Începând cu semestrul II
Profit contabil şi nevoia de oameni
al anului 2003, au fost soluţionate peste 1.500 de notificări prin
pregătiţi
decizii şi propuneri de acordare a măsurilor reparatorii sau
Bugetul de 50 milioane euro, previzionat de declinare de competenţe către alte instituţii.
conducerea U.C.M. Reşiţa pentru anul 2006, a
Laszlo Gyerko, vicepreşedinte AVAS, a declarat: „Am
fost considerat un obiectiv îndrăzneţ de către intensificat activitatea de analiză a notificărilor înregistrate de
Adrian Chebuţiu, directorul UCMR. Realizarea AVAS şi, ca urmare, în primele nouă luni ale acestui an, am
acestui obiectiv ar fi asigurat încheierea acestui soluţionat mai multe notificări, şi am acordat măsuri reparatorii în
an cu profit operaţional. 2006 va fi însă încheiat sume mult mai mari faţă de întreg anul trecut. Până în prezent, din
cu 40 de milioane euro, cu 10 milioane euro sub cele 6.572 de notificări, am emis decizii pentru 1.523 de dosare.
previziuni însă cu alte 10 milioane euro mai mult Conform legii, nu există termen pentru completarea dosarelor
decât în 2005.
depuse la AVAS. Prin urmare, îi invităm pe toţi cei care au depus
Chebuţiu apreciază că dinamica este bună şi
notificări, să vină şi să îşi completeze dosarele pentru a putea fi
asigură profit contabil. „Cifra de afaceri a crescut
dar au crescut şi salariile soluţionate cât mai repede posibil.”

În următorii trei ani, hala Câlnicel a U.C.M.
Reşiţa, va suferi un amplu proces de
modernizare. Programul major de investiţii, aflat
în derulare, se ridică la 5,5 milioane euro şi va
aduce transformări importante.
Primul semn exterior, pe care cetăţenii îl vor
putea vedea, vor fi faţadele halei, care urmează a
fi refăcute. În cadrul ultimei conferinţe de presă,
Adrian Chebuţiu, directorul UCMR, şi-a exprimat
speranţa ca faţada principală să poată fi refăcută
în această toamnă. Conform lui Chebuţiu,
principalele transformări vizează:
l refacerea închiderilor halei
l separarea zonei de prelucrări mecanice de
cea de sudură
l instalaţii moderne de încălzire, ventilare,
iluminare
l cabine noi pentru sablare şi vopsire
l modernizarea şi retehnologizarea cuptorului
de tratamente termice
l dotarea cu comandă
angajaţilor şi preţurile materiilor
numerică a maşinilor-unelte
prime şi utilităţilor. Cheltuielile
l noi utilaje pentru debitat şi
sunt cu şase milioane de euro
sudură
mai mari decât veniturile însă
l noi linii automate pentru
acţionarul majoritar ne-a impus
construcţii metalice sudate
să înregistrăm profit în anul cinci
Hala Câlnicel nu este
de la privatizare. Ori, suntem
singurul obiectiv care va
doar în anul al treilea”, a
cunoaşte importante
declarat Chebuţiu.
modernizări. Chebuţiu a
Directorul UCMR s-a
declarat că, în prezent, se
pronunţat în favoarea
lucrează la proiectul de
continuării procesului de
modernizarea turnătoriei.
modernizare a uzinei şi de
Conform directorului U.C.M.R.,
atragere de noi comenzi.
turnătoria de fontă a fost
Chebuţiu a dat asigurări că, în
dezafectată integral iar cea de
cadrul UCMR, nu vor exista
neferoase urmează a suferi un
proces similar. De asemenea, în hala de maşini- disponibilizări de personal şi că preocuparea
conducerii uzinei este de a dezvolta afaceri care
electrice 2 a fost refăcută partea de încălzire.
să absoarbă forţa de muncă excedentară. O
mare problemă este lipsa forţei calificate de
„Robus” pentru Reşiţa
muncă. UCMR resimte lipsa sudorilor,
Până acum, Robus a fabricat doar patru lăcătuşilor, operatorilor pe maşini-unelte de
autobuze, lucru pe care Adrian Chebuţiu, director performanţă. În consecinţă, directorul Chebuţiu
U.C.M.R., îl explică prin temporizarea cauzată de se pronunţă pentru crearea unei pieţe de muncă
procesul de omologare, ca produse româneşti, a în conformitate cu cerinţele pieţei. Avantajul unui
autobuzelor produse la Reşiţa. Conform lui asemenea proces constă în libertatea oamenilor
Chebuţiu, în viitor, Robus va fabrica 70 de de a se mişca de la o organizaţia la alta, lucru
autobuze, capacitatea de producţie fiind de 150- care atrage scăderea cheltuielilor. În acelaşi timp
200 de bucăţi anual.
însă, angajatorul va plăti salarii tot mai mari
În cadrul ultimei conferinţe de presă, pentru a-şi asigura fidelitatea forţei de muncă.
directorul U.C.M.R., a vorbit despre implicarea
În acest sens, până la 1 octombrie 2007,
Robus în licitaţia aflată pe rol la Reşiţa, pentru UCMR va crea un centru de evaluare şi formare
zece autobuze de transport public. Această de resurse umane prin care se doreşte suplinirea
participare vine după ce uzina reşiţeană a vidului de forţă de muncă pe care îl vor crea noile
câştigat licitaţia pentru patru autobuze destinate investiţii care se profilează în Reşiţa.

2

Sfârşitul săptămânii trecute a însemnat un moment emoţionant
atât pentru orăviţeni cât şi pentru istoria CFR. Prima cale ferată din
România, Oraviţa-Baziaş a împlinit 150 ani. Momentul a fost
marcat prin dezvelirea unei plăci aniversare şi prin plimbarea, pe
ruta Oraviţa-Anina, cu trenul tras de locomotiva cu aburi, probabil,
singura funcţională în Europa. Festivităţile au fost onorate de
prezenţa ministrului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului,
Radu Berceanu.
În cadrul conferinţei de presă găzduită de Teatrul „Mihai
Eminescu”, cel mai vechi din ţară, Ierceanu s-a referit la Aeroportul
din Caransebeş. Ministrul apreciază că unificarea Aeroporturilor
Timişoara şi Arad ar putea aduce celui din Caransebeş un rol
important în zonă numai în cazul în care vor găsi o politică de
extindere comună. Berceanu a comentat şi ideea alegerilor
anticipate care, în opinia sa, ar aduce României un guvern eficient,
adaptat Uniunii Europene.

Dintre notificările înregistrate la AVAS, menţionăm:

l notificările formulate de moştenitorii familiei Malaxa pentru
recuperarea acţiunilor deţinute la:
- Uzina Republica măsuri reparatorii propuse în valoare de
384.696.306 RON;
- Faur măsuri reparatorii propuse în sumă de 622.577.450
RON;
- Uzina de Fier şi Domeniile Reşiţa s-au propus măsuri
reparatorii de 73.304.247 RON.
Celelalte revendicări formulate de moştenitorii familiei Malaxa
(Uzinele Unio Satu-Mare, Uzinele Tohanul Vechi, Carom S.A.,
Astra Vagoane Arad, Cugir, Întreprinderea Optica Română şi
Societatea de Investiţii Imobiliare SAR) sunt în curs de analiză şi
soluţionare.
l notificările formulate de mostenitorii lui Max Auschnit prin
care au solicitat măsuri reparatorii pentru participaţiile deţinute la:
- Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa s-au propus măsuri
reparatorii în valoare de 37.697.416 RON.
În cazul Uzinelor Metalurgice Unite “Titan, Nădrag, Călan”
S.A.R. dosarul a fost soluţionat de Comisia de Analiză a
notificărilor din cadrul AVAS şi transmis pentru calculul măsurilor
reparatorii către Comisia de Evaluare, după care se va emite
decizia motivată. Dosarul pentru Societatea Astra Vagoane va fi
soluţionat de către AVAS după completarea cu actele necesare.
Pentru Societatea Magazinele Unite de Fierărie şi Ferrum S.A.
notificările au fost declinate către Ministerul Finanţelor Publice.
În spiritul transparenţei decizionale, dar şi pentru o mai bună
informare cu privire la această activitate, AVAS a luat decizia
publicării tuturor deciziilor emise de structura de specialitate pe
site-ul instituţiei, la adresa www.avas.gov.ro secţiunea „Legislaţie
Legea 10/2001”.
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - 03.10.2006

Codul muncii modificat şi completat
Art. I. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5
februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul
cuprins:
"(2) Tuturor salariaţilor care prestează o muncă le
sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul
la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi
dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale."
2. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este
interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex
cu privire la toate elementele şi condiţiile de
remunerare."
3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul
cuprins:
"Art. 17. - (1) Anterior încheierii sau modificării
contractului individual de muncă, angajatorul are
obligaţia de a informa persoana selectată în vederea
angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele
esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract
sau să le modifice."
4. La articolul 18 alineatul (1), partea introductivă va
avea următorul cuprins:
"Art. 18. - (1) În cazul în care persoana selectată în
vederea angajării ori salariatul, după caz, urmează să
îşi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are
obligaţia de a-i comunica în timp util, înainte de
plecare, informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (2),
precum şi informaţii referitoare la:".
5. La articolul 18 alineatul (1), după litera f) se
introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz."
6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul
cuprins:
“Art. 20. - (1) În afara clauzelor esenţiale prevăzute
la art. 17, între părţi pot fi negociate şi cuprinse în
contractul individual de muncă şi alte clauze specifice."
7. La articolul 56, literele a) şi b) vor avea următorul
cuprins:
"a) la data decesului salariatului;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii
judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub
interdicţie a salariatului;".
8. La articolul 56, litera c) se abrogă.
9. Articolul 65 va avea următorul cuprins:
"Art. 65. - (1) Concedierea pentru motive care nu ţin
de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea
locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai
multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie
efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă."
10. La titlul II - Contractul individual de muncă,
capitolul V - Încetarea contractului individual de
muncă, titlul secţiunii a 5-a va avea următorul cuprins:
"Concedierea colectivă.
Informarea, consultarea salariaţilor şi
procedura concedierilor colective"
11. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
"Art. 68. - (1) Prin concediere colectivă se înţelege
concedierea, într-o perioad ă de 30 de zile
calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu
ţin de persoana salariatului, a unui număr de:
a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care
disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de
salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;
b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care
disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi,
dar mai puţin de 300 de salariaţi;
c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care
disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.
(2) La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei
salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de
muncă din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai
multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu

condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri."
12. Articolul 69 va avea următorul cuprins:
"Art. 69. - (1) În cazul în care angajatorul
intenţionează să efectueze concedieri colective,
acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul
ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege,
consultări cu sindicatul sau, după caz, cu
reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:
a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor
colective sau de reducere a numărului de salariaţi care
vor fi concediaţi;
b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele,
sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.
(2) În perioada în care au loc consultări, potrivit alin.
(1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor
salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile
relevante şi să le notifice, în scris, următoarele:
a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
b) motivele care determin ă concedierea
preconizată;
c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi
afectaţi de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau
contractelor colective de muncă, pentru stabilirea
ordinii de prioritate la concediere;
e) măsurile avute în vedere pentru limitarea
numărului concedierilor;
f) măsurile pentru atenuarea consecin ţelor
concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie
acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor
legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc
concedierile;
h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după
caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pt. evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.
(3) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se menţin
indiferent dacă decizia care determină concedierile
colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului.
(4) În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care
deţine controlul asupra angajatorului, acesta nu se
poate prevala, în nerespectarea obligaţiilor prevăzute
la alin. (1) şi (2), de faptul că întreprinderea respectivă
nu i-a furnizat informaţiile necesare."
13. Articolul 70 va avea următorul cuprins:
"Art. 70. - Angajatorul are obligaţia să comunice o
copie a notificării prevăzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de
ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor
salariaţilor."
14. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în
vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului
salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile
calendaristice de la data primirii notificării.
(2) Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris
şi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor
alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la
primirea acestora."
15. După articolul 71 se introduc două noi articole,
articolele 711 şi 712, cu următorul cuprins:
"Art. 711. - (1) În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit
prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea
măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia
de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi
agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel
puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii
deciziilor de concediere.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să
cuprindă toate informaţiile relevante cu privire la
intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69
alin. (2), precum şi rezultatele consultărilor cu
sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la

Joi/12 Octombrie

Vineri/13 Octombrie

Timişoara
+21ºC
+5ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 16 Octombrie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+20ºC
+8ºC

+21ºC
+7ºC

+20ºC
+11ºC

Marţi, 17 Octombrie

(continuare în numărul viitor)

Sâmb@t@/14 Octombrie

Duminic@/15 Octombrie

Timişoara
Caransebeş

+21ºC
+6ºC

Reşiţa

+21ºC
+5ºC

Oraviţa +18ºC
+7ºC

Oraviţa +19ºC
+9ºC

art. 69 alin. (1) şi art. 71, în special motivele
concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul
salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau
perioada în care vor avea loc aceste concedieri.
(3) Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a
notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului sau
reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a
comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi
agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
(4) Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot
transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului
teritorial de muncă.
(5) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi,
inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenţiei
teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune
reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce
atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de
preaviz.
(6) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de
a informa în timp util angajatorul şi sindicatul sau
reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra reducerii
perioadei prevăzute la alin. (1), precum şi despre
motivele care au stat la baza acestei decizii.
Art. 712. - (1) În perioada prevăzută la art. 711 alin.
1, agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă
trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de
concedierile colective preconizate şi să le comunice în
timp util angajatorului şi sindicatului ori, după caz,
reprezentanţilor salariaţilor.
(2) La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi,
inspectoratul teritorial de muncă, cu consultarea
agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate
dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de
concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul
în care aspectele legate de concedierea colectivă
avută în vedere nu pot fi soluţionate până la data
stabilită în notificarea de concediere colectivă
prevăzută la art. 711 alin. (1) ca fiind data emiterii
deciziilor de concediere.
(3) Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de
a informa în scris angajatorul şi sindicatul sau
reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra amânării
momentului emiterii deciziilor de concediere, precum şi
despre motivele care au stat la baza acestei decizii,
înainte de expirarea perioadei iniţiale prevăzute la art.
711 alin. (1)."
16. La articolul 84 alineatul (2), litera c) va avea
următorul cuprins:
"c) în cazul în care încheierea unui nou contract
individual de muncă pe durată determinată se impune
datorită unor motive obiective prevăzute expres de legi
speciale;".
17. La articolul 84 alineatul (2), după litera c) se
introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) în cazul în care încheierea unui nou contract
individual de muncă pe durată determinată se impune
datorită unor motive obiective cuprinse în contractul
colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi/sau la
nivel de ramură, pentru desfăşurarea unor lucrări,
proiecte sau programe;".
18. La articolul 85 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) O copie a anunţului prevăzut la alin. (1) se
transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor
salariaţilor."
19. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
"Art. 86. - (1) Referitor la condiţiile de angajare şi de
muncă, salariaţii cu contract individual de muncă pe
durată determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil
decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe
motivul duratei contractului individual de muncă, cu
excepţia cazurilor în care tratamentul diferit este
justificat de motive obiective.
(2) În sensul alin. (1), salariatul permanent
comparabil reprezintă salariatul al cărui contract
individual de muncă este încheiat pe durată
nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate
sau una similară, în aceeaşi unitate, avându-se în
vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
O.u.G. nr. 55 din 30/08/2006, M.O.nr. 788 -18/09/2006
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Fondul de locuinţe destinat închirierii
Art. 1. - Fondul de locuinţe destinat închirierii, necesar
pentru aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de
locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
241/2001, cu modificările ulterioare, se va constitui de
către consiliile locale din acele unităţi administrativteritoriale care au înregistrat peste 10 cereri formulate de
persoane evacuate ca urmare a aplicării legilor de
restituire şi care au fost aprobate până la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin:
a) redistribuirea cu prioritate a unor locuinţe din fondul
destinat închirierii, aflate în proprietatea unităţilor
administrativ-teritoriale şi devenite vacante pe perioada
exploatării, inclusiv a unor astfel de locuinţe disponibile din
fondul construit prin Programul de construcţii de locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
b) distribuirea cu această destinaţie a cel mult 20% din
numărul de locuinţe nou-construite conform prevederilor
Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Programul de construcţii de locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii, la data finalizării şi punerii în
funcţiune a acestora;
c) construirea de locuinţe sociale prin programe de
investiţii promovate pe plan local în conformitate cu
prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - (1) Casele de locuit construite prin programe
sau acţiuni ale Guvernului pentru persoane sau familii
rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii
locuinţelor proprii datorită unor calamităţi naturale se
predau cu titlu gratuit beneficiarilor acestora, prin procesverbal de predare-primire a caselor de locuit din zonele
calamitate, încheiat de consiliile locale de care aparţin,
conform modelului prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Procesul-verbal de predare-primire a caselor de
locuit din zonele calamitate prevăzut la alin. (1) este actul
care constituie titlul dreptului de proprietate asupra casei
de locuit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Casele de locuit prevăzute la alin. (1) nu pot fi
înstrăinate prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la
data predării acestora către beneficiari. Înstrăinarea casei
de locuit prin acte între vii înainte de termenul de 5 ani se
poate face numai după restituirea către bugetul de stat a
contravalorii sumelor cheltuite pentru construirea acesteia,
rezultată din actualizarea la zi a valorii casei de locuit
consemnată în procesul-verbal prevăzut la alin. (2), prin
aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de Institutul
Naţional de Statistică.
(4) Beneficiarii caselor de locuit prevăzute la alin. (1)

sunt obligaţi să-şi asigure imobilele pentru daune
provocate de calamităţi naturale, pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data primirii acestora. Neîndeplinirea
acestei obligaţii exonerează statul cu privire la acordarea
unui nou sprijin în reconstruirea sau reabilitarea respectivelor case de locuit, în cazul în care vor fi deteriorate ori
distruse ca efect al unor calamităţi naturale ce se pot
produce în perioada de 5 ani de la data primirii acestora.
(5) Neîndeplinirea de către beneficiarii caselor de locuit
a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor alin. (3) şi (4)
reprezintă condiţii suspensive care afectează dreptul de
proprietate la înscrierea acestuia în Cartea funciară, în
condiţiile legii.
(6) Consiliile locale au obligaţia să predea beneficiarilor
casele de locuit în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, în
termen de 15 zile de la data terminării şi recepţionării
lucrărilor de construcţie, potrivit legii.
Art. 3. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul
cuprins:
"Art. 15. - (1) În cazul chiriaşilor care au primit notificarea pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b),
consiliile locale sunt obligate să le pună la dispoziţie, cu
prioritate, o locuinţă din fondul destinat închirierii, inclusiv
din fondul de locuinţe sociale, în termen de un an de la data
cererii chiriaşului; locuinţele se pun la dispoziţie numai
celor care îndeplinesc criteriile de acces stabilite în
conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
"Art. 16. - Chiriaşii ale căror contracte de închiriere nu sau reînnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit.
a) şi b) au prioritate la acordarea tuturor înlesnirilor
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru dobândirea unei
locuinţe proprietate personală."
Art. 4. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999
privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru
spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
241/2001, cu modificările ulterioare, inclusiv cu
modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă,
după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare.
Ordonanţă de urgenţă nr. 68 din 13/09/2006
Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 18/09/2006

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 1.124 al ministrului sănătăţii publice pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a structurii
organizatorice a acestor autorităţi (M.O. 784/15.09.2006)
l Ordinul nr. 1.422 al ministrului finanţelor publice pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 1.304/2004 privind modelul şi conţinutul
formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de
inspecţie fiscală (M.O. nr. 786/18.09.2006)
l O.u.G. nr. 62 pentru modificarea şi completarea O.u.G.
nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
(M.O. nr. 787/18.09.2006)
l O.u.G. nr. 67 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate
de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de
cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
(M.O. nr. 787/18.09.2006)
l O.u.G. nr. 68 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii
în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel
naţional (M.O. nr. 787/18.09.2006)
l O.u.G. nr. 55 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 788/18.09.2006)
l O.u.G. nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (M.O. nr. 788/18.09.2006)
l H.G. nr. 1.232 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Caraş-Severin
(M.O. nr. 788/18.09.2006)
l Ordinul nr. 1.128 al ministrului sănătăţii publice privind
stabilirea cuantumului taxei pt. participarea la concursul de
rezidenţiat în medicină, medicină dentară şi farmacie,
sesiunea 19 noiembrie 2006 (M.O. nr. 789/19.09.2006)
l O.u.G. nr. 61 pentru modificarea şi completarea O.u.G.
nr. 78/2000 privind regimul de şeurilor (M.O. nr.
790/19.09.2006)

l H.G. nr. 1.247 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului
„Apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a
României“ (M.O. nr. 790/19.09.2006)
l H.G. nr. 1.254 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor
şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
130/2005 (M.O. nr. 790/19.09.2006)
l H.G. nr. 1.253 privind indexarea indemnizaţiei acordate
în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950-1961 (M.O. nr. 791/19.09.2006)
l H.G. nr. 1.266 pt. modificarea şi completarea H.G. nr.
1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol (M.O. 792/20.09.2006)
l Ordinul nr. 675 al ministrului afacerilor externe privind
publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.
881/2002, prin care se instituie măsuri restrictive specifice
împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu
Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii, şi a
celor 64 de regulamente ale Comisiei, care îl modifică (M.O.
nr. 792/20.09.2006)
l Legea nr. 358 privind aprobarea O.u.G. nr. 40/2006
pentru 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. 793/20.09.2006)
l O.u.G. nr. 64 pentru aprobarea preluării pachetului de
acţiuni deţinut de societatea „Daewoo Motor Company Ltd.“
la Societatea Comercială „Daewoo Automobile România“ S.A. (M.O. nr. 793/20.09.2006)
l H.G. nr. 1.267 privind unele măsuri pentru realizarea
programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire
a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de
mediu ale unităţilor administrativ-teritoriale care se vor
executa în perioada 2006-2009 (M.O. nr. 795/21.09.2006)

l Comertul exterior cu marfuri a crescut cu +21,9%, in perioada 1 ianuarie - 31 august 2006,
faţă de intervalul corespunză tor al anului 2005, din care: exportul a crescut cu +17,3%, iar
importul cu +25,2% l

4

| 12 - 18 Octombrie 2006 | PRISMA

Indemniza]ie lunar@
neimpozabil@
Începând cu luna septembrie 2006,
indemniza ţia lunar ă neimpozabilă,
acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat stagiul militar
în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961, cu
modificările şi completările ulterioare,
pentru fiecare lună de stagiu militar
efectuat în cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961,
se indexează cu 7,1% şi devine 2,24 lei.
Nivelul indexat al indemnizaţiei lunare,
prevăzut mai sus, se utilizează, începând
cu luna septembrie 2006, la calculul
veniturilor cuvenite sau aflate în plată,
acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Hotărâre nr. 1253 din 13/09/2006
Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 din
19/09/2006

Vaccinarea antigripal@
gratuit@ a popula]iei
Ministerul Sănătăţii Publice a hotărât
ca, pentru sezonul 2006/2007, campania
de vaccinare antigripală gratuită a
populaţiei să se desfăşoare în trei etape,
având în vedere că furnizorii tradiţionali au
întârziat, din motive tehnice, fabricarea şi
livrările de vaccin gripal.
Astfel, în perioada 10-14 octombrie
a.c., se va realiza distribuirea către judeţe
a primei tranşe de vaccin gripal, care
reprezintă 400 000 doze.
Vaccinarea efectivă va fi începută în
toată ţara luni, 16 octombrie a.c. Se vor
vaccina cu prioritate grupele cele mai
vulnerabile de a contacta boala şi anume:
l persoane adulte şi copii, rezidenţi în
instituţii de ocrotire socială, precum şi
pacienţii unităţilor care găzduiesc
persoane cu afecţiuni cronice
l salariaţii instituţiilor de ocrotire şi a
unităţilor de boli cronice
l persoane care acordă asistenţa celor
cu risc înalt
l membrii de familie ai persoanelor la
risc înalt
l copii cu afecţiuni medicale cronice
pulmonare şi cardiovasculare
l pacienţii infectaţi HIV
l copii şi adolescenţi supuşi terapiei cu
aspirină
Tranşa a doua de vaccin gripal va fi
distribuită în perioada 20-25 octombrie
2006, urmând ca cea de-a treia tranşă să
fie distribuită în perioada 5-10 noiembrie
2006.
În ultimele două tranşe se vor vaccina
persoanele catagrafiate din celelalte grupe
de risc care nu au fost vaccinate în prima
perioadă- persoane cu afecţiuni cronice,
persoane peste 65 de ani, personal
medical.
Pentru vaccinarea persoanelor din
zonele expuse la risc în cazul apariţiei
focarelor de gripă aviară se va realiza o
campanie de vaccinare suplimentară în
cursul lunii noiembrie a.c.

s.r.l.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice
Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

Circulaţia pe drumurile publice
Actul normativ stabileşte cadrul general privind
circulaţia pe drumurile publice, drepturile şi îndatoririle
conducătorilor auto şi ale pietonilor, precum şi
obligaţiile ce le revin administratorilor de drumuri
publice.
Directorul Direcţiei Poliţiei Rutiere, comisarul şef
Dumitru Jianu, a precizat că noile prevederi au fost
introduse pentru a aduce „un plus de siguranţă
circulaţiei pe drumurile publice din România”.
„Regulile au fost înăsprite şi s-au introdus anumite
măsuri pentru a creşte gradul de siguranţă în circulaţia
pe drumurile publice”, a precizat comisarul şef Dumitru
Jianu.
Cele mai importante reglementări cuprinse în
normele metodologice
Comisarul şef Dumitru Jianu a spus că normele
metodologice stabilesc obligaţii mult mai stricte pentru
administratorii drumurilor publice. Mai mult, dacă un
accident se produce din cauza stării drumului,
administratorul acestuia poate fi tras la răspundere,
chiar penală, a spus şeful DPR.
În plus, administratorul drumului public trebuie să
asigure decongestionarea rapidă a carosabilului, în
cazul producerii de accidente.
Administratorul drumului public are, astfel, între
altele, următoarele obligaţii:
lsă cureţe drumul public şi să înlăture obstacolele
aflate pe partea carosabilă;
lsă ia măsuri pentru înlăturarea imediată a cauzelor
evenimentelor rutiere cauzate de configuraţia, starea
sau dotarea tehnică necorespunzătoare a drumului
public;
lsă semnalizeze corespunzător drumurile publice;
Normele metodologice stabilesc şi
reglementări cu privire la pregătirea candidaţilor în
vederea obţinerii permisului de conducere.
Şeful Direcţiei Regim Permise şi Înmatriculări
Vehicule a MAI, chestorul şef Mihai Stancu, a precizat
că cele mai importante noutăţi constau în faptul că cei
care doresc să urmeze cursurile unei şcoli de
conducere susţine încă din şcoală o testare teoretică
iar la examenul final pot opta pentru limba maternă sau
pentru testare într-o limbă de circulaţie internaţională
(de exemplu, cetăţenii străini rezidenţi în România).
Totodată examenul de conducere va putea fi
susţinut şi la locul de reşedinţă şi nu doar la cel de
domiciliu, cum prevede legislaţia în vigoare. Chestorul
şef Mihai Stancu a precizat că măsura a fost luată
pentru a veni în întâmpinarea multiplelor solicitări de
acest gen primite din partea cetăţenilor.
Se introduce şi posibilitatea ca un tânăr să poată
face pregătirea pentru obţinerea permisului de
conducere cu 3 luni înainte de împlinirea vârstei de 18
ani şi când a împlinit 18 ani poate susţine examenul.
În ceea ce priveşte obligaţia de a purta centura de
siguranţă, chestorul şef Dumitru Jianu a precizat că sau limitat excepţiile, stabilindu-se foarte clar categoriile
de persoane care pot circula fără a purta centura de
siguranţă.
Nu sunt exceptaţi de la această regulă nici poliţiştii,
care dacă nu poartă centura de siguranţă pot plăti
amendă contravenţională şi chiar măsuri disciplinare.
Astfel, se exceptează de la obligaţia de a purta
centura de siguranţă:
l conducătorii de autoturisme pe timpul executării
manevrei de mers înapoi sau care staţionează;
l femeile gravide în lună avansată de sarcină;
l conducătorii de autoturisme care execută servicii
de transport public de persoane, în regim de taxi, când
transportă pasageri;
l persoanele care au certificat medical în care să fie
menţionată afecţiunea care contraindică purtarea
centurii de siguranţă;
l instructorii auto pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învaţă să conducă un autovehicul pe
drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice
ale examenului pt. obţinerea permisului de conducere.
Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării,
cu excepţia bicicletelor şi a celor trase sau împinse
cu mâna, este permisă numai în timpul zilei.
Conducătorul vehiculului oprit la semnalul
regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al
poliţistului de frontieră, este obligat să rămână în
vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu
deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului.
În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau
tramvai, oprit în trafic pentru încălcarea unei norme
rutiere, nu are asupra sa nici un act de identitate şi nici
permisul de conducere, poliţistul rutier trebuie să îl
conducă la cea mai apropiată unitate de poliţie pentru
stabilirea identităţii acestuia şi pentru verificarea în evidenţă a situaţiei permisului de conducere, atunci când
nu există posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.
Determinarea alcoolemiei
În ceea ce priveşte determinarea alcoolemiei, dacă
rezultatul testării arată o concentraţie mai mare de 0,40
mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezenţa în

organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau
a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de
vehicule sunt obligaţi să se supună recoltării probelor
biologice.
Chestorul şef Dumitru Jianu a precizat că măsura sa luat în condiţiile în care o concentraţie de peste 0,80
este considerată infracţiune şi intră sub incidenţa legii
penale.
În cazul accidentelor de circulaţie din care au
rezultat numai pagube materiale, conducătorii
vehiculelor sunt obligaţi să se supună testării aerului
expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora.
Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează
două probe biologice la interval de o oră între prelevări.
În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe
biologice nu se efectuează calculul retroactiv al
alcoolemiei.
Plăcuţele de înmatriculare
În cazurile în care legea prevede aplicarea măsurii
tehnico-administrative a retragerii plăcuţelor cu
numărul de înmatriculare sau de înregistrare,
conducătorul vehiculului este obligat să demonteze şi
să predea plăcuţele agentului constatator care a
dispus măsura. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare
sau de înregistrare, confiscate, în condiţiile legii, se
predau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost
constatată fapta pentru a fi trimise autorităţii
competente care le-a eliberat.
Punctele de penalizare
Legea introduce şi regula punctelor de penalizare,
pentru responsabilizarea conducătorilor auto.
Chestorul şef Dumitru Jianu a precizat că până
acum conducătorii auto ştiau că îşi pot pierde permisul
doar dacă încălcau anumite reguli. De acum înainte
însă, aceştia vor primi puncte penalizare dacă nu poartă centura de siguranţă, dacă vorbesc la telefonul mobil
sau dacă opresc în locuri unde acest lucru este interzis.
Acumularea a 15 puncte de penalizare atrage după
sine suspendarea permisului. Punctele penalizare se
prescriu la 6 luni de la trecerea în cazier.
„Cazierul devine astfel, la 6 luni, curat dacă nu ai
mai făcut nimic”, a precizat Dumitru Jianu.
Când pentru fapta săvârşită legea prevede şi
aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator
are obligaţia să le înscrie în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei.
Punctele de penalizare se înscriu în evidenţa
conducătorilor de autovehicule sau tramvaie de către
serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată
fapta.
Titularul permisului de conducere, la cerere, are
dreptul să obţină, personal, la sediul poliţiei rutiere din
judeţul care îl are în evidenţă, informaţii cu privire
numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.
La cumulul a cel puţin 15 puncte de penalizare,
serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă
conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în
scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării în
evidenţă a ultimelor puncte de penalizare, sancţiunea
contravenţională complementară a suspendării
exercitării dreptului de a conduce, precum şi obligaţia
de a se prezenta la sediul poliţiei rutiere, în termen de 5
zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda
permisul de conducere.
Titularul permisului de conducere are dreptul de a
conduce autovehicule de la data cumulării celor 15
puncte de penalizare şi până la data expirării
termenului când avea obligaţia de a preda permisul de
conducere sau, după caz, până la data predării
permisului de conducere.
Suspendarea exercitării dreptului de a conduce
autovehicule operează în ziua următoare celei în care
a fost predat permisul de conducere sau, după caz, a
expirat termenul de predare a acestuia.
În cazul în care titularul permisului de conducere nu
se prezintă la poliţie, în termenul menţionat în
înştiinţare, perioada de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce autovehicule se majorează, de
drept, cu 30 de zile.
În situaţia în care titularul permisului de conducere
face dovada imposibilităţii prezentării la poliţie în
termenul de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise,
perioada majorată de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule dispusă se anulează.
Vehiculele cu tracţiune animală, confiscate în
condiţiile legii, se predau autorităţilor administraţiei
publice locale, pe bază de proces-verbal, în vederea
transmiterii acestora spre valorificare, potrivit
dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.128/1998 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a
bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 98/1999, republicată.
Imobilizarea vehiculelor
Poliţiştii pot dispune imobilizarea imediată a
vehiculelor.
Imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectu-

ează de către poliţia rutieră, în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de lege.
Imobilizarea se face, în prezenţa unui martor
asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul
vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor
mijloace de blocare, care se consemnează în
procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a
dispus măsura.
În lipsa unui martor asistent poliţistul rutier
precizează motivele care au condus la încheierea
procesului-verbal în acest mod.
Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate
locurile unde oprirea sau staţionarea sunt interzise.
Atunci când se impune imobilizarea, în condiţiile
legii, a unui vehicul care transportă produse sau
substanţe periculoase, poliţistul rutier este obligat să
anunţe, de îndată, unitatea de poliţie din care face
parte pentru a se stabili, împreună cu unităţile
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
destinaţia finală pentru parcarea autovehiculului.
Imobilizarea unui vehicul care efectuează transport
de mărfuri sau produse periculoase ori cu gabarite
şi/sau mase depăşite se dispune de către poliţia
rutieră, în condiţiile stabilite împreună cu reprezentanţii
autorităţilor cu atribuţii în domeniu.
Restituirea permisului de conducere
Pentru restituirea permisului de conducere este
necesară trecerea unui test după perioada de
suspendare.
Comisarul şed Dumitru Jianu a precizat că cei în
cauză trebuie să se prezinte la poliţie şi să completeze
un chestionar de 15 întrebări din legislaţia rutieră. Dacă
obţin 13 puncte sunt declaraţi admişi. În caz contrar
repetă testul până obţin punctajul necesar promovării
acestuia.
Poliţia va stabili zilele şi orele la care se pot susţine
aceste teste.
Restituirea permisului de conducere se dispune de
către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl are în
evidenţă, la cererea titularului, în următoarele cazuri:
l la expirarea termenului de suspendare, când
sancţiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;
l la expirarea termenului de suspendare, când
sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei
contravenţii pentru care legea prevede suspendarea
dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile
sau, după caz a fost majorată cu 30 de zile, dacă
titularul a promovat testul de verificare a cunoaşterii
regulilor de circulaţie;
l în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat
Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de
către contravenient se efectuează de către serviciul
poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, în cazul în care
sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei
contravenţii pentru care legea prevede suspendarea
dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile
sau, după caz a fost majorată cu 30 de zile.
Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a
conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului,
dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
l a fost declarat admis la testul de verificare a
cunoaşterii regulilor de circulaţie;
l a obţinut permis de conducere cu cel puţin 1 an
înainte de săvârşirea faptei;
l în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care
se solicită reducerea perioadei de suspendare a
exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o
astfel de măsură;
în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei
pentru care se aplică sancţiunea contravenţională
complementară nu a mai avut suspendată exercitarea
dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu
beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a
exercitării dreptului de a conduce, dacă:
l perioada de suspendare a fost majorată, conform
legii;
l a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de
penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării
ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
l a fost implicat într-un accident de circulaţie din care
au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul
testării aerului expirat sau al probelor biologice au
stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub
influenţa alcoolului;
l sancţiunea contravenţională complementară s-a
dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea
ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte
ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini
roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.
Dispozitivele de detectare a radarelor vor fi
permise. Sunt în continuare interzise antiradarele,
respectiv dispozitivele care bruiază aparatele radar.
Prevederile intră în vigoare la data intrării în vigoare
a Legii de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă nr.
195/2006 privind circulaţia pe drumurile publice.
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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 trei ieduţe de 8 luni.
Tel. 223805.
Vând pene în stare foarte
bună, preţ 80 lei. Tel. 216468,
0355-807491.
Vând tv color Loewe, diagonala 70 cm, cu telecomandă,
stare foarte bună. Tel. 216468,
0355-807491.
Vând tv Diamant (alb-negru), diagonala 61 cm cu circuite integrate şi tv Sport (alb-negru), diag. 31 cm, stare foarte
bună. Tel. 216468.
Vând dormitor, stare foarte
bună. Tel. 0744-696581, 0355807476.
Vând congelator Linde, 7

sertare, 300 l, stare foarte bună.
Tel.0744-696581, 0355-807476
Vând butelie aragaz. Tel.
224894.
Schimb căpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 230696.
Vând mobilă din furnir
rădăcină nuc, plapumă nouă din
pene, 2 dune cu pene noi. Tel.
0355-408650.
Vând bancă cu halteră şi
greutăţi. Tel. 0355-408650.
Vând pat dublu de dormitor,
preţ 500 lei neg, vitrin ă
(bibliotecă), preţ 200 lei. Tel.
0355-804513, 254445.
Cumpăr televizoare color
bune sau defecte din plastic.
Tel. 0747-487859.
Vând mobilă compusă din:
dulap, 2 vitrine, servantă pentru

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 33% la publicitate pe perioada abonamentului
- reducere 30% 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.
Sunaţi la 0255-22.11.34 !

Abonamentele se pot face la factorii poştali
din judeţul Caraş-Severtin
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TV şi măsuţă, preţ 500 lei. Tel.
0740-145247, după ora 17.
Vând uşă stejar, aproape
nouă, parchetată, 2m/0,88m,
pre ţ avantajos. Tel. 0355412679.
Vând aspirator Ajax, stare
foarte bună, preţ 60 lei neg. Tel.
216468, 0355-807491.
Vând urgent centrală termică de apartament cu verificare
tehnică şi acte la zi, preţ neg.
direct. Tel. 0723-092582.
Vând uşi şi ferestre termopan cu 2 şi 3 canate, noi, din
Germania, preţ neg direct. Tel.
0723-092582.
Vând urgent şi ieftin boiler,
acordeon, aragaz, TV Sport şi
maşină de spălat vase. Tel.
0723-342608.
V â nd Nokia 6610i (cu
camera foto si radio FM) si cablu
de date CA - 42 (compatibil cu
majoritatea modelelor de
Nokia). Pret 90 €. Tel. 0740-175
966. E-mail sfinxul@acasa.ro
Ofer unor iubitori de animale
4 pisicuţi. Tel. 223805.

Cumpăr apartament 2-3
camere, ofer plata pe loc. Tel.
0355-409962.
Vând casă, str. Al. Vlahuţă, 4
camere, demisol, 2 băi,
bucătărie, curte şi grădină, preţ
neg. 50.000 €.Tel. 0729-107651
Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 0355-804513, 254445.
Închiriez apartament 2 camere în Moroasa. Tel. 0726125935.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Închiriez garsonieră în
Moroasa. Tel. 0726-125935.
Vând casă 270 mp, D+P+M,
garaj, curte, str. Izvorului, preţ
53.000 €, alăturat teren, preţ
9.500 €, opţional vilă tehnologie
rapidă, preţ 250 €/mp la cheie.
Tel. 0355-414326.
Vând apartament la casă,
garaj, teren de construcţie, str.
Nera. Tel. 0355-408650.
Vând teren 20.000 mp, 6
€/mp, deasupra Mănăstrii de pe
Calea Timişoarei. Tel. 0726609661, 0744-118342.
Vând sau schimb casă 2
camere, curte, grădină, 1.070
mp, Târnova. Tel. 0720-023426.
Tehnoredactez orice fel de
Cumpăr apartament 2-3
lucrări de licenţă sau referate, camere. Tel. 0745-260652.
pre ţuri minime. Tel. 0355 412568, 0727-815760, 0748413548.
La Mulţi Ani, tata!
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
Multă sănătate şi
limba română şi limba franceză.
fericire!
Tel. 0355-412568 , 0727815760, 0748-413548.
Cu toată dragostea,
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 0723-277475, 0743Octavia.
672399.
Execut lucrări de hidroizolaţii cu membrană bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
Sonorizez la preţuri mici
Pensionară, cu locuinţă, 57
nunţi, botezuri, chefuri, diverse ani, f ără obliga ţii, doresc
ocazii, cu muzică de toate genu- partener pentru căsătorie. Tel.
rile. Tel. 0723-277475, 0743- 0721-217133.
672399.
Tânără discretă şi simpatică
Îngrijesc copii mici sau care doresc cunoştinţă domn. Tel.
merg la gădiniţă sau la şcoală. 0720-443975.
Tel. 0355-804513, 254445.
Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.
Închiriez limuzină decapotaVând Mercedes 230 E,
bilă de epocă, replică 1948 pentru nunţi, filmări, preţ 150 €/2.5h. 1990, servo central, ABS, alarTel. 0355-414326, 0742-773016 mă, vopsea originală neagră,
Electrician autorizat execut maşină de garaj, preţ 5.800 €.
lucrări de proiectare şi execuţie Tel. 0724-788505
Vând 3 anvelope Continenîn instalaţii electrice de utilizare
tal,
second-hand, 185/55/R15
(interioare). Tel. 0727-355173.
radial 85 HM.S Tubeles
Reinforced şi 4 jante VW cu 5
orificii. Tel. 527935.
Vând Super Nova Clima,
Vând urgent apartament 4
camere, confort I, decomandat, preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând ambreiaj Ford Escort
2 băi, 2 balcoane, boxă 96 mp,
fără intermediari. Tel. 0355- 1.4. Tel. 0355-408650.
Vând Skoda Octavia Ele807491.
Schimb garsonieră, în Micro gance, 1.9 TDI, an fabricaţie
4, cu casă la ţară, în apropiere 2004, gri metalizat, pachet
drumuri grele, xenon, electric,
de Reşiţa. Tel. 0721-237277.
Vând apartament 3 camere. climatronic, 80.000 km, preţ
Tel. 0747-222989, permanent 10.500 €. Tel. 0744-558230.
Vând Dacia 1300 şi piese
sau 0355-805850, după ora 18.
Vând garsonieră în Mo- orice tip de Dacie. Aleea
Romaniţei, bl. IV, sc. 3, etaj III,
roasa. Tel. 0726-125935.
ap. 15, fam. Tincu.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

Teatrul „G.A. Petculescu” Reşiţa
prezintă:
Vineri, 13 octombrie 2006, ora 11,00 are loc premiera
spectacolului ”Eminescu, Creangă, Caragiale” - scenariu Ion
Mircioagă, regia artistică Ion Mirciogă, scenografia Florica
Zamfira.
Distribuţia: Camelia Ghinea, Florin Ruicu, Ana-Maria
Cizler, Antonio Dinu.
Sâmbătă, 14 octombrie 2006, ora 19.00, spectacol
susţinut de Secţia Germană a Liceului Diaconovici-Tiez în
cadrul Decadei Culturii Germane
Duminică, 15 octombrie 2006, ora 19,00, spectacolul
„Zadarnicele chinuri ale dragostei” de William Shakespeare,
Regia artistică Dan Vasile, Scenografia Alexandra Oancea.
Distributia: Ştefan Abrudan, Constantin Bery, Florin Ruicu,
Iulian Simionică, Iustina Prisăcaru, Cristina Konig, Eugen
Pădureanu,Florin Ibraşi, Sorin Fruntelată, Dan Mirea, Mălina
Petre, Gianina Iconaru, Adina Panait, Delia Lazăr, Nelu
Roman, Camelia Ghinea.

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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Imobiliare

Nume
Adresa

Prenume

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
13 - 19 Oct. 2006
Vineri, 13.10.2006
1. Pop Ionel (34 ani) şi
Bistrian Simona-Alina (37 ani)
Sâmbătă, 14.10.2006
1. Blatnyak Emanuel (27 ani) şi
Vladu Elena Viorica (28 ani)
2. Jigane Ionel (24 ani) şi
Voicău Maria (22 ani)
3. Caraibot Chirilă-Călin (22
ani) şi
Sporea Liliana-Maria (21 ani)
4. Cardiş Corneliu (35 ani) şi
Şişu Liliana-Adriana (28 ani)
5. Mustăcilă Flavius CristianIoan (27 ani)
şi Bara Corina-Elena (29 ani)
6. Grădinaru Cosmin-Vasilică
(29 ani) şi
Donţa Andreea Sorina (19 ani)
7. Fântânariu Ion (28 ani) şi
Bahnovei Petronela (18 ani)
8. Vanţă Daniel-Ionel (26 ani)şi
Militaru Elena-Liliana (22 ani)
Duminică 15.10.2006
1. Cioclei Ionuţ-Cosmin (23ani)
şi Drăgilă Simona Lucia-Ioana
(21 ani)
2. Nagy Daniel (32 ani) şi
Teodorovici Helga (31 ani)
Marţi 17.10.2006
1. Meda Ilie (37 ani) şi
Gheorghe Nicoleta (42 ani)
Miercuri, 18.10.2006
1. Ştiopu Laurenţiu Ciprian (28
ani) şi Manciu Ana (37 ani)
2. Plămădeală Boris (67 ani) şi
Kiss Angela-Codruţa (59 ani)
3. Glăvan Gabriel-Florin (24
ani) şi Roiban Mariana (35 ani)
Joi, 19.10.2006
1. Despău Dorel (27 ani) şi
Stepanescu Rozina (39 ani)
2. Ciobanu Remus Marius (29
ani) şi
Craiovan Rozvita Aurelia
(25 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 5-11 octombrie

l Onofrei Alexandra (81 ani)
l Puia Lucia (71 ani) l Burian
Walter-Iosif (65 ani) l Măran
Elisabeta (56 ani) l Motreanu
Ana (75 ani) l Mure şan
Alexandru (68 ani) l Marcu Ilie
(71 ani) l Muntean Ion (86 ani)
l Gava Ion (54 ani) l Predoi
Ioan (56 ani) l Pârvu Gheorghe
(69 ani) l Rieger Iuliana (70
ani) l Belcea Constantin (79
ani) l Toma Ioan (66 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
,

Octombrie
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

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Data

Lei noi

2 Oct. 06
3 Oct. 06
4 Oct. 06
5 Oct. 06
6 Oct. 06
9 Oct. 06
10 Oct. 06
11 Oct. 06

53,9367
52,8535
51,8139
50,7644
50,9521
51,7721
51,8010
51,5752

Service, preţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 11 garsoniere cu o cameră,
preţ 5.000 € fiecare şi 18 garsoniere cu 2
camere, preţ 7.200 € fiecare; cu
contracte de închiriere pe termen lung.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 3.000 mp teren, zonă foarte
bună, pentru construcţii industriale, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 7.000 mp teren, Calea
Timişoarei, preţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj IX/X, zona Intim,
preţ 19.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând garsonieră, etaj IV/IV, 36 mp,
centrală, instalaţii elecrice şi sanitare
noi, zona Mociur, preţ 8.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Cumpãrãri
Cumpăr farmacie în Caransebeş şi
Lugoj. Tel. 0724-302616, 0788-657217.
(Magister)

Închirieri

Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, Bdul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Caransebeş vis-a-vis de Magazinul Mall 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)
Închirez spaţii comerciale pt. sedii
firme, cabinete medicale, Bd. Revoluţia
din Decembrie şi vis-a vis de Spitalul
Judeţean. Tel.221529, 0724-302616.
(Magister)
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

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

USD 11 Septembrie - 11 Octombrie 2006 EURO

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

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

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

AGENŢIA IMOBILIARĂ

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

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

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj V, 105 mp, zona
Reşiţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Reşiţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 4 camere, baie, bucătărie,
curte, centrală, zona Valea Domanului,
preţ 55.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând casă 5 camere, 2 băi, bucătărie, curte comună, zona Catedralei, preţ
35.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând casă din cărămidă arsă, 5
camere, 320 mp construibilă + 780 mp
grădină în Gârlişte. Preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govândari, îmbuntăţit, preţ 28.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp, construibilă, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând teren 4.200 mp zona Calea
Timişoarei, preţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând teren 17.000 mp la Km 8 lângă
staţia de curent, preţ 1 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2.850 mp teren zona Renk, preţ
4€.Tel.221529, 0724-302616.(Magister)
Vând 11.500 mp teren la km 8 lângă
şosea, preţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând 3.300 mp teren, Calea Caransebeşului, lângă Dacia Service, preţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând casă în Bocşa Română, 6
camere, superîmbunătăţită, grădină 200
mp.Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea
Caransebeşului, în spate la Dacia

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

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

Vânzãri

Agentii
, imobiliare

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

11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11

Vând apartament 2 camere conf.1,
zonă bună. Tel. 0788-374143
Vând apartament 2 camere conf.1
îmbunătăţit în zona Victoria. Tel. 0788374144
Vând apartament 2 camere conf.1,
ocupabil imediat. Tel. 0788-374146
Vând urgent apartament 3 camere şi
4 camere zonă excelentă. Tel. 0788388501
Vând apartament 2 camere, preţ
18.500 €. Tel. 0788-388502.

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând urgent apartament 3 camere
preţ 20.000 € neg., zona foarte bună. Tel.
0788-509283.
Vând apartament 3 camere conf. 1
Govândari, pret 22.000 €. Tel. 0788494074
Vând două apartamente 2 şi 3
camere Micro II, zona Intim. Tel. 0788571780. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf. 1
cu îmbunătăţiri, zona Moroasa, preţ
21.000 €. Tel. 0788-520899. (Tryo M)

AGENŢIE IMOBILIARĂ
Banat Expert IMOBILIARE

...expertul tranzacţiei tale...!
Pentru că noi vă ajutăm, oferind:
COMISION 0% DE LA VÂNZĂTOR APARTAMENTE!!!
t consultanţă imobiliară pentru a lua cea mai bună decizie
în alegerea ofertei
t intermedieri în orice tranzacţie imobiliară
t rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
t asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme
legată de intabulări şi orice litigii imobiliare
t sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
t asigurări bunuri imobile
t proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
t lucrări de cadastru şi topografie
B-dul Revolutiei din Dec., Nr. 13, Et. 1 (casa langa U.Eftimie Murgu)
Tel. 0355-404462, 0788-021440; E-mail: banatexpert@gmail.com
Vând terenuri Calea Caransebeşului, parcelate sau neparcelate, diferite
suprafete, cu acte la zi. Tel. 0355404462, 0788021440, 0740956337
(Banat Expert)
Vând terenuri Văliug, Crivaia şi case
G ă r â na. Tel. 0355-404462, 0788 021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Vând urgent casă îmbunătăţită,
mobilată, 2 camere, decomandate, 2
holuri, baie utilată complet, bucătărie,
scară interioară, curte, dependinţe, în
centru civic, preţ 25.000 €. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0729-101732
(Banat Expert)
Vând urgent apartament superîmbunătăţit, mobilat, 2 camere, etaj 4/4, bloc
acoperit, ocupabil imediat, zona Intim,
preţ 17.500 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0729-101732 (Banat Expert)
Ocazie! Vând casă mare, amenajată
lux, în Bocsa Romana, 4 camere, baie
teras ă acoperit ă , garaj, suprafa ţ ă
construită 300 mp, dependinţe, curte şi
grădină 2.500 mp, schelet seră, preţ
31.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0729-101732 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, semidecomandat, instant şi 2 convectoare gaz,
zona Intim, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0729-101732
(Banat Expert)
Vând casă în Bocşa Montană, 4 camere, dependinţe, garaj, curte betonată,
la sosea, grădină 400 mp, preţ 32.000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0729-101732 (Banat Expert)

Vând casă în Bocşa Montană, 3
camere, coridor mare, 4 boxe, curte şi
grădină 400 mp, preţ 12.000 €.Tel. 0355404462, 0788-021442, 0729-101732
(Banat Expert)
Vând 7 ha teren agricol, Valea Mare,
fără utilităţi, preţ 550 €/ha. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0729-101732
(Banat Expert)
Vând teren pentru construcţie garaj
în suprafaţă de 38,25 mp, intabulat, acte
la zi, toate utilit ă ţile, pe strada
Făgăraşului, în spate la blocul 22, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Vând 2 parcele de teren alăturate, în
suprafaţă de 67,5 mp fiecare, intabulate,
acte la zi, toate utilităţile, posibilitate
construcţie garaje sau locuinţă, pe
strada Făgăraşului, în spate la blocul 20,
preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Cumpăr terenuri Calea Caransebeşului, Calea Timişorii, Zona Ţerova,
Văliug, Crivaia, Semenic. Tel. 0355404462, 0788-021440, 0740-956337
(Banat Expert)
Cumpăr garsonieră, Republicii, bloc
Moto-Velo, ofer preţ onorabil. Tel. 0355404462, 0788-021440, 0740-956337
(Banat Expert)
Cump ă r apartament 3 camere,
decomandat, Centru Civic, fără îmbunătăţiri, ofer maxim 30.000 €. Tel. 0355404462, 0788-021440, 0740-956337
(Banat Expert)
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PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

Dinamo Bucuresti
Steaua Bucuresti
Otelul Galati
CFR Cluj
Politehnica Timisoara
Gloria Bistrita
Politehnica Iasi
Rapid Bucuresti
Farul Constanta
UTA
Ceahlaul Piatra Neamt
Unirea Urziceni
Pandurii Tg. Jiu
U. Craiova
FC National
Jiul Petrosani
FC Vaslui
FC Arges

E
0
3
0
2
3
1
4
4
2
1
1
0
1
3
2
4
3
0

I
0
1
3
2
2
4
2
2
4
5
5
6
6
5
6
5
6
9

GM
22
17
17
23
10
14
13
12
13
10
8
9
7
11
8
5
9
6

GP
6
5
11
11
6
7
11
10
12
12
12
12
13
24
14
10
21
17

P
30p
21p
21p
20p
18p
16p
16p
16p
14p
13p
13p
12p
10p
9p
8p
7p
6p
3p

Etapa urmatoare (11/34), 12-15 oct 2006: Joi 12.10: Rapid - Gloria Bistrita(20:00, National TV); Vineri 13.10: U. Craiova - Ceahlaul
Piatra Neamt (15:00, Telesport); Steaua - CFR Cluj (20:00, TVR 1);
Sambata 14.10: Jiul Petrosani - Pandurii Tg. Jiu (15:00); UTA - Unirea
Urziceni (15:00, Telesport); Dinamo - Farul Constanta (20:45, Antena
1); Duminica 15.10: FC Vaslui - Otelul Galati (15:00, Telesport); FC
Arges - Politehnica Iasi (15:00, Telesport); Poli Timisoara - FC National
(20:30, TVR 1).

Baietii au sanse mari. Lotul masculin pentru Mondialele din
Danemarca este alcatuit din Marian Dragulescu, Flavius Koczi,
Daniel Popescu, Razvan Selariu, Robert Stanescu, Marius Berbecar si Dan Potra. Baietii au ca obiectiv obtinerea unei medalii.
Dan Grecu crede ca elevii sai au forta necesara sa urce de mai
multe ori pe podium: "Sanse exista, dar depinde cum le vom
fructifica. Evident, ne dorim cit mai multe succese". Antrenorul i-a
nominalizat pe Dragulescu, Popescu, Selariu si Koczi, revelatia
Europenelor de la Volos, drept principalii favoriti la obtinerea unei
medalii in cadrul Campionatului Mondial.
Feminin. Pentru Nicolae Forminte a sosit un moment important in cariera de antrenor al lotului olimpic feminin. Tehnicianul va
trece printr-un Campionat Mondial cu o formatie alcatuita din
sportive retrase care acopera locurile goale ramase in urma fetelor
accidentate. Singurele sanse la medalii vin din partea Stelianei
Nistor si a Sandrei Izbasa.
Celelalte trei locuri esentiale pentru alinierea unei echipe
complete la Mondiale au fost ocupate de Floarea Leonida, Elena
Chiric, retrase recent din activitatea competitionala, si de
Loredana Sucar, revenita dupa citeva luni petrecute in spital din
cauza unui sindrom care i-a provocat leziuni nodulare.
Obiectivul declarat si asumat sint o medalie si obtinerea
calificarii la urmatoarea editie a Mondialelor de anul viitor, care
conteaza pentru calificarea la JO de la Beijing din 2008. Din
nefericire, nu se pot face minuni fara gimnaste", a spus Forminte.

LIGA 2 - SERIA II
Clasament etapa a 10-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dacia Mioveni
U Cluj
Minerul Lupeni
FC Caracal
ISCT
FC Targoviste
Poli II Timisoara
Corvinul Hunedoara
CSM Rm Valcea
Apulum Alba Iulia
FCM Resita
Gaz Metan Medias
Unirea Dej
FC Bihor
CS Auxerre Lugoj
Building Vanju Mare
FC Baia Mare
CFR Timisoara

M
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
6
6
6
6
4
4
4
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

E
4
3
2
0
4
3
3
5
1
4
3
2
1
4
3
3
3
2

I
0
1
2
4
2
3
3
2
5
3
4
5
6
4
5
5
5
6

GM
14
11
14
16
8
10
10
18
11
6
11
10
7
11
8
4
8
7

GP
3
8
8
10
4
7
7
11
13
8
11
12
14
14
11
8
18
17

P
22p
21p
20p
18p
16p
15p
15p
14p
13p
13p
12p
11p
10p
10p
9p
9p
9p
8p

Etapa urmatoare (11/34), 14 octombrie 2006: Auxerre Lugoj - FC
Baia Mare; FC Caracal - Minerul Lupeni; Building Vanju Mare - Poli II
Timisoara; Apulum Alba Iulia - FCM Targoviste; CFR Timisoara - Dacia
Mioveni; FC Bihor - Unirea Dej ; U Cluj - Industria Sarmei Campia Turzii; CSM Rm. Valcea - Corvinul Hunedoara; FCM Resita - Gaz Metan
Medias.

HANDBAL MASC. - LIGA NATIONALA
Clasament etapa a 5-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Steaua Bucuresti MFA
HCM Constanta
Dinamo Baumit Bucuresti
CSM Medgidia
UCM Resita
HCM CSM Bistrita
Izometal Timisoara
Lignitul Pandurii Tg. Jiu
Uztel Ploiesti
Univ. Bucovina Suceava
Minaur Baia Mare
HCM Brasov
Ploitehnica Iasi
Armatura U Agronomia Cluj

M
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5

V
5
4
4
3
2
3
2
2
2
2
1
1
0
0

E
0
1
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0

I GM
0
174
0
143
1
183
1
171
1
150
2
130
2
138
1
115
2
107
3
127
4
140
4
117
5
119
5
114

GP
P
144 10p
123 9p
132 8p
141 7p
137 6p
142 6p
133 5p
112 5p
114 4p
148 4p
156 2p
134 2p
156 0p
156 0p

RUGBY - Ultimul pas ^nainte de mondiale
Nationala Romaniei a reusit sambata sa faca un imens pas
catre editia din 2007 a Cupei Mondiale. 'Stejarii' au invins Georgia
cu 20-8, in partida cea mai importanta din aceasta ultima faza de
calificare la CM. Urmeaza un meci cu Spania (14 octombrie) pe
care trebuie sa il castigam pentru a merge direct la mondialele din
2007 din Franta.
Meciul a fost unul dominat total de romani, chiar daca scorul nu
arata acest lucru. i Fercu, iar Vlaicu a mai sutat de doua ori printre
bete pe final. Ce a fost mai greu din aceasta ultima faza de
calificare la Cupa Mondiala a trecut: am invins Georgia, principala
contracandidata.

PRELIMINARII EURO 2008
Romania a intalnit in Ghencea, in meci contand pentru a 3-a
etapa a preliminariilor Campionatului European 2008, selectionata
Belarusului. Tricolorii s-au impus cu scorul de 3-1 prin golurile
marcate de Mutu, Marica si Goian. Revenirea nationalei in
Ghencea a fost astfel de bun augur, in ciuda incidentelor neplacute
din tribune...
Rezultate, program Grupa G:
Clasament GRUPA G
2-2
J V E I GOL P Romania - Bulgaria
0-2
1. Romania
3 2 1 0 7-3 7 Albania - Romania
3-1
2. Olanda
3 2 1 0 5-1 7 Romania - Belarus
3. Bulgaria
3 1 2 0 6-3 5 11.10.2006: Romania sta
4. Slovenia
2 1 0 1 2-3 3 24.03.2007:
5. Albania
2 0 1 1 2-4 1 Olanda - Romania
6. Belarus
3 0 1 2 3-8 1 Luxemburg - Belarus
7. Luxemburg
2 0 0 2 0-3 0 Albania - Slovenia

FORMULA 1 - M.P. AL JAPONIEI

Etapa urmatoare (6/26), 14 octombrie 2006: Poli Iasi - HC
Minaur Baia Mare; Armatura U Agronomia Cluj - HCM CSM Bistrita;
Alonso castiga, Schumacher abandoneaza
Univ Bucovina Suceava - Dinamo Baumit Bucuresti; HCM Constanta Fernando Alonso a castigat duminica Marele Premiu
Steaua MFA Bucuresti; Lignitul Pandurii Tg Jiu - Poli Izometal
Timisoara; UCM Resita - Uztel Ploiesti; CSM Medgidia - HCM Brasov. al Japoniei, in timp ce Michael Schumacher a abandonat

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
13-21 oct:
13-15 oct:
14 oct:
16-23 oct:
16-23 oct:

GIMNASTICAARTISTICA - C.M. Aarhus;
HOCHEI - Cupa Continentala, Runda 2, Cracovia;
RUGBY - Preliminarii CM: Spania - Romania ;
TENIS - ATP Tour, Master Series Madrid, Spania;
TENIS - WTATOUR, Zurich Open, Zurich, Elvetia.

DE VĂZUT LA TV:
HAND. MASC: Liga Campionilor: HCM Constanta - THW Kiel
Sambata TV Sport ora 20:15
MOTOCICLISM: MOTOGP - Cursele din Portugalia
Duminica Eurosport ora 12:30
HAND. FEM.: CUPA CUPELOR: Oltchim - DHW Antwerpen (tur 2)
Duminica Eurosport ora 19:00
GIMNASTICA: CAMPIONATUL MONDIAL, Echipe, masculin
Marti TVR 2 ora 20:00
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: STEAUA - REAL MADRID
Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: CHELSEA - BARCELONA
Miercuri ProTV ora 21:45
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cu 17 tururi inaintea finalului, cand se afla la conducerea
cursei. Ultima etapa: Brazilia, 22 octombrie 2006.
Fernando Alonso a facut un pas important pentru
adjudecarea celui de-al doilea titlu mondial consecutiv,
dupa ce si-a trecut in palmares Marele Premiu de la
Suzuka, la capatul unei curse dramatice, cu ibericul de la
Renault profitand de abandonul lui Michael Schumacher.
Clasament final cursa Suzuka, Japonia:
1. ALONSO (Renault)
+1h23m53.413s
2. MASSA (Ferrari)
+16.151s
3. FISICHELLA (Renault) +23.953s
Clasament general piloti:
1. Fernando Alonso
126 puncte
2. Michael Schumacher 116 puncte
3. Felipe Massa
70 puncte
4. Giancarlo Fisichella
69 puncte
Clasament general constructori:
1. Renault
195 puncte
2. Ferrari
186 puncte
3. McLaren
105 puncte
4. Honda
78 puncte

ATLETISM
Atleta română Constantina
Diţă Tomescu, clasată pe locul 2
în proba de 20 km la CM de alergare pe şosea de la Debrecen
(Ungaria), a stabilit un nou
record european pe distanţa de
15 km, cu 47 min 10 secunde,
pe care îl împarte cu olandeza
de origine kenyană Lornah
Kiplagat, câştigătoarea cursei.
Valentina Tomescu şi Kiplagat au trecut în acelaşi timp linia
care marca distanţa de 15 km şi
au stabilit un nou record european, cel anterior fiind deţinut
de norvegianca Ingrid Kristiansen din 1987 cu 47min17sec.
Kiplagat a stabilit la 20 km
un nou record mondial cu
1h03min21sec, precedentul
fiind deţinut de britanica Paula
Radcliffe din octombrie 2001 cu
1h03min26sec. Constantina
Tomescu a bătut şi ea recordul
lui Radcliffe şi deţine a doua
peformanţă mondială cu
1h03min23sec.
''La 15 km eram umăr la
umăr cu Kiplagat, dar apoi am
obosit. Sunt foarte muluţimtă de
cursă, a fost rapidă şi dură'', a
declarat Constantina Tomescu.
România s-a clasat pe locul
IV, la 56 secunde de medalia de
Bronz.

UCM Rally Team se
desfiin]eaz@
Rezultatele modeste inregistrate de UCM Resita Rally
Team in acest sezon au determinat conducerea uzinei sa retraga echipa condusa de Mihai
Leu din campionat. „Prin cooptarea lui Mihai Leu, am tintit mai
multe planuri, inclusiv de imagine, el fiind cel mai reprezentativ
pilot din campionat“, a declarat
Adrian Chebutiu. In prezent insa, cu o etapa inaintea incheierii
sezonului competitional, UCM
Resita Rally Team mai pastreaza sanse la locul intii doar la
Grupa H, prin Gunther Graef, si
la clasa N 1,6, prin Valentin Porcisteanu, in timp ce capitanul
echipei, Mihai Leu, a abandonat
in patru dintre cele sapte etape
disputate. Nu vom mai avea, in
principiu, o echipa de raliu la
anul, pentru ca rezultatele neau dezamagit“.

WRC - Colin McRae îl va înlocui pe
Sebastien Loeb în Raliul Turciei
Fostul pilot al echipei Citroen, Colin
McRae a fost confirmat oficial ca
inlocuitor al lui Sebastien Loeb (care si-a
rupt mana cu bicicleta) in cadrul echpei
Kronos Total Citroen pentru urmatoarea
runda a Campionatului Mondial de Raliuri, Raliul Turciei. McRae isi va asuma
rolul de pilot prioritar, obiectivul sau fiind
acela de a aduce puncte pentru echipa.
Rubrică realizată de Adrian Popa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

V
10
6
7
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
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GIMNASTICĂ - CUPA MONDIALĂ

LIGA 1
Clasament etapa a 10-a:
M
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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