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MUNTELE MIC, O DESTINAŢIE MAI APROAPE DE NOI
Preocuparea prioritară a administraţiei judeţului nostru
reabilitarea infrastructurii rutiere - oferă o nouă promisiune
îndeplinită: drumul judeţean DJ 608 A care leagă municipiul
Caransebeş de Complexul Turistic Muntele Mic, trecând prin
localităţile Zerveşti, Turnu Ruieni şi Borlova, un traseu de 37 km
va deveni, în curând, accesibil pentru toate categoriile de
autoturisme. Masivul muntos Ţarcu-Muntele Mic este situat pe
latura nord-vestică a Carpaţilor Meridionali.

Afluenţa turiştilor pe tot parcursul unui an, sezonul de
aproape şase luni, al sporturilor de iarnă fiind completat de cel de
vară, al amatorilor de drumeţii, a determinat găsirea unei noi
variante de acces spre complexul de cabane, un drum pentru
mijloacele de transport auto.
Data naşterii acestui traseu spectaculos, dar dificil (tronsonul
cuprins între staţia de plecare a telescaunului şi staţiunea
Muntele Mic) este consemnată în anul 1972 când un colectiv de
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Dacă superlativele care definesc acest masiv se exprimă prin
cifre (zece vârfuri cu înălţimea peste 2000 m, cel mai lung traseu
din ţară al unui telescaun - 3492 m, la o diferenţă de nivel de cca.
800 m, alimentarea staţiunii cu energie electrică produsă de un
microagregat în care a fost montată prima turbină de concepţie
românească), frumuseţea traseului şi spectacolul înălţimilor nu
pot fi cuantificate.
Staţiunea Muntele Mic, situată pe versantul sudic al
masivului Ţarcu, la altitudinea de 1525 m s-a dezvoltat în anii '30,
când castelului militar al vânătorilor de munte i s-au adăugat
cabane ale unor societăţi din Timişoara şi Caransebeş, cabane
care dispuneau de un grad sporit de confort: energie electrică,
apă curentă, linie telefonică.
Construcţiile au fost completate cu o bisericuţă din lemn, în
stil maramureşean şi Crucea Eroilor, omagiu adus luptătorilor
bănăţeni pentru reîntregirea neamului.
Accesul spre complexul de cabane era o cărare care, după
traversarea localităţii Borlova urca, timp de aproape patru ore, la
fântâna Voinii şi de acolo la Muntele Mic.
Începând cu anul 1976 accesul spre munte a fost posibil şi
prin darea în exploatare a telescaunului.

proiectanţi, sub conducerea inginerului Mălăescu de la IPJ
Caraş-Severin (actuala S.C. CASE S.A.), director fiind inimosul
inginer Mihai Stănescu, elaborează studiul tehnico-economic
pentru viitorul drum, pietruit, inaugurat în anul 1973.
Importantele amenajări hidroenergetice edificate în zonă
(centrala hidroelectrică Ruieni, lacul Zerveşti) au impus
realizarea unor drumuri tehnologice capabile să preia sarcini
mari şi astfel, între Caransebeş şi captarea Sebeşel traseul a fost
betonat. În continuare, până la staţia de pornire a telescaunului,
drumul a fost asfaltat.
Exploatarea drumului, amprenta timpului, dar mai ales faptul
că întreţinerea lui a fost deficitară au transformat parcurgerea lui
într-o adevărată aventură.
Pentru o activitate turistică organizată, continuă, de
amploare, o ofertă certă a Muntelui Mic, era necesară rezolvarea
unei căi de acces adecvate, acesta fiind contextul în care a fost
hotărâtă reabilitarea drumului DJ 608A, tronsonul cuprins între
localitatea Borlova şi complexul de cabane. Lucrarea constă, în
principal, în asfaltarea vechiului drum pietruit şi refacerea
covorului la cel care a fost iniţial asfaltat, dar pentru a ajunge la
.
(continuare pe pagina 3)
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20 mii lei pentru fiecare loc de munc@ nou creat
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caraş-Severin acordă credite cu dobândă
avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj
în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiarii acestor credite pot fi intreprinderile mici şi mijlocii, unităţile cooperatiste, asociaţiile
familiale, persoanele fizice care desfăşoară în
mod independent activităţi economice, precum şi
şomerii şi persoanele în vârstă de până la 30 de
ani, care au statut de student pentru prima dată şi
urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de
învăţământ superior de stat sau particular,
autorizată sau acreditată, în condiţiile legii, care
înfiinţează intreprinderi mici si mijlocii, unităţi
cooperatiste, asociaţii familiale sau devin
persoane fizice care desfăşoară în mod
independent activităţi economice.
Creditele din bugetul asigurărilor pentru şomaj se pot acorda pentru următoarele destinaţii:
a) finanţarea stocurilor de materii prime,
materiale, obiecte de inventar şi a altor necesităţi
privind activitatea curentă.

b) finanţarea cheltuielilor de capital ;
c) finanţarea investiţiilor complexe care
necesită finanţarea concomitentă a cheltuielilor
de capital şi a stocurilor de materii prime,
materiale şi obiecte de inventar sau a altor
necesităţi privind activitatea curentă.
Valoarea creditului se stabileşte în raport cu
numărul locurilor de muncă nou create. Suma
alocată pentru fiecare loc de muncă nou creat a
fost pînă de curând de 10 mii lei. Prin Hotărârea
Consiliului de Administraţia al Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, această sumă
a fost majorată la 20 mii lei pentru fiecare loc de
muncă nou creat.
Dobânda la creditele acordate în baza Legii
nr. 76/2002 este pentru judeţul nostru, de 25%
din dobânda de referinţă stabilită de Banca
Natională a României ( 2,185% dobândă pe an).
Agenţii economici care doresc să acceseze
aceste credite pot obţine informaţii suplimentare
la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin din Reşiţa, Str.
Traian Lalescu nr. 17, Biroul Creditare (telefon
212160) sau de pe site-ul www.ajofmcs.ro.

AJOFM Cara}-Severin deschide un nou punct de lucru în Re}i]a
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Caraş-Severin anunţă înfiinţarea unui
nou Punct de lucru în cartierul Găvândari din
Reşiţa. Acesta îşi are sediul la etajul 2 al Pieţei
Agroalimentare Nord. Înfiinţarea acestui punct de
lucru s-a datorat faptului că Agenţia doreşte să fie
cât mai aproape de persoanele aflate în căutarea
unui loc de muncă, fiind cunoscut faptul că
majoritatea persoanelor care beneficiază de
serviciile Agenţiei, atât şomeri cât şi angajatori,
locuiesc în cartierul Govândari,
Noul punct de lucru îşi va începe activitatea în
data de 9 octombrie 2006, programul de lucru cu
publicul fiind de luni pana vineri între orele 8.3016.30 .
Serviciile oferite în cadrul punctului de lucru
sunt următoarele:
l înregistrarea solicitanţilor de locuri de muncă;
l emiterea deciziilor de repartizare pe locurile
de muncă vacante;
l aplicarea vizei lunare pentru şomerii
indemnizaţi, conform programărilor;
l înregistrarea şi medierea locurilor de muncă
vacante;
l întocmirea deciziilor de încetare şi
suspendare a plăţii indemnizaţiilor în cazurile
prevăzute de lege şi operarea în carnetul de
muncă al beneficiarilor;
l emiterea de adeverinţe pentru persoanele
beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001;
l informarea despre facilităţile acordate
conform Legii nr. 76/2002, precum şi despre
modificările aduse de O.u.G. nr 144/2005.
În cadrul punctului de lucru vor fi acordate de
asemenea şi servicii de informare şi consiliere
privind cariera şi servicii de formare profesională,
şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă având posibilitatea de a se înscrie la
cursurile de calificare organizate de către Agenţie
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian
lalescu nr. 17, tel. 212380.
Cursuri de calificare
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Caraş-Severin organizează cursuri de
calificare cu finanţare din bugetul asigurărilor
pentru şomaj. Persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă beneficiază gratuit de cursuri de
calificare/recalificare , având astfel posibilitatea
dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice
specifice unei noi meserii care să le mărească
şansele ocupării unui loc de muncă.
În cursul lunii octombrie , Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
va demara prin Centrul de Formare Profesională
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cursuri de calificare în următoarele meserii :
instalator instalaţii încălzire centrală , tâmplar şi
operator calculator electronic şi reţele la Reşiţa şi
lucrător în comerţ la Moldova Nouă.
Prin
furnizorii de servicii de formare profesională vor fi
organizate în cursul lunii octombrie cursuri de
calificare în meseriile: sudor la Reşiţa, îngrijitor
bătrâni la domiciliu şi lucrător în cultura plantelor
la Reşiţa.
Pe lângă aceste cursuri ce vor începe în luna
octombrie, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin mai face înscrieri
şi pentru celelalte cursuri organizate prin Centrul
propriu de Formare Profesională: zidar, bucătar,
ospătar, frizer-coafor-manichiură-pedichiură,
operator confecţioner industrial şi inspector
resurse umane şi prin furnizorii externi autorizaţi:
fierar betonist , brutar şi îngrijitor bătrâni la
domiciliu.
Persoanele care doresc să urmeze cursuri de
calificare îşi pot depune dosarele de înscriere la
curs, urmând să înceapă cursul în momentul
completării claselor. Dosarul de înscriere la curs
trebuie să conţină originalul şi copia buletinului
de identitate, a certificatului de naştere şi a
diplomei de studii, precum şi o adeverinţă
medicală care să ateste faptul că persoana este
aptă din punct de vedere medical pentru cursul
respectiv. Studiile necesare unei persoane
pentru a putea urma un curs de calificare sunt
minim 8 clase şi diferă în funcţie de curs.
De la începutul anului, au absolvit cursuri de
calificare organizate de către Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
un număr de 646 persoane, 197 dintre aceştia
reuşind să-şi găsească un loc de muncă după
finalizarea cursurilor.
Informaţii suplimentare şi înscrieri la curs se
pot face la sediul A.J.O.F.M. Caraş-Severin din
Reşiţa str. Traian Lalescu nr. 17, etajul I, biroul nr.
6 (tel 212380) sau la Punctul de lucru din
Găvândari de la Piaţa Agroalimentară Nord,
etajul 2 (tel. 252040).
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AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 18.10.2006
Meserie: nr. locuri/locuri pt. absolvenţi/locuri pt. handicapaţi.
RESITA
Croitor confecţioner îmbrăcăminte comandă 19/117/16;
Muncitor necalificat în construcţii 20/21/0; Vânzător 4/18/0;
Bucătar 2/2/0; Muncitor necalificat în industria confecţiilor 18/42/0;
Agent imobiliar 0/5/0; Jurisconsult 0/1/0; Ziarist 0/1/0; Operator
centrala termica 0/0/4; Operator instalaţii cazane centrale electrice
0/0/5; Operator la instalaţiile de turbine cu abur/gaze/0/0/4;
Tâmplar universal 0/9/0; Zidar, rosar, tencuitor 2/17/0; Zugrav
vopsitor 2/16/0; Instalator apa canal 2/0/0; Sudor 1/20/4; Maşinist
la maşini pentru terasamente 0/3/3; Strungar la maşini orizontale
2/0/12; Lucrător comercial 0/10/0; Femeie de serviciu 5/0/0;
Instalator centrale termice 0/2/0; Secretara 0/1/0; Sudor manual
cu arc electric 1/1/0; Operator confecţioner industrial 20/0/15;
Sudor manual cu flacără de gaze 2/0/0; Proiectant inginer
electrotehnic 0/2/0; Ospătar 2/7/0; Sudor cu arc electric cu
electrod 1/0/0; Lăcătuş montator pentru utilaje industriale 0/3/0;
Tehnician industria materialelor de construcţii 2/0/0; Tinichigiu de
şantier 2/2/0; Inginer CCIA 2/7/0; Dulgher (exclusiv restaurator)
0/5/0; Electrician de întreţinere şi reparaţii 0/19/0; Faianţar 2/0/0;
Laborant chimist 0/4/0; Lacatus mecanic 2/3/0; Montator pereti şi
plafoane din ghips carton 2/0/0; Vopsitor auto 0/1/0; Zidar cosuri
fabrica 2/0/0; Agent de asigurare 0/32/0; Agent reclama publicitara
0/1/0; Agent vanzari 2/6/2; Consilier 0/14/0; Corector 0/1/0;
Electromecanic retele cabluri 0/1/0; Frezor universal 0/1/0;
Gestionar depozit 0/2/0; Inginer industria alimentara 0/2/0; Inginer
mecanic 0/4/0; Inspector asigurări 0/2/0; Instalator instalaţii
tehnico-sanitare 10/5/0; Lăcătuş construcţii metalice 8/10/0;
Legator manual 1/0/0; Maistru aparate electromedicale 0/5/0;
Maşinist pod rulant 0/2/0; Mecanic auto 0/8/0; Pavator 0/4/0;
Proiectant inginer constructor 0/1/0; Reporter 0/2/0; Reprezentant
tehnic comercial 0/3/0; Sef birou serviciu financiar contabil 0/1/0;
Sef oficiu juridic 0/1/0; Strungar la maşini de alezat 0/5/0; Strungar
universal 0/17/0; Tehnician constructor 0/3/0; Dulgher restaurator
4/0/0; Muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri 12/0/0;
Operator fabricarea produselor făinoase 21/0/0; Topograf 0/0/1;
Zidar restaurator 5/0/0; Consilier juridic 1/0/0; Asistent medical
generalist 1/0/0; Inginer geodez 0/0/1; Tehnician/responsabil
afacere 0/0/1; Inginer de cercetare în maşini 1/0/0; Electrician auto
0/2/0; Fierar betonist 4/5/0; Operator calculator electronic şi reţele
0/8/2; TOTAL REŞIŢA 187/487/70;
MOLDOVA NOUĂ
Asistent medical 2/0/0; Muncitor radioelectronist 20/0/0;
Paznic 1/0/0; Ingrijitor cladiri 1/0/0; Manipulant marfa 3/0/0; Zidar
3/0/0; Dulgher 2/0/0; Betonist 4/0/0; Vanzator 3/0/0; TOTAL
MOLDOVA NOUĂ/39/0/0;
BOCŞA
Lăcătuş mecanica fina 1/0/0; Operator calculator 1/0/0;
Inginer mecanic 3/0/0; Tăietor păsări 15/0/0; Operator marfa mase
plastice 15/0/0; Manipulant 32/0/0; Şofer 20/0/0; Inginer tehnolog
10/0/0; Mezelar 30/0/0; Agent vânzări 10/0/0; Lucrător comercial
15/0/0; Şofer autocamion 3/0/0; TOTAL BOCŞA 155/0/0;
TOTAL JUDEŢ PE CATEGORII/381/487/70;
TOTAL GENERAL 938;

Contingent pentru Italia
Departamentul pentru Muncă în Străinătate aduce la cunoştinţa opiniei publice că în data de 27 septembrie 2006 a fost publicat
Decretul Ministerului Solidarităţii Sociale din Italia, prin care, pentru anul 2006, a fost stabilit contingentul pentru cetăţenii extracomunitari care pot intra pe teritoriul Italiei pentru activităţi de formare
şi orientare şi pt. frecventarea de cursuri de formare profesională.
Astfel, devine posibilă intrarea pe teritoriul italian a persoanelor
care, fiind autorizate să stea în Italia pentru motive de formare
profesională, desfăşoară perioade temporare de pregătire în
cadrul firmelor italiene, efectuând şi prestări care fac parte din
activităţi de muncă subordonată. Având în vedere Decretul
menţionat anterior, pentru anul 2006 sunt autorizate, în mod
tranzitoriu şi în limita contingentelor fixate în anul 2005:
l 5.000 de locuri pentru intrarea în Italia a străinilor admişi să
frecventeze cursuri de formare profesională, străini care se află în
posesia criteriilor solicitate pentru eliberarea vizei de studiu şi care
intenţionează să frecventeze aceste cursuri;
l 5.000 de locuri pentru intrarea în Italia a străinilor care să
participe la stagii de formare şi orientare profesională.
Contingentele menţionate sunt distribuite la nivel de regiuni şi
provincii autonome pentru desfăşurarea activităţilor de formare şi
orientare de către lucrătorii extracomunitari, iar pe primele 5 locuri
în ceea ce priveşte numărul de contingente distribuite se clasează:
Veneto - 615, Emilia Romagna - 570, Lombardia - 475, Friuli
Venezia Giulia - 380, Marche - 375.
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 11.10.2006

Dacia
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Furios şi Iute: Tokyo Drift
Vineri
Sâmbătă - Duminică

orele 18, 20
orele 16, 18, 20

‘Bun venit!’ in era tensionata a tinerilor ce traiesc intrun univers exploziv al curselor de strada, adanc implicati
in cursele ascuse din Tokyo. Masini puternice si fete
atragatoare se aventureaza intr-un teritoriu interzis. Stilul
distinctiv japonez de condus al masinii defineste un nou
tip de automobilist a carei tehnica imbina perfect efortul
cu viteza, unde controlul reprezinta de fapt taramul lipsei
controlului, care este mult mai important decat trecerea
liniei de sosire pe prima pozitie.

Teatru
Joi 19 octombrie 2006,
00
ora 19 :

Talk-Show
de Ştefan Caraman.
Distribuţie: Delia Lazăr,
Eugen Drăghin
Regia: Ion Mircioagă
Scenografia: Ana Iulia
Popov

Muntele Mic, o destinaţie
mai aproape de noi
(continuare din pagina 1)

această fază finală a fost parcurs un proces secvenţial, constând
în nivelarea carosabilului, corectarea şi echilibrarea taluzelor,
asigurarea scurgerii apelor meteorice (element vital pentru
menţinerea integrităţii şoselei) prin amenajarea de rigole şi
descărcarea acestora prin podeţe tubulare, cuplate cu camerele
de captare. În final, întreg traseul va beneficia de parapete
metalice şi indicatoare rutiere.

Foto: Rodica Brebenariu

Într-un timp relativ scurt, de pe Valea Craiului până în staţiune,
după ranforsarea vechiului drum, asfaltul este deja turnat, iar
restul traseului este pregătit pentru această ultimă operaţie.
S.C. Tehnocer S.A., societate în al cărui portofoliu sunt incluse
realizarea de drumuri noi, dar şi operaţii de întreţinere şi reabilitări
ale unor artere rutiere din judeţul Timiş, s-a angajat la o lucrare
dificilă pe care, în termen surprinzător de scurt a reuşit să o
realizeze în condiţii tehnice bune.
Din artera principală se desprinde ramificaţia care face
legătura cu staţiunea Poiana Mărului, un drum forestier, pietruit,
finalizat, dispus pe valea Şucului.
La confluenţa respectivă vine şi drumul de care, cel care poartă
turiştii spre cabana Cuntu şi de-aici, mai departe, spre cabana
meteorologică şi Vf. Ţarcu (2.190 m).
Frumuseţea traseului nu trebuie să-i determine pe conducătorii
auto să confunde temeritatea cu acte de nesăbuinţă: între staţia de
plecare a telescaunului, situată pe Valea Craiului şi Complexul
Turistic, drumul judeţean DJ 608 A se desfăşoară pe o lungime de
cca. 13 km, cu o diferenţă de nivel de 800 m, numărul serpentinelor
strânse la aproape 180° e greu de reţinut, iar întâlnirea cu puternicele camioane care transportă buşteni nu trebuie ignorată. (R.B.)

Clubul de dezvoltare personal@.
{coala de meserii
Vineri, 13 octombrie, a avut loc deschiderea oficială a „Clubului
de dezvoltare personală. Şcoala de meserii”, în incinta
Complexului Agroindustrial Reşiţa (etaj II).
Clubul a fost înfiinţat pe o perioadă de 10 ani prin parteneriatul
semnat între Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Blocul Naţional
Sindical, filiala Caraş-Severin şi SC New Hope SRL, spaţiul fiind
dat în folosinţă, gratuit, de către Consiliul Local Reşiţa.
Scopul centrului este reconversia profesională a persoanelor
cu risc mare de excludere de pe piaţa muncii, urmărindu-se
consilierea profesională, (re)calificarea şi medierea tinerilor cu
vârste între 16-25 ani, beneficiari ai serviciilor din cadrul centrelor
de plasament, subordonate Consiliului Judeţean, a membrilor
Blocului Naţional Sindical, disponibilizaţi, a persoanelor
beneficiare a venitului minim garantat, aflate în evidenţele
primăriilor, şomeri de lunga durată şi a altor grupuri vulnerabile. În
acest moment a fost demarat programul de formare profesională
pentru calificarea în meseria de brutar a unui număr de 28 de tineri
din centrele de plasament din judeţ, program ce se desfăşoară la
Centrului de Plasament „Casa noastră” Zăgujeni.

Joi/19 Octombrie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 23 Octombrie

1. Prezentarea şi aprobarea procesuluiverbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin din data de 13.09.2006.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea
mandatului de consilier judeţean al domnului
Chisăliţă Ion.
3. Proiect de hotărâre privind încetarea
mandatului de consilier judeţean al domnului
Poneţchi Pavel. 4. Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2006.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului judeţului Caraş-Severin, pe anul 2006.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii al funcţiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
124/21.09.2005 privind înfiinţarea şi organizarea
Centrului de Plasament “Apartamentul” Reşiţa,
cu modificările ulterioare.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Reşiţa.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 16/24.02.2006
privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării consilierilor judeţeni la cursuri de
pregătire în domeniul administraţiei publice.
11. Proiect de hotărâre privind participarea
Consiliului Judeţean în cadrul parteneriatului
judeţean pentru ocuparea forţei de muncă şi
incluziune socială Caraş-Severin.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
49/2002 privind constituirea Comisiei de Acorduri
Unice, modificată.
13. Proiect de hotărâre privind numirea
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi Funcţionare a acesteia.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea
propunerii încadrării unor drumuri agricole în
categoria funcţională a drumurilor comunale din
judeţul Caraş-Severin.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cooperării judeţului Caraş-Severin cu Regiunea
Alsacia.
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea
unui reprezentant al Consiliului Judeţean CaraşSeverin în cadrul Comisiei Judeţene privind
Incluziunea Socială Caraş-Severin.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Convenţiei referitoare la atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Consiliului Judeţean

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (10) din
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor precum şi art. 30, alin. (5) din Legea nr.
481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările
şi completările ultrerioare, pentru actele eliberate
potrivit legii, de către INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “SEMENIC” AL
JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN, se percep tarife
stabilite prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr. 1433 din 15.09.2006, publicat în
M.O. nr. 814 din 03.10.2006 după cum urmează:
a) aviz de securitate la incendiu - 150 lei;

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+19ºC
+8ºC

+23ºC
+13ºC

Oraviţa +16ºC
+9ºC

Punctul 18 a fost amânat.

b) autorizaţie de securita incendiu - 200 lei;
c) aviz de protecţie civilă - 50 lei;
d) autorizaţie de protecţie civilă - 50 lei.
Avizele şi autorizaţiile se eliberează titularilor
în baza documentelor prin care se atestă
efectuarea plăţii tarifelor prevăzute la alin. (1) în
contul de venituri al bugetului de stat 20.16.01.03
“Venituri bugetului de stat - Taxe şi tarife pentru
eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare”,
deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei
Statului în raza cărora plătitorii îşi au domiciliul
fiscal.

Sâmb@t@/21 Octombrie

Duminic@/22 Octombrie

Timişoara
Caransebeş

+21ºC
+9ºC

Reşiţa

+22ºC
+12ºC

Oraviţa +18ºC
+10ºC

+17ºC
+11ºC

Marţi, 24 Octombrie

Caraş-Severin privind realizarea Programului
Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi
locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi
H.G. nr. 1036/2004.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea
contribuţiei financiare pe anul 2006 a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin,membru, la finanţarea
activităţii Asociaţiei Sportive Municipale Fotbal
Caransebeş.
19. Proiect de hotărâre privind declararea
unităţii publice pentru obiectivul de interes local
“Realizare front stradal I.L. Caragiale - Reşiţa”.
20. Proiect de hotărâre privind starea
învăţământului preuniversitar din judeţul CaraşSeverin, în anul 2005-2006.
21. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii la Congresul Asociaţiei Europene de
Ştiinţe Regionale desfăşurat la Volos-Grecia.
22. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii Consiliului Judeţean Caraş-Severin în
Austria, la Graz, şi în Slovenia, la Puconci, pentru
a vedea modul de gestionare a deşeurilor realizat
de firma Saubermacher (Austria), din perioada
10-13 septembrie 2006.
23. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
Reuniunea grupului de lucru Cultură, ONG,
Sport, Social, ce a avut loc la NoviSad, Serbia, în
data de 21 septembrie 2006.
24. Informare cu privire la participarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean CaraşSeverin la Forumul Eurodyssee, ce a avut loc în
regiunea Akershus, Norvegia, în perioada 21-23
septembrie 2006.
25. Informare cu privire la participarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean CaraşSeverin la sesiunea plenară a Comisiei Afaceri
Instituţionale a Adunării Regiunilor Europene, ce
a avut loc în regiunea Friuli, Veneţia Giulia, Italia,
în perioada 27-30 septembrie 2006.
26. Informare cu privire la participarea d-nei
Dana Ştefu la stagiul de informare şi formare în
cadrul Biroului de reprezentare al UNCJR
(Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România) de la Bruxelles (Belgia), în perioada
02.07 - 28.09.2006.
27. Informare privind modificarea programului lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale
finanţate din sume defalcate din TVA, pentru anul
2006.
28. Informare privind evoluţia personalului din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, în perioada iulie 2004 octombrie 2006.
29. Informare asupra eficienţei serviciului
poliţienesc şi asupra nivelului de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii.
30. Întrebări şi interpelări.

Noile tarife ale Inspectoratului de Urgen]@ “Semenic”

Vineri/20 Octombrie

Timişoara
+21ºC
+11ºC

ORDINEA DE ZI A {EDIN[EI ORDINARE A CONSILIULUI JUDE[EAN
CARA{-SEVERIN DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE 2006

+20ºC
+12ºC

Miercuri, 25 Oct.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+20ºC
+8 º C

Caransebeş
+22ºC
Reşiţa
+11ºC

+23ºC
+13ºC

Oraviţa +18ºC
+9 º C

Oraviţa +20ºC
+12ºC

+20ºC
+10ºC

Joi, 26 Octombrie

+21ºC
+13ºC

Vineri, 27 Octombrie Sâmbătă, 28 Oct.

Duminică, 29 Oct.

Reşiţa

+20ºC/+11ºC

+20ºC/+12ºC

+19ºC/+10ºC

+19ºC/+12ºC

+20ºC/+11ºC

+16ºC/+6ºC

+10ºC/+1ºC

Timişoara

+23ºC/+12ºC

+23ºC/+11ºC

+20ºC/+7ºC

+21ºC/+10ºC

+21ºC/+10ºC

+18ºC/+7ºC

+19ºC/+8ºC
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Admiterea în licee }i în înv@]@mântul
profesional de stat pentru anul
}colar 2007 - 2008

Lansarea procedurilor de selec]ie
a exper]ilor în evaluare }i
acreditare pentru înv@]@mântul
preuniversitar

Principalul criteriu pentru admiterea absolvenţilor claselor a
VIII-a în licee sau în şcoli de arte şi meserii de stat, pentru anul
şcolar 2007-2008, rămâne media de admitere formată din
media generală obţinută la Testele Naţionale cu o pondere de
50% şi din media generală de absolvire a claselor V - VIII - cu o
pondere de 50%.
Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de
aptitudini, clasele bilingve pentru care se susţin probe de
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu
predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin
şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă. Potrivit
calendarului admiterii, probele de aptitudini se vor susţine în
perioada 25-27 mai 2007, iar înscrierea candidaţilor la liceele la
care se susţin aceste probe se face în intervalul 2-3 iulie 2007.
Pentru a permite candidaţilor să parcurgă integral materia,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a decis ca probele de
verificare a cunoştinţelor de limbă să se desfăşoare în perioada
1-3 iunie 2007, în loc de începutul lunii mai.
Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data de 31 decembrie 2007
inclusiv, se pot înscrie în învăţământul liceal sau la şcolile de
arte şi meserii numai la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă.
În comparaţie cu anul trecut, când admiterea la formele de
învăţământ seral şi frecvenţă redusă a avut loc în luna septembrie, anul acesta se desfăşoară în perioada 25-28 iulie 2007.
Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii, la
învăţământul de zi, a candidaţilor care au promovat Testele
Naţionale se face prin repartizare computerizată, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii
candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul
respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 10.10.2006

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) anunţă demararea
procedurilor de selecţie a experţilor în evaluare şi
acreditare, în urma aprobării Metodologiei privind
criteriile de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în
Registrul ARACIP al experţilor în evaluare şi
acreditare, prin OMEdC nr. 5338/11.10.2006.
Persoanele interesate pot solicita înscrierea la
selecţie în nume propriu sau pot fi propuse din partea
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a
inspectoratelor şcolare, respectiv alte instituţii,
organizaţii şi organisme, din ţară sau străinătate, cu
atribuţii în domeniul educaţional.
La selecţia pentru dobândirea calităţii de expert în
evaluare şi acreditare se poate înscrie orice persoană
interesată, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele
criterii: este cadru didactic, are experienţă şi expertiză
în evaluarea instituţională de programe sau proiecte,
dovedeşte competenţă profesională, a participat, în
ultimii 3 ani, la programe de formare profesională
continuă în domeniul educaţional (minim 40 de ore),
are disponibilitate de deplasare pe distanţe mari, în
afara judeţului de reşedinţă. Constituie un avantaj experienţa managerială în învăţământul preuniversitar.
Persoanele interesate sunt invitate să depună la
sediul ARACIP, din str. Spiru Haret nr. 12, et. I, camera
43, un dosar cuprinzând: curriculum vitae, scrisoare
de motivaţie şi portofoliu personal, care să cuprindă
dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de mai sus.
Cei care vor fi declaraţi admişi în urma selecţiei vor fi
înscrişi în registrul ARACIP al experţilor în evaluare şi
acreditare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
ARACIP, str. Spiru Haret nr. 12, et. I, cam. 43, sau la
telefon: 021-310.42.13.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 18.10.2006

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 558 al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind
stabilirea persoanelor împuternicite să constate
contravenţiile şi faptele ce pot fi considerate infracţiuni şi să
aplice sancţiunile pentru contravenţiile constatate (M.O. nr.
795/21.09.2006)
l H.G. nr. 1.268 privind sprijinul financiar care se acordă
producătorilor agricoli în anul 2006 pentru anumite cantităţi
de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, cuantumul sprijinului financiar, sumele alocate pentru
fiecare produs, precum şi pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.205/2004 privind modul de acordare a
sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele
legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale
(M.O. nr. 797/21.09.2006)
l Ordinul nr. 1.146 al ministrului sănătăţii publice privind
abrogarea unor ordine ale ministrului sănătăţii (M.O. nr.
798/21.09.2006)
l Legea nr. 360 pentru modificarea art. 31 din Legea nr.
359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea
în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor
juridice (M.O. nr. 799/22.09.2006)
l O.u.G. nr. 71 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (M.O. nr.
799/22.09.2006)
l Regulamentul nr. 5 al Băncii Naţionale a României pt.
modificarea şi completarea Regulamentului B.N.R. nr.
4/2005 privind regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea Normei B.N.R. nr.
7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca
urmare a liberalizării operaţiunilor în conturi de depozit în
moneda naţională (leu) (M.O. nr. 800/22.09.2006)
l Norma nr. 20 Băncii Naţionale a României pentru
modificarea şi completarea Normei B.N.R. nr. 10/2005
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate
persoanelor fizice (M.O. nr. 800/22.09.2006)
l O.u.G. nr. 72 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru
abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în
domeniul sanitar (M.O. nr. 803/25.09.2006)
l H.G. nr. 1.306 privind modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr.
706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea listei
cuprinzând denumirile comune interna ţionale ale
medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz
uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul
ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală (M.O. nr. 803/25.09.2006)
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l H.G. nr. 1.251 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
(M.O. nr. 805/25.09.2006)
l O.u.G. nr. 73 pentru prorogarea termenului de aplicare a
dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din O.u.G. nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere (M.O. nr. 807/26.09.2006)
l H.G. nr. 1.289 privind acordarea indemnizaţiei compensatorii pentru handicap natural producătorilor agricoli din
zona montană care deţin în proprietate vaci şi/sau bivoliţe
de lapte (M.O. nr. 807/26.09.2006)
l Ordinul nr. 1.712 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului privind aprobarea Reglementării tehnice
„Cod de proiectare pentru structuri din zidărie“, indicativ CR
6-2006 (M.O. nr. 807/26.09.2006)
l H.G. nr. 1.217 privind constituirea mecanismului naţional
pentru promovarea incluziunii sociale în România (M.O. nr.
808/26.09.2006)
l H.G. nr. 1.284 privind actualizarea limitei valorii zilnice
pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program
normal de 4 ore (M.O. nr. 808/26.09.2006)
l O.u.G. nr. 70 privind modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al
serviciilor poştale
l H.G. nr. 1.283 privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane (M.O. nr. 810/02.10.2006)
l Ordinul nr. 995 al ministrului mediului şi gospodăririi
apelor pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care
intră sub incidenţa H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pt. planuri şi
programe (M.O. nr. 812/03.10.2006)
l H.G. nr. 1.301 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor
distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi
instituţiile subordonate acestuia (M.O. nr. 813/03.10.2006)
l H.G. nr. 1.146 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă (M.O. nr. 815/03.10.2006)
l H.G. nr. 1.273 pentru aprobarea Acordului de cooperare
dintre Arhivele Na ţionale din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor din România şi Muzeul Memorial
al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la
Bucureşti la 3 iulie 2006 (M.O. nr. 815/03.10.2006)
l Ordinul nr. 21/514 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea
Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a
sumelor necesare pentru compensarea combustibilului
folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin
sisteme centralizate (M.O. nr. 815/03.10.2006)

Impozitul anual pe 2005
Referitor la regularizarea diferenţelor
de impozit aferente veniturilor realizate
in anul fiscal 2005, Serviciul Comunicare
şi Relaţii Publice din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală vă
transmite următoarele:
În vederea calculării impozitului anual şi a regularizării diferenţelor de impozit
aferente veniturilor realizate în anul
fiscal 2005, se află în curs de desfăşurare procesul de emitere şi transmitere a
deciziilor de impunere anuală.
După finalizarea emiterii, deciziile
de impunere anuală vor fi comunicate
astfel :
l cele cu diferenţe de impozit de plată
sau de restituit, prin intermediul oficiului
poştal de domiciliu;
l cele cu diferenţe de impozit de
regularizat „zero” pentru veniturile
realizate din cedarea folosinţei bunurilor,
prin publicitate sub forma afişării pe
Portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, http://anaf.mfinante.ro
Referitor la modalitatea de restituire
a diferenţelor anuale de impozit, vă
aducem la cunoştinţă că, în situaţia în
care organul fiscal deţine informaţii de la
bănci privind conturile de card de debit în
lei ale contribuabililor, restituirea sumelor se face prioritar prin virament bancar.
În situaţia în care organul fiscal nu
deţine asemenea informaţii, restituirea
diferenţelor de impozit pe venit înscrise
în decizia de impunere anuală se face
astfel :
l cele mai mici de 5 lei rămân în
evidenţa fiscală spre a fi compensate cu
datorii viitoare şi vor fi restituite numai la
solicitare sau când, cumulat, suma de
restituit depăşeşte limita menţionată;
l cele cuprinse între 5 lei inclusiv şi 150
lei se restituie prin mandat poştal;
l cele mai mari de 150 lei inclusiv se
restituie de unităţile de tezorerie în
numerar, la data programării înscrisă în
înştiinţarea de restituire sau potrivit
opţiunii exprimate de contribuabili
(virament bancar sau mandat poştal).
Transmiterea mandatelor poştale se
va face numai în situaţiile în care a fost
confirmată primirea deciziilor de
impunere, în maxim 3 zile de la primirea,
de către organul fiscal, a confirmării.
În situaţia în care nu a fost confirmată
primirea deciziei de impunere, se va
proceda la comunicarea acesteia sub
forma afişării, concomitent, la sediul
organului fiscal emitent şi pe Portalul
Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală. Decizia de impunere se
consideră comunicată în termen de 15
zile de la data afişării anunţului.
Pentru obţinerea de informaţii suplimentare privind deciziile de impunere
anuală, contribuabilii se pot adresa
administraţiilor finanţelor publice de
domiciliu.
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - 16.10.2006

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

Legea nr.10/2001 - modific@ri }i complet@ri
In aplicarea prevederilor Legii
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate abuziv in perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Ministerul Economiei si Comertului a publicat in ziarul Adevarul din 05.10.2004
“Lista societatilor comerciale din
portofoliu la care s-a rezervat o cota din
capitalul social pentru privatizarea prin
restituire”(Oferta M.E.C.).
In conformitate cu prevederile art. 26
din titlu VII din Legea nr. 247/19.07.2005
privind reforma in domeniile proprietatii
si justitiei, precum si unele masuri
adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, la data intrarii in vigoare a
legii oferta de capital disponibil mai sus
mentionata se considera inchisa.
Prin aparitia Normelor metodologice
de aplicare a titlului VII „Regimul stabilirii
si platii despagubirilor aferente
imobilelor preluate in mod abuziv” din
Legea nr. 247/2005 privind reforma in
domeniile proprietatii si justitiei, precum
si unele masuri adiacente, astfel cum au
fost aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 1095/2005, Oficiul Participatiilor
Statului si Privatizarii in Industrie
(O.P.S.P.I.), in numele Ministerului
Economiei si Comertului, a fost mandatat sa desfasoare procesul de atribuire/alocare de actiuni in schimbul titlurilor
de valoare nominala sau al deciziilor/dispozitiilor/ordinelor prin care au fost
acordate masuri reparatorii in echivalent
sub forma de actiuni, dupa caz.
In conformitate cu dispozitiile art.
26.2 alin. (2) din Normele metodologice
mai sus mentionate, oferta de capital
disponibil se considera ca se adreseaza
detinatorilor de titluri de valoare
nominala sau de decizii/dispozitii de
restituire prin acordarea de actiuni, in
functie de situatia societatilor aflate in
oferta entitatii implicate in privatizare
tranzactionate sau netranzactionate pe
piata de capital la momentul publicarii
acestei oferte, respectiv la data
publicarii listei societatilor la care s-a
rezervat o cota din capitalul social pentru
privatizarea prin restituire.
Oferta de capital disponibil emisa de
M.E.C. nu a inclus, la data publicarii,
societati comerciale listate pe piata de
capital. Prin urmare, Oferta M.E.C. se
adreseaza persoanelor detinatoare de
titluri de valoare nominala.
Conform prevederilor titlului VII
„Regimul stabilirii si platii despagubirilor
aferente imobilelor preluate in mod

abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind
reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente,
cu modificarile si completarile ulterioare,
persoanele indreptatite, beneficiare a
unei decizii/dispozitii motivate sau ordin,
prin care au fost acordate masuri
reparatorii in echivalent sub forma de
actiuni se pot adresa Secretariatului
Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despagubirilor, in vederea emiterii
titlurilor de despagubire.
In baza dispozitiilor art. 26.2 alin. 3
din Normele metodologice, pana la data
prevazuta la art. 26.4 pct. 6 si pct. 7,
persoanele indreptatite au posibilitatea
sa revoce, integral sau partial subscrierea realizata in cadrul Ofertei M.E.C.,
situatie in care urmeaza sa se adreseze
Secretariatului Comisiei Centrale pentru
Stabilirea Despagubirilor, in vederea
convertirii titlurilor de valoare nominala
in titluri de despagubire.
In conformitate cu prevederile art.
26.4 pct. 1 din Normele metodologice
„declansarea procedurii de atribuire de
actiuni pentru societatile listate sau care
urmeaza sa fie listate pe piata de capital,
in situatia in care oferta entitatii implicate
in privatizare cuprinde astfel de societati, va avea loc dupa finalizarea procedurii de admitere la tranzactionare a
actiunilor fiecarei societati de acest fel
aflate in oferta”.
Conform dispozitiilor art. 26.5 alin. 1
din Normele metodologice „Valoarea la
care urmeaza sa fie atribuite actiunile se
stabileste astfel:
a) la societatile listate sau aflate in
curs de listare pe piata de capital,
valoarea va fi egala cu valoarea cea mai
mare dintre valoarea de piata si valoarea
nominala.
Valoarea de piata pentru o actiune va
fi pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent primelor 6 luni de tranzactionare a actiunilor in cauza, comunicat de
operatorul pietei respective. Atribuirea
actiunilor se va face dupa scurgerea
unui termen de 6 luni de tranzactionare”.
Incepand cu data de 29.08.2006
actiunile C.N. Transelectrica S.A. sunt
tranzactionate pe piata reglementata
administrata de S.C. Bursa de Valori
Bucuresti S.A.
S.N. Transgaz S.A. a initiat procedura de admitere la tranzactionare pe
piata de capital a actiunilor societatii.
Ministerul Economiei şi Comerţului 13.10.2006

Datele înregistrate în registrul comer]ului
Tarifele pentru obţinerea on-line a datelor înregistrate în registrul comerţului se
reduc la jumătate faţă de tarifele practicate pentru informaţiile furnizate pe suport de
hârtie.
Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile
efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Hotărârea mai prevede eliminarea taxelor suplimentare de 30% pentru
eliberarea în termen de maximum 6 zile a certificatului de înregistrare şi a
certificatului de înscriere de menţiuni. Aceste taxe suplimentare nu vor mai fi
percepute întrucât, potrivit ultimelor reglementări, termenul de eliberare a acestora
a fost redus la 3, respectiv 5 zile.
O altă modificare vizează facilitarea accesului instituţiilor publice la informaţiile
din registrul comerţului. Astfel, dacă până acum autorităţile şi instituţiile publice
puteau primi informaţii de la registrul comerţului fără plata tarifelor, numai în temeiul
unor prevederi legale exprese, potrivit noului act normativ aceste informaţii sunt
eliberate, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare.
Începând cu anul 2003, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a lansat
serviciul de furnizare a informaţiilor din registrul comerţului computerizat. Prin acest
sistem, contra cost, orice persoană interesată poate obţine informaţii despre
comercianţii înregistraţi în registrul comerţului, de pe site-ul oficial al Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului.
Scopul serviciului a fost acela de a asigura accesul direct şi imediat al tuturor
persoanelor interesate la informaţiile înregistrate.
Din analiza efectuată pentru perioada 2003-2005 s-a constatat că în fiecare an
numărul de utilizatori şi de accesări ale acestui sistem a crescut, iar costurile de
exploatare au rămas constante. De exemplu, în 2003 au fost 296 de utilizatori şi
31.009 accesări, în 2004 au existat 621 de utilizatori şi 159.856 de accesări, iar anul
trecut 897 de utilizatori şi 344.609 accesări.
În cursul primelor 5 luni ale acestui an s-au înregistrat 232.474 accesări ale
sistemului, estimându-se că până la sfârşitul anului se vor înregistra 557.000
accesări. Pentru acest an cheltuielile privind furnizarea on-line a informaţiilor din
registrul comerţului computerizat sunt estimate la aproximativ 2,5 milioane lei noi,
iar veniturile la 6,8 milioane lei noi.
Guvernul României - Biroul de presă - 11.10.2006

Codul muncii
modificat şi completat
(continuare din numărul trecut)

(3) Atunci când nu există un salariat
permanent comparabil în aceea şi
unitate, se au în vedere dispoziţiile din
contractul colectiv de muncă aplicabil. În
cazul în ca-re nu există un contract
colectiv de muncă aplicabil, se au în
vedere dispoziţiile legislaţiei în vigoare
sau contractul colectiv de muncă la nivel
naţional."
20. Articolul 101 va avea următorul
cuprins:
"Art. 101. - Salariatul cu fracţiune de
normă este salariatul al cărui număr de
ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior
numărului de ore normale de lucru al
unui salariat cu normă întreagă
comparabil."
21. După articolul 101 se introduce
1
un nou articol, articolul 101 , cu
următorul cuprins:
1
"Art. 101 . - (1) Angajatorul poate
încadra salariaţi cu fracţiune de normă
prin contracte individuale de muncă pe
durată nedeterminată sau pe durată
determinată, denumite contracte
individuale de muncă cu timp parţial.
(2) Contractul individual de muncă cu
timp parţial se încheie numai în formă
scrisă.
(3) Salariatul comparabil este
salariatul cu normă întreagă din aceeaşi
unitate, care are acelaşi tip de contract
individual de muncă, prestează aceeaşi
activitate sau una similară cu cea a
salariatului angajat cu contract individual
de muncă cu timp parţial, avându-se în
vedere şi alte considerente, cum ar fi
vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile profesionale.
(4) Atunci când nu există un salariat
comparabil în aceeaşi unitate, se au în
vedere dispoziţiile din contractul colectiv
de muncă aplicabil. În cazul în care nu
există un contract colectiv de muncă
aplicabil, se au în vedere dispoziţiile
legislaţiei în vigoare sau contractul
colectiv de muncă la nivel naţional."
22. După alineatul (2) al articolului
104 se introduce un nou alineat, alineatul
(21), cu următorul cuprins:
"(21) O copie a anunţului prevăzut la
alin. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor."
23. Articolul 108 va avea următorul
cuprins:
"Art. 108. - Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul
prestează munca, se află la dispoziţia
angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi
atribuţiile sale, conform prevederilor
contractului individual de munc ă,
contractului colectiv de muncă aplicabil
şi/sau ale legislaţiei în vigoare."
24. După alineatul (1) al articolului
122 se introduce un nou alineat, alineatul
(11), cu următorul cuprins:
"(11) Salariatul de noapte reprezintă,
după caz:
a) salariatul care efectuează muncă
de noapte cel puţin 3 ore din timpul său
zilnic de lucru;
b) salariatul care efectuează muncă
de noapte în proporţie de cel puţin 30%
din timpul său lunar de lucru."
25. Alineatul (2) al articolului 122 va
avea următorul cuprins:
"(2) Durata normală a timpului de
lucru, pentru salariatul de noapte, nu va
depăşi o medie de 8 ore pe zi, calculată
pe o perioadă de referinţă de maximum 3
luni calendaristice, cu respectarea
prevederilor legale cu privire la repausul
săptămânal."
26. După alineatul (2) al articolului
122 se introduce un nou alineat, alineatul
(21), cu următorul cuprins:
"(21) Durata normală a timpului de
lucru, pentru salariaţii de noapte a căror
activitate se desfăşoară în condiţii
speciale sau deosebite de muncă,
stabilite potrivit dispoziţiilor legale, nu va
depăşi 8 ore pe parcursul oricărei
perioade de 24 de ore, în care prestează
muncă de noapte."
27. Articolul 123 va avea următorul
cuprins:
"Art. 123. - Salariaţii de noapte beneficiază:
a) fie de program de lucru redus cu o
oră faţă de durata normală a zilei de

muncă, pentru zilele în care efectuează
cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără
ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază pt. fiecare
oră de muncă de noapte prestată."
28. Alineatul (1) al articolului 124 va
avea următorul cuprins:
"Art. 124. - (1) Salariaţii care urmează
să desfăşoare muncă de noapte în condiţiile art. 122 alin. (11) sunt supuşi unui
examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea, periodic."
29. După titlul capitolului II "Repausuri periodice" al titlului III "Timpul de
muncă şi timpul de odihnă" se introduce
1
un nou articol, articolul 129 , cu următorul cuprins:
1
"Art. 129 . - Perioada de repaus
reprezintă orice perioadă care nu este
timp de muncă."
30. După articolul 131 se introduce
1
un nou articol, articolul 13 1 , cu
următorul cuprins:
1
"Art. 131 . - (1) Muncă în schimburi
reprezintă orice mod de organizare a
programului de lucru, potrivit căruia salariaţii se succed unul pe altul la acelaşi
post de muncă, potrivit unui anumit
program, inclusiv program rotativ, şi care
poate fi de tip continuu sau discontinuu,
implicând pentru salariat necesitatea
realizării unei activităţi în intervale orare
diferite în raport cu o perioadă zilnică sau
săptămânală, stabilită prin contractul
individual de muncă.
(2) Salariat în schimburi reprezintă
orice salariat al cărui program de lucru se
înscrie în cadrul programului de muncă
în schimburi."
31. Alineatul (4) al articolului 132 va
avea următorul cuprins:
"(4) În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat,
după o perioadă de activitate continuă ce
nu poate depăşi 14 zile calendaristice,
cu autorizarea inspectoratului teritorial
de muncă şi cu acordul sindicatului sau,
după caz, al reprezentanţilor salariaţilor."
32. Articolul 296 va avea următorul
cuprins:
"Art. 296. - (1) Vechimea în muncă
stabilită până la data de 31 decembrie
2008 se probează cu carnetul de muncă.
(2) După data abrogării Decretului nr.
92/1976 privind carnetul de muncă, cu
modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie
2008 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de
către instanţa judecătorească
competentă să soluţioneze conflictele de
muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor
probe din care să rezulte existenţa
raporturilor de muncă. Cererile de
reconstituire formulate anterior datei
abrogării Decretului nr. 92/1976, cu
modificările ulterioare, se vor soluţiona
potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.
(3) Angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le vor
elibera titularilor în mod eşalonat, până
la data de 30 iunie 2009, pe bază de
proces-verbal individual de predareprimire.
(4) Inspectoratele teritoriale de
muncă ce deţin carnetele de muncă ale
salariaţilor le vor elibera până la data
prevăzută la alin. (3), în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei."
33. Alineatul (3) al articolului 298 va
avea următorul cuprins:
"(3) Pe data de 1 ianuarie 2009 se
abrogă dispozi ţiile Decretului nr.
92/1976 privind carnetul de muncă,
publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr.
37 din 26 aprilie 1976, cu modificările
ulterioare."
Art. II. - 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, precum şi cu cele aduse prin
prezenta ordonanţă de urgenţă, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia
prin lege, dându-se textelor o nouă
numerotare.
O.u.G. nr. 55 din 30/08/2006,
M.O.nr. 788 -18/09/2006
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Anunturi
,

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 imediat cazan integral
cupru cu răcitor cilindric - două
vedre, preţ 400 lei neg. Tel.
0723-092582.
Vând trei ieduţe de 8 luni.
Tel. 223805.
Vând pene în stare foarte
bună, preţ 80 lei. Tel. 216468,
0355-807491.
Vând convector şi instant pe
gaz. Tel. 0741-370004.
Vând tablou vechi, ramă
mare. Preţ negociabil. Tel.
0741-370004.
Vând ferestre şi uşi termopan, second hand import
Germania 0355-412485, 0744550996.
Vând Dell Axim X5, preţ 150
€. Nu are telefon, are procesor
la 300 MHz, suportă card Compact Flash şi Secure Digital; are
keyboard pe ecran, ş i/sau
recunoa ş tere de caractere,
infraro ş u, ie ş ire de c ă ş ti,
reportofon, cd software, cablu
usb de încărcare şi sincronizare
(nou). Bonus IGO România şi
Europa. alexcioba@gmail.com
Vând Nokia 6610i (cu
cameră foto şi radio FM) + cablu
de date CA - 42 (majoritatea
modelelor de Nokia). Pret 300
r o n . Te l . 0 7 4 0 - 1 7 5 9 6 6 ,
sfinxul@acasa.ro
Vând joc Sony Play Station
în stare bună, preţ 1.100.000 lei
neg. sau schimb cu telefon
mobil. Tel. 0721-798604.
Vând jocuri originale de joc
Sony Play Station 1 şi 2, manete
1 şi 2, memory card de 1 şi 2,
jocuri: Harry Potter, maşini,
fotbal ş.a. Tel. 0721-798604.
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, 0355807476.
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
TV şi măsuţă, preţ 500 lei. Tel.
0740-145247, după ora 17.
Vând uşi şi ferestre termopan cu 2 şi 3 canate, noi, din
Germania, preţ neg direct. Tel.
0723-092582.
Vând vitrină lemn stejar, pat
de dormitor, birou cu scaun,
colţar. Tel. 0355-409907, 0744619312.
Vând covor lână tip persan,
lucrat manual, 2/3m, preţ 250 €,
instant electric, storcător legume şi fructe, calorifer Vortex.
Tel. 255847.
Vând cal de un an,
localitatea Şopotu Vechi. Tel.
0742-928830.
Vând colţar, canapea şi patfotoliu. Tel. 0355-808205.
Vând congelator Arctic, 5
sertare. Tel. 0355-408068.
Vând dormitor, stare foarte
bună. Tel. 0744-435124.
Vând malaxor de 50 l şi
injector Lamborghini. Tel. 0355409568, 0727-412589.
Caut mp 3 player de 256 MB.
Tel. 0728-597547.
Vând laptop Backad Bel,
procesor AMD 3000+, HDD
50G, rami 512 DVDRW, preţ
convenabil. Tel. 0723-495967.
Vând cameră de filmat Sony,
mini dv, infraroşu, accesorii,
preţ convenabil. Tel. 0723495967.
Vând mobilă compusă din:
dulap, 2 vitrine, servantă TV şi o
măsuţă, preţ 500 lei neg. Tel.
0740-145247, după ora 17.
Vând frigider, mobilă cu
vitrină şi dulap cu 2 uşi. Tel.
226996.
Vând c ărucior modern
pentru copii. Tel. 0355-805950.
Vând cuptor cu microunde în
garanţie, Samsung, preţ 250 lei.
Tel. 0729-773682.
Vând uşă stejar, aproape
nouă, parchetată, 2m/0,88m,
pre ţ avantajos. Tel. 0355412679.
Vând mobilă (bibliotecă)
Cristina, aragaz 2 ochiuri cu
cuptor, TV Sharp, color, radio
vechi 1932, birou 2 persoane,
preţ 65 lei. Tel. 210107, între 1623.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Execut lucrări de hidroizolaţii cu membrană bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
Ofer transport Germania la 3
persoane, Timişoara-Frankfurt.
Tel. 0721-051254.
Electrician autorizat execut
lucrări de proiectare şi execuţie
în instalaţii electrice de utilizare.
Tel. 0727-355173

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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Tăiem la comandă plăci din
piatră naturală decorativă la diverse grosimi începând doar de
la 150 ron/mp. Travertin, Ruschiţa, Alun etc. Şemineu marmură
cu sculptură supercalitate la
doar 6.000 ron. Tel. non stop
0765-342432, fax 0354-810534.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate
genurile. Tel. 0723-277475,
0743-672399.
Îngrijesc copii mici sau care
merg la gădiniţă sau la şcoală.
Tel. 0355-804513, 254445.
Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.
Închiriez limuzină decapotabilă de epocă, replică 1948 pentru nunţi, filmări, preţ 150 €/2.5h.
Tel. 0355-414326, 0742-773016
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri minime.Tel.0355-412568,
0727-815760, 0748-413548.
Meditez eficient la preţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba română şi limba franceză.
Tel. 0355-412568 , 0727815760, 0748-413548.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 0723-277475, 0743672399.
Efectuăm zilnic curse în Italia, Spania, Belgia, Franţa, Portugalia, Germania cu microbuze
climatizate şi maşini mici, rapid şi
ieftin! Ieşirea garantată 100%!
Informaţii şi rezervări: 0723329600, 0742-035553

Imobiliare

Anunturi
,

Matrimoniale

Tânăr, cu un cont bancar
frumuşel fără obligaţii doresc să
cunosc o d-şoară fără obligaţii.
Rog seriozitate. Tel. 0728368299.
Pasională şi discretă, aştept
să te cunosc. Tel. 0720-443975.
Pensionară, cu locuinţă, 56
ani, f ără obliga ţii, doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
19 - 25 oct. 2006

Joi, 19.10.2006
1. Beţa-Stancovici MarcelFlorin (31 ani) şi
Marcovici Luminiţa (29 ani)
2. Despău Dorel (27 ani) şi
Stepanescu Rozina (39 ani)
3. Ciobanu Remus-Marius (29
ani) şi
Vând urgent Dacia Break, Craiovan Rovita-Aurelia(25ani)
an fabricaţie 2000, cauciucuri Vineri, 20.10.2006
noi, stare foarte bună, verificare
1. Gordin Florin-Constantin (28
tehnică martie 2007, maşină de
garaj, preţ 1.800 €. Tel. 0723- ani) şi
Buzaianu Oana-Georgeta(21ani
289941.
Vând autoutilitară Dacia 5. Văleanu Adrian (30 ani) şi
1304, an fabricaţie 1989, stare
Konte Vasilica (23 ani)
foarte bună, verificare tehnică
Sâmbătă, 21.10.2006
2008. Tel. 0355-409568, 07271. Bădiţă Petrică-Constantin
412589.
Cumpăr Dacia 1310, dupa (28 ani) şi
1995, ofer 1.000 €, plata, actele Ciobanu Gabriela-Simona (26)
şi radierea imediat. Tel. 0720- 2. Ivan Ion-Marius (27 ani) şi
512575.
Dimcia Florentina (22 ani)
Vând Mercedes 230 E,
3. Techerean Claudiu-Nicolae
1990, servo central, ABS, alarmă, vopsea originală neagră, (29 ani) şi
Pârvan Mirela-Georgeta (26)
maşină de garaj, preţ 5.800 €.
4. Răduică Gabriel-Sorin (26
Tel. 0724-788505
Vând 3 anvelope Continen- ani) şi
tal, second-hand, 185/55/R15
Blăjan Ana-Maria (23 ani)
radial 85 HM.S Tubeles 5. Juberianu Cosmin (25 ani)
Reinforced şi 4 jante VW cu 5
şi Ştefanovici Marcela-Simona
orificii. Tel. 527935.
(25 ani)
Vând Super Nova Clima,
6. Dumitriu Liviu (25 ani) şi
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând ambreiaj Ford Escort
Crăinicescu Claudia-Mersina
1.4. Tel. 0355-408650.
(17 ani)
7. Pitaru Cosmin-Marius (24) şi
Irizoiu Angela (24 ani)
Înregistrate în Reşiţa
8. Ţiulescu Silviu (30 ani) şi
în perioada 11-18 octombrie Roşoga Laura-Mariana (26ani)
l Turugă Elena (68 ani) l 9. Cinar Gheorghe (26 ani) şi
Chifan Daniela (24 ani)
Florescu Ana (93 ani) l IovanoIv
ş Ion-Loredan Moise
10.
ăni
vici Margareta (70 ani) l Mun(23 ani) şi
tean Gheorghe (60 ani) l
Pela Maria-Sebastiţa (21 ani)
Sofican Constantin (56 ani) l 11. Creţu Cristian-Marius (29
Simonea Mihai (65 ani) l Puiu ani) şi
Gheorghe (60 ani) l Groşan Timofticiuc Alina-Cosmina (23)
Calina (85 ani) l Blagoe 12. Nagy Alexandru-Sorin (36
ani) şi
Ecaterina (66 ani) l Petru
Popa Mariana (27 ani)
Alexandru (ns. 2006) l Bădilă
Duminică 22.10.2006
Ioan (53 ani) l Chilom Iulian1. Ienea Cristian (31 ani)
Costel (39 ani) l Dorobanţu şi Sanislav Eugenia-Loredana
Marioara (62 ani) l Moldovea(22 ani)
nu Elena (62 ani) l Nemeş Miercuri, 25.10.2006

Auto-Moto-Velo

Cumpăr apartament cu 3-4
camere în zona complexului
Hehn sau în Centru. Tel. 0740331042.
Închiriez spaţiu comercial,
30 mp, preţ 140 €/lună. Tel.
0747-494231.
Primesc o fată în gazdă. Tel.
0355-408068.
Vând, schimb apartament o
cameră cu apartament 2/3
camere, fără intermediari. Tel.
225819, 0720-037191.
Vând casă mare cu grădină,
stare foarte bună, nr. 107,
comuna Socol, judeţul CaraşSeverin. Tel. 0256-410494,
0721-215041.
Vând casă în satul Secăşeni, nr. 214, comuna Ticvanul
Mare, grădină mare, fânână în
curte. Tel. 0355-409456, 0720539198.
Primesc în chirie o persoană
(elev sau student). Tel. 0355Aurel (75 ani) l Drugarin Maria 1. Dodoi Ciprian (24 ani) şi
805625.
Birou Ana (62 ani)
Vând casă solidă, 6 camere, (53 ani) l Fafa Crâsta (74 ani) l
2 garaje curte, Muncitoresc, str.
Izvorului, preţ 52.000 €, alăturat
În PRISMA
În PRISMA
teren, preţ 8.500 €, opţional vilă
tehnologie rapidă, preţ 250 €/
puteţi publica
puteţi publica anunţuri
mp la cheie. Tel. 0355-414326.
anunţuri de
Primesc în gazdă o elevă.
comemorări
Tel. 0355-804513, 254445.
de aniversări felicitări
Vând casă renovată extecondoleanţe
rior, demisol, termopane, 4
la preţuri rezonabile
la preţuri rezonabile
camere, 2 grădini, preţ neg.
50.000 €. Tel. 0729-107651.

DECESE

Nume
Adresa

Prenume

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

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16

Vânzãri
Vând apartament 3 camere, parter,
confort I, decomandat, îmbunătăţit, zona
Valea Domanului, preţ 36.000 €. 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 casă 3 camere, baie, bucătărie,
hol, Muncitoresc, preţ 28.000 € fix. 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 teren 2.000 mp pentru construcţie, aproape de şosea, localitatea
Brebu, preţ 20 €/mp. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând teren 1.400 mp , toate utilităţile,
zona Calea Timişoarei, preţ 50 €/mp fix.
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
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)

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri în
Govândari. Tel. 0788-374146. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf.1 cu
îmbunătăţiri. Tel. 0788-374143. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere confort 1,
podele laminate, complet renovat, zona
Victoria, ocupabil imediat. Tel. 0788374144. (Tryo M)
Vând urgent apartament 3 camere
decomandat, Micro 1, complet renovat,
termopane la tot apartamentul, uşă
metal, preţ 25.500 € neg. Tel. 0788388501. (Tryo M)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament 2 camere cu
convector la parter Micro 2, preţ 17.000
€. Tel. 0788-388502. (Tryo M)
Vând urgent 2 camere conf. 1 ocupabil imediat. Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere cu 2
balcoane şi 2 băi în Govândari, Micro 2,
fără îmbunătăţiri. Preţ 27.500 €. Tel.
0788-520899. (Tryo M)
Vând garsonieră Govândari, preţ
8.500 € neg. Tel. 0788-571780. (Tryo M)
Vând teren parcelat C. Caransebeşului, lângă Castilio. Tel. 0788-494074.

Vând 2 parcele de teren alăturate, în
suprafaţă de 67,5 mp fiecare, intabulate,
acte la zi, toate utilităţile, posibilitate
construcţie garaje sau locuinţă, Făgăraşului, în spate bloc 20, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788-021440, 0740956337 (Banat Expert)
Vând terenuri Calea Caransebeşului, parcelate sau neparcelate, diferite
suprafeţe, cu acte la zi. Tel. 0355404462, 0788-021440, 0740-956337
(Banat Expert)
Vând terenuri Văliug, Crivaia şi case
G ă râna. Tel. 0355-404462, 0788021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Cumpăr terenuri Calea Caransebeşului, C. Timişorii, Zona Ţerova, Văliug,
Crivaia, Semenic. 0355-404462, 0788021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 3 sau 4 camere,
zonă centrală, ofer preţul pieţei, exclus
intermediari. Tel. 0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, decomandat, centru, superamenajat, suprafaţă mare, etaj intermediar, mobilier nou
deosebit, 2 băi, 2 balcoane, merita
văzut, preţ 36.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021439, 0724-975427.
Vând apartament 2 camere semidecomandat, zona Intim, mobilat complet, uşă metalică, îmbunătăţiri, 17.500
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0729-101732 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere semidecomandat, Moroasa, 20.000 €.Tel. 0355-

404462, 0788-021441 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere semidecomandat, Republicii, 20.000 €. Tel.
0355-404462, 0788-021442, 0729101732 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, semidecomandat, Micro 2, etaj 9, 25.000 €. Tel.
0355-404462, 0788-021442, 0729101732 (Banat Expert)
Vând urgent apartament cu 2 camere, decomandat, 75 mp, superîmbunătăţit, termopane, Govândari, preţ 23.500 €
sau 24.500 mobilat. Tel. 0355-404462,
0788-021442, 0729-101732
Vând apartament 3 camere, centrală, etaj intermediar, Zona Intim, preţ
26.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439, 0724-975427 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj 1, termopane, 28.500 €. Tel. 0355404462, 0788-021439, 0724-975427
Vând urgent casă îmbunătăţită,
mobilată, 2 camere, centru, preţ 25.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0729-101732 (Banat Expert)
Vând garsonieră, confort 1, Micro 1,
mobilată, 14.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021439, 0724-975427
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Luncă, 23.500 €. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0729-101732
(Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, decomandat, 2 băi, 2 balcoane, Micro 4,
35.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0729-101732 (Banat Expert)
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LIGA 1
Dinamo Bucuresti
Steaua Bucuresti
Otelul Galati
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Politehnica Iasi
Politehnica Timisoara
Gloria Bistrita
UTA
Farul Constanta
Pandurii Tg. Jiu
Ceahlaul Piatra Neamt
Unirea Urziceni
U. Craiova
FC National
Jiul Petrosani
FC Vaslui
FC Arges

M
V
11 11
11 7
11 7
11 6
11 5
11 5
11 5
11 5
11 5
11 4
11 4
11 4
11 4
11 3
11 2
11 1
11 2
11 1

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

I
0
1
4
3
2
2
2
5
5
5
6
6
7
5
6
6
6
10

GM
24
21
18
25
16
15
11
14
11
14
9
8
9
12
9
5
12
6

GP
7
7
14
15
10
11
7
11
12
14
13
13
13
24
15
12
22
19

P
33p
24p
21p
20p
19p
19p
19p
16p
16p
14p
13p
13p
12p
12p
9p
7p
6p
3p

Etapa urmatoare (12/34), 20-22 oct. 2006: Vineri 20.10:
Unirea Urziceni - FC Vaslui (15:00, Telesport); Farul Constanta - Jiul
Petrosani (19:30, Telesport); Sambata 21.10: CFR Cluj - FC Arges
(14:00, TVR 2); Pandurii Tg. Jiu - Poli Timisoara (15:00, Telesport);
Gloria Bistrita - Dinamo Bucuresti (15:00, National TV); FC National
- U. Craiova (20:45, Antena 1); Duminica 22.10: Poli Iasi - Rapid
(14:00, National TV); Otelul Galati - Steaua (15:00, TVR 1);
Ceahlaul Piatra Neamt - UTA (20:00, Telesport).

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

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

M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
7
6
7
6
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
3
3
2
2
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LIGA CAMPIONILOR: STEAUA-REAL MADRID 1-4

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

PRISMA SPORT

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

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

GM
14
14
18
14
19
10
8
7
10
12
11
9
12
10
8
8
4
8

GP
8
4
10
10
11
7
7
8
8
11
14
11
15
13
15
17
8
19

Marţi seara, în meci contând pentru grupa E a Ligii Campionilor
la fotbal, la Bucureşti, formaţia spaniolă Real Madrid a învins cu
scorul de 4-1 (2-0) echipa Steaua, golurile fiind marcate de Sergio
Ramos (min. 9), Raul (min. 34), Robinho (min. 59) şi Van
Nistelrooy (min. 76). Punctul gazdelor a fost realizat de Valentin
Badea, în min. 64.
Clasament Grupa E
“Galacticii" au fortat atat cat 1. O. Lyon
3 3 0 0 8-0 9
a fost nevoie pentru a depasi la 2. Real Madrid 3 2 0 1 9-4 6
pas campioana Romaniei. Spa- 3. Steaua Buc. 3 1 0 2 5-8 3
niolii i-au taxat pe "ros-albastri" 4. Dinamo Kiev 3 0 0 2 2-12 0
in stil italian, imbinand pragmaEtapa urmatoare se va
tismul impus de antrenorul desfasura in 01 noiembrie 2006
Capello cu executiile fine ale (miercuri):
superstarurilor care garnisesc Real Madrid - Steaua Buc.
“galaxia”.
Olympique Lyon - Dinamo Kiev
18 octombrie 2006, miercuri
17 octombrie 2006, marti
GRUPA A (min. 87)
GRUPA E
Werder B - Levski Sofia 2-0
1-4
Steaua - Real Madrid
1-0
Chelsea - Barcelona
0-3
Dinamo Kiev - O. Lyon
GRUPA B
GRUPA F
Inter Milano -Spartak M. 2-1
3-0
Celtic - Benfica
Sporting L. - Bayer M.
0-1
M. United - Copenhaga 3-0
GRUPA C
GRUPA G
Bordeaux - Liverpool
0-1
1-0
TSKA Mos - Arsenal
1-2
Galata - PSV
4-1
FC Porto - Hamburg
GRUPA D
GRUPA H
2-0
Valencia - Sahtior
3-1
Lille - AEK Atena
Olimpiakos P. - AS Roma 0-1
0-1
Anderlecht - AC Milan

P
24p
22p
21p
20p
17p
16p
16p
16p
15p
15p
13p
12p
11p
11p
11p
11p
10p
9p

HOCHEI
Formaţia de hochei pe
gheaţă Steaua Bucureşti a ratat
calificarea în turul al treilea al
Cupei Continentale, după ce a
pierdut, duminică, scor 2-6 (1-0,
1-2, 0-4), în faţa echipei poloneze MKS Cracovia, ultimul meci
din grupa D a turului al doilea al
competiţiei, desf ă şurat în
Polonia. Golurile forma ţiei
steliste au fost marcate de
Zabludovski şi Corduban.
Din grupa D s-a calificat în
faza următoare a competiţiei
echipa din Kazahstan
Kazakhmys Karaganda, care a
acumulat maximum de puncte,
6, fiind urmată de formaţia
poloneză (4 puncte), de Steaua
Bucureşti (2 puncte) şi de
spaniolii de la CG Puigcerda,
care nu au obţinut niciun punct.

RUGBY
Rugbystii au invins clar cu
scorul de 43-20 (17-8) Spania.
Cu acest succes inregistrat,
purtatorii frunzei de stejar se pot
considera ca si castigatori ai
seriei si deja calificati la Cupa
Mondiala din 2007. Vom face
parte din grupa C cu Noua
Zeelanda, Scotia si alte doua
echipe.

CUPA UEFA
Antrenorul Guy Lacombe
considera ca meciul cu Rapid
Bucuresti de joi, din prima etapa
a grupei G a Cupei UEFA, se
prezinta ca o adevarata capcana pentru formatia Paris SaintGermain. "La Bucuresti va fi cu
totul diferit fata de meciul cu
Sedan (câstigat de PSG cu
scorul de 4-2). Am vazut deja
câteva imagini cu Rapid. Este o
echipa puternica care are evolutii bune. Acolo va fi o atmosfera dificila pentru noi. Aceasta
întâlnire se prezinta ca o adevarata capcana. Va fi un test bun
pentru PSG", a spus Lacombe.
Meciul Rapid - Paris SaintGermain este programat joi, la
ora 21.00, în prima etapa a
grupei G din Cupa UEFA si va fi
transmis in direct de Antena 1.
Partida va fi condusa de o
brigada de arbitri din Rusia,
avându-l la centru pe Nikolai
Ivanov.
Dinamo Bucuresti va sta in
aceasta etapa.

Etapa urmatoare (12/34), 21 octombrie 2006: Unirea Dej CFR Timisoara; Minerul Lupeni - Building Vanju Mare; Poli II
Timisoara - FC Bihor; FC Baia Mare - FC Caracal; FCM Targoviste HCM Constanta a fost invinsa, simbata, pe teren propriu, cu
Auxerre Lugoj; Industria Sarmei Campia Turzii - Apulum Alba Iulia;
Dacia Mioveni - FCM Resita; Corvinul Hunedoara - U Cluj; Gaz scorul de 37-28 (21-11), de formatia germana THW Kiel, intr-un
meci contind pentru etapa a treia a grupei E a Ligii Campionilor.
Metan Medias - CSM Rm. Valcea.
Golurile echipei constantene au fost reusite de Dragicevici 9,
HANDBAL MASC. - LIGA NATIONALA
Laurentiu Toma 7, Smigici 4, Buricea si Stavrositu, cite 2, Timofte,
Clasament etapa a 6-a:
Kovalenko, Giotoiu si Kazici, cite unul.
M V
E I
GM
GP
P
Antrenorul echipei HCM, Lucian Risnita, a recunoscut, dupa
1. HCM Constanta
6
5 1 0
170
149 11p meci, valoarea formatiei germane. "Am intilnit o forta a handbalului
6
5 0 1
219
161 10p european. Jucatorii de la Kiel au demonstrat ca au o foarte buna
2. Dinamo Baumit Bucuresti
3. Steaua Bucuresti MFA
6
5 0 1
200
171 10p forta de atac si o aparare agresiva. Eu felicit echipa germana.
4. CSM Medgidia
6
4 1 1
201
168 9p Exista o diferenta de valoare intre jucatorii celor doua echipe.
In clasamentul grupei pe primul loc se gaseste Kiel cu 6 puncte,
5. UCM Resita
6
3 2 1
181
161 8p
6
4 0 2
161
167 8p urmata de HCM Constanta cu 4 puncte si pe locurile 3 si 4 se afla
6. HCM CSM Bistrita
7. Izometal Timisoara
6
3 1 2
165
156 7p Gudme cu 2 puncte si Karvina cu 0 puncte. La sfarsitul acestei
Uztel Ploiesti
6
3 0 3
162
168 6p saptamani HCM Constanta se va deplasa la Gudme in Danemarca
8
9. Lignitul Pandurii Tg. Jiu
6
2 1 3
161
170 5p pentru meciul care ar putea stabili echipa care va merge in optimi.
Pentru a pasta sanse, constantenii nu trebuie sa piarda la mai mult
6
2 0 4
169
181 4p
10. Minaur Baia Mare
de patru goluri, in tur a fost 32 -27 pentru HCM.
11.
Univ. Bucovina Suceava
6
2 0 4
156
184 4p
UCM Resita, angrenata Challenge Cup, va intalni echipa
6
1 0 5
144
164 2p
12. HCM Brasov
georgiana HC Tbilisi in 16-imile competitiei, in dubla mansa care
13. Ploitehnica Iasi
6
0 0 6
144
185 0p se va disputa pe 4/5 noiembrie (in deplasare) si pe 11/12 noiembrie
0 0 6
139
187 0p (acasa).
14. Armatura U Agronomia Cluj 6
Etapa urmatoare (7/26), 21 octombrie 2006: HCM Brasov Clasament general constructori:
Poli Iasi; Uztel Ploiesti - CSM Medgidia; U Poli Izometal Timisoa1 Renault F1 Team
195
ra - UCM Resita; Steaua MFA Bucuresti - Energia Lignitul Pandurii
Clasament general piloti inainte de ultima etapa ce se va
2 Scuderia Ferrari Marlboro 186
Tg. Jiu; Dinamo Baumit Bucuresti - HCM Constanta (19.10); HCM
3 Team McLaren Mercedes 105
CSM Bistrita - Univ Bucovina Suceava; HC Minaur Baia Mare - desfasura la sfarsitul acestei saptamani in Brazilia pe ciruitul
Interlagos:
4 Honda Racing F1 Team
78
Armatura U Agronomia Cluj.
1 Fernando Alonso (E) , (RENAULT)
126
5
BMW
Sauber
F1
Team
36
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
2 Michael Schumacher (D), (FERRARI)
116
6 Panasonic Toyota Racing 35
13-21 oct:
GIMNASTICA ARTISTICA - C.M. Aarhus;
3 Felipe Massa (BR), (FERRARI)
70
7 Red Bull Racing
16
19-22 oct:
POLO - Euroliga, Runda II, Oradea;
4 Giancarlo Fisichella (I), (RENAULT)
69
8 Williams F1 Team
11
22 oct:
FORMULA 1 - Marele Premiul al Braziliei;
5 Kimi Räikkönen (FIN), (McLAREN)
61
9
Scuderia
Toro
Rosso
1
23-29 oct:
TENIS - ATP Tour, Grand Prix de Tennis, Lyon, Fr.;
6 Jenson Button (GB), (HONDA)
50
10
Spyker
MF1
Team
0
23-29 oct:
TENIS - WTATOUR, Generali Ladies, Linz Austria
7 Rubens Barrichello (BR), (HONDA)
28
11 Super Aguri Formula 1
0
8 Juan Pablo Montoya (COL), (McLAREN) 26

HANDBAL

DE VĂZUT LA TV:

GIMNASTICA: CAMPIONATUL MONDIAL, Finala pe aparate
Sambata TVR 2 ora 16:00
FOTBAL: SERIE B: Triestina - Juventus Torino
Sambata TV Sport ora 17:00
CAIAC - CANOE: Finalele internationale, in Olanda
Duminica Eurosport ora 12:00
TENIS: Turneul feminin, WTA Tour, in Elvetia
Duminica Eurosport ora 14:30
HAND. MASC: Liga Campionilor: Svendborg - HCM Constanta
Duminica TV Sport ora 17:20
FORMULA 1: Marele Premiu al Braziliei, Cursa
Duminica TVR 2 ora 19:55
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nick Heidfeld (D), (BMW SAUBER)
23
Ralf Schumacher (D), (TOYOTA)
20
Pedro De La Rosa (ESP), (McLAREN)
18
Jarno Trulli (I), (TOYOTA)
15
David Coulthard (GB), (RED BULL)
14
Mark Webber (AUS), (WILLIAMS)
7
Jacques Villeneuve (CAN), (BMW SAUBER) 7
Robert Kubica(POL), (BMW SAUBER)
6
Nico Rosberg (D), (WILLIAMS)
4
Christian Klien (A), (RED BULL)
2
Vitantonio Liuzzi (I), (TORO ROSSO)
1
Scott Speed (US), (TORO ROSSO)
0
Tiago Monteiro (P), (MIDLAND)
0
Christijan Albers (NL), (MIDLAND)
0

Rubrică realizată de Adrian Popa

FORMULA 1 - M.P. AL BRAZILIEI

