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Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Şedinţă de lucru ordinară - 11 martie 2008
(Proiect de hotărâre nr. 1 în pagina 2)
Constituirea şi utilizarea fondului de rulment
Fondul de rulment constituit pe anul 2008, la nivelul bugetului
Consiliului Judeţean Caraş-Severin este în valoarea de 500.000
lei, sursa fiind dobânzile aferente disponibilităţilor fondului de
rulment pe anul 2007 şi din excedentul înregistrat la finele anului
2007.
Consiliului Judeţean a aprobat utilizarea sumei de 460.000
lei pentru finalizarea unor investiţii.
O primă plată va acoperi cheltuielile aferente finalizării
lucrărilor aferente extinderii, reabilitării şi modernizării parterului
şi subsolului Corpului A şi Corpului B din clădirea palatului
administrativ, această tranşă suplimentară de plată având
următoarea structură:
l proiectare.................. 18.450 lei
l execuţie..................... 300.000 lei şi
l dotări.......................... 43.550 lei.
O nouă infuzie de capital este dirijată, din acelaşi fond de
rulment, pentru S.C. Fabrica de Produse Lactate S.A. Oraviţa,
de data aceasta pentru achiziţionarea unui utilaj care va permite
ambalarea corespunzătoare a unui produs destinat, printre
altele, elevilor, în cadrul Programului „Cornul şi Laptele”. Cei
98.000 lei alocaţi se vor regăsi în capitalul
social
prin
aport în
Foto:
Rodica
Brebenariu
natură, deţinut de Consiliul Judeţean. (Proiect de hotărâre nr. 2)
Programe culturale şi pentru tineret şi sport
În bugetul propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, la
capitolul „Cultură, recreere şi religie” a fost prevăzută suma de
830.000 lei, destinată finanţării programelor şi proiectelor
culturale, de educaţie, tineret, sport şi religie, sumă defalcată şi
alocată următoarelor activităţi:
l 200.000 lei programe şi proiecte culturale, selectate de
Comisia de selecţie a ofertelor culturale; din această sumă, 8%,
adică 16.000 lei se vor utiliza pentru finanţarea nerambursabilă a
nevoilor culturale de urgenţă, aprecierea acestui atribut fiind la
latitudinea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean;
l 200.000 lei programe şi proiecte de tineret şi sport;
l 430.000 lei - pentru finanţarea unor acţiuni pe care le
realizează Consiliul Judeţean.
Această repartizare a fondurilor a fost aprobată de Consiliul
Judeţean. (Proiect de hotărâre nr. 3)
Comisia de selecţie a ofertelor culturale şi Comisia de
soluţionare a contestaţiilor
Au fost aleşi membrii celor două comise al căror obiect de
activitate este selecţia ofertelor culturale, respectiv a soluţionării
contestaţiilor legate de modul de organizare şi desfăşurare a
selecţiei.
Fiecare dintre aceste două comisii are în componenţă 5
membri, doi dintre aceştia fiind reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean, iar trei vor fi specialişti în domeniu. (Proiect de
hotărâre nr. 4)
Modificări în organigrame şi state de funcţii în cadrul
serviciilor subordonate şi al aparatului propriu
Acte legislative noi, completate sau modificate, finalizarea
unor perioade de stagiu în activitatea funcţionarilor publici sau
necesităţi care să acopere întreaga gamă de servicii prestate de
anumite instituţii în relaţie cu Consiliul judeţean au condus la
modificarea organigramelor sau a statelor de funcţii la:
l Complexul de Servicii Destinat Protecţiei Copilului Reşiţa
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin
l Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului Reşiţa
l Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
l Teatrul „G.A. Petculescu” Reşiţa
(Proiect de hotărâre nr. 5, 6, 7, 8 şi 9)
Cooperare Gârnic Plsen
Declaraţia de cooperare între judeţul Caraş-Severin şi regiu-

ne Plsen din Republica Cehia, aprobată în şedinţa Consiliului
judeţean este un document care oficializează viitoarea
colaborarea dintre cele două regiuni, în direcţia îmbunătăţirii
calităţii vieţii din localităţile situate în zona deluroasă a malului
stâng al Dunării (Gârnic şi Sfânta Elena), unde a fost înregistraţi
1479 etnici cehi. Legalizarea colaborării va permite accesarea
unor fonduri europene care, coroborate cu experienţa
partenerilor, pot conduce la investiţii generatoare de noi locuri de
muncă, cu modificări în toate aspectele vieţii sociale.
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Pentru o legătură rutieră civilizată între aceste localităţi şi
drumurile naţionale existente în zonă au fost reabilitate drumurile
comunale Sfânta Elena Coronini şi Gârnic Sichieviţa. În acest
mod se asigură implicit accesul spre punctele de frontieră cu
Republica Serbia. (Proiect de hotărâre nr. 10)
Reţea judeţeană de comunicaţii pentru evidenţa
persoanelor
Consiliul Judeţean Caraş-Severin este partenerul mai multor
Consilii Locale care au servicii publice comunitare de evidenţă a
persoanelor şi continuă această acţiune. Un prim deziderat al
parteneriatului îl constituie eficientizarea activităţii, ceea ce
presupune modernizarea, securizarea şi extinderea reţelei
existente şi, în etapa viitoare, conectarea la Reţeaua de
Comunicaţii Integrate Voce-Date a Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative (MIRA).
Proiectul se realizează cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. (Proiect de hotărâre nr. 11)
Gestionarea deşeurilor în judeţul Caraş-Severin în
perioada 2006-2013
Planul Judeţean de Gestiune a deşeurilor în Caraş-Severin,
în perioada 2006-2008 a fost aprobat, după e a traversat etapa
obligatorie de prezentare publicului pentru dezbatere.
Prin acest plan, elaborat pe baza unei strategii naţionale,
adaptată specificului regional, se asigură gestionarea deşeurilor
în sistem integrat, cu respectarea condiţiilor de mediu şi alinierea
la normele europene în domeniu.
Planul astfel conceput va putea fi folosit şi pentru obţinerea
asistenţei şi a suportului financiar din partea Uniunii Europene.
(Proiect de hotărâre nr. 12)
Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Consilierii judeţeni nu au dat girul unui Proiect de hotărâre
prin care Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a
judeţului ar fi obţinut calitatea de autoritate contractantă în
domeniul achiziţiilor publice.
Deşi delegarea acestei autorităţi, de la Preşedintele Consiliului Judeţean la Direcţia menţionată ar fi putut fi justificată prin
anumite prevederi legale, consilierii au preferat vechea soluţie,
ca fiind garantul unui control suplimentar permanent. (Proiect de
hotărâre nr. 13) (R.B.)
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Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Şedinţă de lucru ordinară - 11 martie 2008
Bugetul judeţului la sfârşitul anului 2007
Cheltuielile prevăzute în bugetul judeţului pe anul 2007 au fost dimensionate pentru un venit
iniţial de 455.204.790 lei şi definitiv de 546.170.975 lei şi au fot realizate în proporţie de 97,91%.
Bugetul Consiliului Judeţean (aparat propriu şi instituţii subordonate) a avut în structura un
venit de 114.879.000 lei şi cheltuieli în valoare de 113.095.500 lei. (Proiect de hotărâre nr.1)
Bugetul judeţului
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17

Destinaţia

Autorităţi publice
Alte servicii publice generale
Tranzacţii privind datoria publica si împrumuturi
Transferuri între diferite niveluri ale administraţiei
Apărare
Ordine publică şi siguranţă naţională
Învăţământ
Sănătate
Cultură,religie,şi activitate sportivă şi de tineret
Asigurări şi asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare
Protecţia mediului
Acţiuni generale economice şi de muncă
Combustibili şi energie
Agricultură, silvicultură şi vânătoare
Transporturi
Alte acţiuni economice
TOTAL

Venit
(Prevederi
definitive)
67.017.880
7.828.318
5.179.729
510.00
400.000
8.923.490
165.889.690
1.191.670
29.641.670
96.525.355
106.144.590
14.586.090
784.050
2.832.000
347.910
32.882.240
3.966.300
546.170.975

Chelt.
(%)
88,79
84,61
98,18
46,00
95,44
78,34
93,00
86,47
95,17
75,79
84,12
81,71
97,66
70,45
67,00
78,45
88,88

Bugetul Cons. Jud.
Venit
(Prevederi
definit.)
8.995.500
1.450.000
3.245.000

10.834.500
10.834.500
850.000
9.188.500
49.919.000
25.655.000

Chelt.
(%)
98,04
99,00
99,30

99,53
99,62
83,48
99,84
98,83
98,19

9.949.000 78,44
14.979.000

Delega]ie a Municipalit@]ii Vâr}e] la Consiliul Jude]ean
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean CaraşSeverin, domnul Ion Spânu s-a întâlnit astăzi, 12
martie a.c. cu o delegaţie a Municipalităţii Vârşet,
Republica Serbia. La întâlnire a participat: primarul
comunei Coronini, domnul Gheorghe Dăneţ,
viceprimarul comunei Grădinari, domnul Marcel
Merşa, specialişti din cadrul Serviciului Proiecte cu
Finanţare Internaţională din cadrul Consiliului
Judeţean şi ai Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat Caraş-Severin.
Discuţiile s-au purtat pe marginea proiectului de
reabilitare a drumului Vârşeţ Markovac graniţa cu
România şi în cadrul căruia Consiliul Judeţean
Caraş-Severin este partener.
Reprezentanţii sârbi au făcut astăzi şi o scurtă
prezentare a proiectului lor ce a obţinut finanţare
europeană prin Programul de Vecinătate România
Serbia 2004 2006. Proiectul presupune realizarea
studiului de fezabilitate pentru drumul ce face
legătura între Vârşeţ Markovac graniţa cu Româ-

nia, studiu ce urmează a fi finalizat în iulie 2008.
Intenţia reprezentanţilor sârbi este să reabiliteze
drumul ce are o lungime de 17 km (Vârşeţ Markovac) şi să construiască alţi 4 km care fac legătura
dintre localitatea Markovac cu graniţa română.
Proiectul municipalităţii Vârşeţ este complementar cu cel avut în vedere de conducerea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi de Primăria
Grădinari şi Vărădia privind reabilitarea drumului ce
face legătura între Grădinari graniţa cu Republica
Serbia (4 km).
Prezent la întâlnire, domnul Victor Naidan,
director în cadrul Consiliului Judeţean şi-a exprimat
convingerea că proiectul tehnic va putea fi depus
spre finanţare din fonduri europene într-o sesiune
viitoare.
Tot astăzi, reprezentanţii părţii sârbi au lansat
propunerea privind demararea procedurilor legale
în vederea deschiderii pentru o zi a punctului de
trecere a frontierei în luna iulie a acestui an.

Delega]ie a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin în Cehia
O delegaţie a Consiliului Judeţean Caraş-Severin condusă de către domnul vicepreşedinte
Dumitru Tilică Pârvulescu, se va afla în perioada 12 16 martie a.c. în regiunea Pilsen, Cehia, unde
are programate întâlniri de lucru cu reprezentanţii administraţiei publice locale.
Prezentă în Cehia la invitaţia Autorităţii Regionale Pilsen, delegaţia Consiliului Judeţean CaraşSeverin este compusă din : domnul Iacob Chişărău, consilier judeţean, domnul Constantin Bîtea,
director executiv şi domnul Carol Rudi Sourec, consilier în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare
Internaţională.

Încep lucr@rile la DJ 571C Naid@} - Lescovi]a
In cadrul proiectului „Îmbunătăţirea accesului
comunităţilor locale spre punctul de trecere a
frontierei Naidăş. Reabilitare DJ 571C Naidăş Lescoviţa”, proiect depus spre finanţare de către
Consiliul Judeţean Caraş-Severin în parteneriat
cu Primăria Socol şi Comuna Biserica Albă,
Republica Serbia, în 4 martie a.c.
constructorului, S.C. Ancorad Oltenia SA
Craiova, i-a fost predat amplasamentul.
In cadrul proiectului, ce are o valoare de

2.791.705 lei, va fi reabilitat un drum judeţean de
5 km lungime şi care asigură legătura între
Republica Serbia şi România.
Proiectul a obţinut finanţare prin Programul
de Vecinătate România Serbia 2004 2006 şi
urmăreşte obţinerea unei integrări economice şi
sociale prin unirea atât a comunităţilor urbane
cât şi rurale din judeţul Caraş-Severin, România
şi Districtul Jusno Banatski, Republica Serbia
prin intermediul cooperării transfrontaliere.

Organizarea alegerilor locale
A fost stabilită ca dată a alegerilor locale pentru anul 2008, ziua
de duminică, 1 iunie a.c., iar turul doi de scrutin pentru data de 15
iunie a.c, tinând cont de faptul că alegerile locale din anul 2004 au
avut loc în data de 6 iunie, iar turul 2 de scrutin se organizează în
termen de două săptămâni de la data primului tur.
Tot astăzi s-a adoptat şi programul calendaristic al desfăşurării
alegerilor locale.
Depunerea candidaturilor se face cel mai târziu cu 40 zile
înainte de data alegerilor, iar campania electorală va începe cu 30
zile înainte de data alegerilor.
În ziua de votare procesul va începe la ora 07.00 şi se va
încheia la ora 21.00.
Hotărârea prevede că până pe 14 martie 2008 prefecţii trebuie
să dea ordinul pentru numerotarea circumscripţiilor electorale din
fiecare judeţ şi a circumscripţiilor electorale de sector al
municipiului Bucureşti.
Cu cel puţin 24 de ore înainte de tragerea la sorţi a judecătorilor
în Biroul Elecoral Central, data acesteia se va aduce la cunoştinţă
publicului, prin publicarea anunţului în mass-media, de către
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central se va
face, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei
Curţii de Casaţie şi Justiţie, de către preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie. Această acţiune se va realiza în termen de cel
mult 5 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la 16
martie 2008.
Preşedintele BEC şi locţiitorul acestuia vor fi aleşi, prin vot
secret, în termen de 24 de ore de la învestire, de către judecătorii
BCE.
Tot în termen de 24 de ore de la alegerea BCE, cel mai târziu la
data de 18 martie 2008, se va completa BCE cu preşedintele şi
vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un
reprezentant al partidelor politice parlamentare.
Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale vor
comunica Biroului Electoral Central, în scris, semnele electorale,
în termen de 10 zile de la constituirea Biroului Electoral Central.
A doua zi după expirarea termenului de mai sus, BCE va aduce
la cunoştinţă publică semnele electorale.
Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare şi aducerea la
cunoştinţa publică a acestora se va face de către primari, în
termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.
În termen de 35 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel
mai târziu la data de 15 aprilie 2008, Centrul Naţional de
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din
cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative va pune la
dispoziţia primarilor listele electorale permanente.
Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile
posturilor de radiodifuziune şi televiziune, publice şi private sau,
după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora se va face cel mai
târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.
În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi
biroul electoral de circumscripţie afişează, la sediul biroului,
candidaturile acceptate.
Hotărârea mai stabileşte că în data de 1 mai 2008 se va
efectua tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de
pe buletinele de vot.
Cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, termen limită
22 mai 2008, se vor tipări buletinele de vot, prin grija prefecţilor.
În cel mult 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu la
data de 2 iunie, ora 21.00, preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral,
stabiliţi prin tragere la sorţi, vor preda către biroul electoral de
circumscripţie dosarele cuprinzând rezultatele votării. Predarea
se efectuează pe vază de proces-verbal, iar transportul se face cu
pază militară.
Formularea de cereri pentru anularea alegerilor într-o
circumscripţie electorală se va putea face în termen de cel mult 48
de ore de la închiderea votării, termen limită 3 iunie 2008, ora
21.00
Biroul Electoral Central totalizează voturile la nivel naţional şi
asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, partea I.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 12.03.2008)

Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de c@tre regimurile instaurate în România cu începere
de la 1 septembrie 1940 pân@ la 6 martie 1945 din motive etnice
Astfel, persoanele care au fost mutate sau care au
fost obligate să-şi schimbe domiciliul în altă localitate
din motive etnice vor beneficia de măsuri reparatorii
indiferent dacă la data strămutării aveau domiciliul pe
teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti
ocupate de alte state.
De asemenea, de drepturile stabilite prin O.G. nr.
105/1999 vor beneficia persoanele strămutate
indiferent dacă localitatea în care au fost strămutate
sau s-au refugiat se afla sub jursidicţie românească
sau sub administraţia statelor care au ocupat teritoriile
româneşti.
Vor beneficia de măsuri reparatorii, la cerere, şi
persoanele care se află în una din situaţiile menţionate
ale căror cereri anterioare au fost respinse de Comisiile
constituite la nivelul caselor teritoriale de pensii, cu rol
de stabilire a situaţiilor în care persoanele au fost
persecutate din motive etnice.
Prevederile O.G. nr. 105/1999, completate prin
Legea nr. 189/2000, stabilesc că persoanele care au
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fost strămutate în altă localitate decât cea de domiciliu
în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945 din
motive etnice au dreptul la o indemnizaţie lunară de
100 lei pentru fiecare an de strămutare în alte localităţi.
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice stabileşte, pe lângă acordarea unei indemnizaţii
lunare, acordarea unor facilităţi precum:
l asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit
si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe
timpul spitalizarilor;
l transport urban gratuit cu mijloace de transport in
comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz,
troleibuz, tramvai, metrou);
l 6 calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata
romana, cu clasa I, cu mijloacele de transport auto sau,
dupa caz, cu mijloace fluviale, la alegere, în cadrul
numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate

oferi gratuitatea călătoriei şi pentru o persoană care săl însoţească şi să-l ajute pe timpul călătoriei;
l un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o
statiune balneoclimaterica;
l scutire de plata taxelor de abonament pentru radio
si televizor;
l prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si
scutire de plata taxei de abonament;
l acordarea la cerere cu titlu gratuit a unui loc de veci.
Prin persoana care a fost stramutata in alta
localitate, in sensul Ordonantei Guvernului nr.
105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr.
189/2000, cu modificarile ulterioare, se intelege
persoana care a fost mutata sau care a fost obligata sa
isi schimbe domiciliul in alta localitate din motive etnice.
In aceasta categorie se includ si persoanele care au
fost expulzate, oriI s-au refugiat, precum si cele care au
facut obiectul unui schimb de populatie ca urmare a
unui tratat bilateral.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 12.03.2008)

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

Vand Dacia Nova T, carburator dublu corp, an fabricaţie
1999, stare f. bună, revizia tehnica la zi, asigurare. Pret 1.800
€ negociabil. Tel. 0741-681108.
Vând anvelope secondhand P13, preţ 30-50 lei şi alte
tipuri şi mărimi, preţuri neg. Tel.
0721-847422.
UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
Vând Dacia Break 1999,
vopsea
originală, bord CN,
Vând aparat foto Fuji 480,
alarmă,
cârlig
pt. remorcă, ITP
8,2 MP, 4x zoom, 1 gb card,
husă, 2 ani garanţie, preţ 550. 2009, stare excepţională, preţ
2.500 €. Tel. 0721-786555.
Cumpăr “12 scaune” şi Tel. 0726-374648.
Vând urgent casete audio,
“Viţelul de aur” de Ilf şi Petroff.
lămpi tv şi de radio. Tel. 0770Tel. 0744-577460.
Cumpăr “Etimologia nume- 515588, 0355-807491.
Vând ieftin cositori pentru
lor de familie din România” de
Iorgu Iordan (?). Tel. 0744- tractor, cal, căruţă, hamuri sau
Angajez muncitor
schimb cu alte utilaje. Tel. 0721577460.
vulcani
zare, Câlnic. Salariu
Vând aparatură profesiona- 241287.
Vând urgent placă tv color 600 lei. Tel. 0721-847422.
lă pentru înghetaţă şi hamburgher, 13.500 €. Tel. 0743- Philips cu tot cu traf de linii,
Execut acoperişuri, hidro şi
placă tv Diamant alb negru în
310613.
Vând urgent 2 boxe stereo stare foarte bună. Tel. 0355- termoizolatii. Tel. 0743-504860.
În staţiunea montană
de câte 15W bucata, în stare 807491, 0770-515588.
Poiana Braşov ofer garsonieră
foarte bună. Tel. 0770-515588,
plăcută, etaj 1/3, pentru cazare
0355-807491 înre orele 8-22.
de scurtă durată în regim
Rog seriozitate.
hotelier. Televizor la cablu,
Cumpăr 2 capre, bune de
Vând urgent redresor de frigider, cuptor microunde. Baie
lapte. Tel. 0355-808530, 0770încărcat bateria la maşină, până proprie cu duş, apă caldă non385825.
Vând căruţ de copil în stare f. la 18 volţi reglabil, în stare foarte stop. 90 lei/zi, negociabil funcţie
bună. Rog seriozitate. Tel. bună. Tel. 0770-515588, 0355- de durata sejurului. Tel. 0745668683.
807491. Rog seriozitate.
0355-805389.
Sonorizez la preţuri mici
Vând
urgent
Dacia
Break
din
Vând telefon Motorola v3,
cameră foto, video, clapetă. Tel. 1997 culoare alb ă , stare nun ţ i, botezuri, chefuri cu
muzică de toate genurile. Tel.
impecabilă. Tel. 0723-894929.
0723-277475.
0723-277475, 0743-672399.
Ofer împrumut valutar, cu
garanţie imobiliară, aur sau
electronice. Tel. 0745-583129.

Diverse

Oferte-Cereri
de Serviciu

Auto-Moto-Velo

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 12.03.2008

REŞIŢA: Agent comercial: 1; Agent imobiliar: 1; Asistent
medical generalist: 10; Barman: 2; Betonist: 2; Bibliotecar: 1;
Brutar: 1; Confectioner-asamblor articole din textile: 7; Contabil: 2;
Contabil sef: 1; Controlor calitate: 5; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 20; Director vanzari: 1; Dispecer: 2;
Dulgher: 10; Electrician de intretinere si reparatii: 1 + 3 absolvenţi;
Electrician depanator utilaje calcul: 1; Electrician montare si
reparatii linii electrice aeriene: 5; Faiantar: 2 + 1 absolvent + 1
persoană peste 45 de ani; Femeie de serviciu: 1; Fochist la cazane
de abur: 3; Forjor mecanic: 10; Frezor la masini roti dintate: 2;
Frezor universal: 2; Gipsar: 2; Infirmiera: 17; Inginer mecanic: 5;
Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor de masini: 3;
Inginer constructii civile: 6; Ingrijitoare la unitati de ocrotire: 3;
Ingrijitor cladiri : 1; Instalator apa, canal: 17; Lucrator comercial: 1;
Lacatus mecanic: 13; Lacatus montator: 3; Lacatus constructii
metalice : 3; Maistru constructii civile: 5; Manager marketing: 1;
Manipulant marfuri: 1; Mecanic auto: 4; Muncitor necalificat la
ambalarea produselor: 4; Muncitor necalificat la demolarea
cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 54 + 3 persoane
peste 45 de ani; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 5;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 18; Ospatar: 3;
Pavator: 2; Paznic: 22; Rectificator dantura caneluri: 1; Referent
de specialitate: 1; Reprezentant comercial: 1; Secretar general: 1;
Secretara: 2; Sofer autocamion: 3; Sofer de autoturisme si
camionete: 2; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la masini de
prelucrat in coordonate: 10; Strungar universal: 5; Sudor: 11;
Sudor cu arc electric : 5; Tehnician echipamente de calcul retele: 2;
Tamplar universal: 10; Vanzator: 3; Zidar rosar-tencuitor: 42 + 3
absolvenţi + 3 persoane peste 45 de ani; Zugrav-vopsitor: 5 + 1
absolvent + 1 persoană peste 45 de ani;
MOLDOVA NOUĂ: Sofer: 1; Ospatar: 2; Muncitor necalificat in
confectii: 9; Muncitor necalificat in constructii: 5; Asistent medical:
2; Croitor: 8;
CARANSEBEŞ: Confectioner cablaje auto: 200; Faiantar: 2;
Muncitor necalificat in constructii: 16; Lacatus: 7; Sudor: 5; Inginer
mecanic: 4; Sofer: 1; Masinist pod rulant: 2; Fierar: 2; Dulgher: 2;
TOTAL GENERAL: 683

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
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Imobiliare
Vând teren pe Calea Caransebeşului km 5, preţ 7 €/mp. Tel.
0766-663225.
Vând apartament 2 camere,
62 mp, Luncă - Zadei, conf. 1
decomandat, parter/4, 2 băi,
spaiş, boxă, renovat, modern
total, grădină 16 mp, preţ neg.
Tel. 0726-081614.
Vând casă în Gătaia sau
schimb cu apartament Reşiţa.
Tel. 0747-832171.
Închiriez apartament 3
camere Govândari, complet
mobilat, utilat, cnetrală, telefon,
internet, cablu tv, aragaz,

Anunturi
,

frigider, maşină de spălat, tv.
Preţ 400 €. Tel. 0722-207069.
Vând bar Luncă complet,
17.000 €. Tel. 0743-310613.
Vând casă Doman, 25.000
€. Tel. 0743-310613.
Închiriez apartament 2
camere, etaj 3, utilat, zona
Trandafiru. Tel. 0747-173441.
Persoană fizică, cumpăr
apartament minim 30 mp la bloc
sau la casă, fără intermendiari.
Tel. 0728-082753.
Primesc fată în gazdă. Tel.
0355-805819.
Fam. serioasă dorim să
închiriem apartament 2 camere
pe termen lung. Oferim 100 €.
Tel. 0747-321531.
Vând teren, extravilan,
Calea Timişoarei, lângă depozit
Peco, 4.000 mp. Preţ 12 €/mp.
Tel. 0355-808530, 0770385825.
Teren agricol în comuna
Târnova. Tel. 0727-869557.
Vând cameră cămin fără
îmbunătăţiri, preţ 8.000 €. Tel.
0728-905832.
Vând garsonieră în Mociur,
etaj I.Tel. 0728-398678.
Închiriez spaţii pentru
birouri, spaţii pentru depozite,
spaţii pentru depozitare în aer
liber.Tel. 0730-009115.
Persoană fizică cumpăr
apartament 3-4 camere, confort
I, decomandat, 2 băi, et. 1-3,
micro IV. Exclus intermediare.
Tel. 0727-849629.
Vând ap. 2 camere, parter,
total mobilat.Tel. 0729-253282.
Primesc fată în gazdă.Tel.
0355-805819.
Vând teren 1650 mp, Calea
Caransebeşului, 300 m de
ultima benzinărie. Tel. 0745337256.
Cumpăr apartament parter
la bloc sau la casă, exclus
intermediari. Tel. 0728-082753.
Ofer spre închiriere apartament cu o cameră, mobilat,
centrală, în zona Spar. Preţ 100
€/lună. Tel. 0722-140035.
V â nd garsonieră cu o
cameră parter. Preţ 7200 €. Tel.
0724-010193.
Schimb apartament 2
camere Moroasa cu apartament
2 camere confort 2 zona
Govândar. Tel. 0730-718905.

S.C. ELCOM S.R.L. organizează
începând cu data de 31 martie 2008

curs operare calculator
acreditat de Ministerul Muncii pe structura ECDL.
Informaţii la tel. 0255-22.07.11.
La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Fil. jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
proteze, orteze, încălţăminte ortopedică, corsete, cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 10.00-12.00, 14.15-17.00 şi joi
10.00-12.00. Informaţii suplimentare: 0744-479253

Nume
Adresa

Prenume

Matrimoniale
Doresc prietenie sau relaţie
serioasă cu doamnă din ţară
sau Italia. Tânăr drăguţ 36
doresc să cunosc domnişoară,
doamnă de vârstă apropiată, pt.
prietenie sau mai mult. Tel.
3285517129
Pensionară 58 ani, doresc
partener pt. prietenie - căsătorie. Tel. 0728-166849, 0355808808.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
13 - 15 martie
Joi, 13.03.2008
1. Sabău Florentin-Ionel (21 ani) şi
Panduru Adriana (21 ani)
Sâmbătă, 15.03.2008
1. Canea Petru (34 ani) şi
Todorescu Elena (28 ani)
2. Catrina Gabriel (33 ani) şi
Giurgiu Irina (23 ani)
3. Jianu Valentin (33 ani) şi
Cîrdei Ştefania-Veronica (25 ani)
4. Urziceanu Florin-Marius (26 ani) şi
Bădoiu Adriana (22 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 27 feb.- 5 martie

l Tinca Maria (85 ani) l
Neamţu Elena (77 ani) l Bordânc Victoria (60 ani) l Mirel
Ioan (78) l Balog Nicolae (64
ani) l Sarkadi Irina Elisabeta
(56 ani) l Mihail Mihaela (67) l
Strîmbei Ioan (78 ani) l Tomită
Ioan (70) l Varga Pavel (74 ani)
l Szebin Ioan (1926) l Roiescu
Ana (61 ani) l Grămescu Lucia
(76) l Bostan Gheorghe (89
ani)

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Martie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Casa Naţională de Pensii şi alte
Drepturi de Asigurări Sociale va repartiza
din data de 25 Mai contribuţiile la fondurile
de pensii private obligatorii (Pilonul II),
aferente veniturilor salariale pe luna
aprilie.

Comisia Naţională de Prognoză a revizuit în creştere estimările
privind inflaţia din 2008, la 5,4%, faţă de cea anticipată la sfârşitul
anului trecut, de 4,5%, estimează o creşterea economică pentru
acest an, de 6,5%, iar deficitul comercial al României se va
plasa, anul acesta, la 18,4% din Produsul Intern Brut, nivel similar
celui din 2007.

România va beneficia în următorii şapte
ani de 10 miliarde de euro (opt miliarde fonduri
europene şi două miliarde euro din partea
Guvernului României), pentru proiectele de
modernizare a agriculturii şi pentru
dezvoltarea rurală.

România va avea o legisla]ie modern@ în domeniul locuirii
“Acest pachet încearcă să imbunătătească situatia actuală
în ceea ce priveste locuirea si să institutionalizeze o serie de
relatii si proceduri. Avem nevoie de o legistaltie modernă, care
să perimită crearea unor strategii pe termen lung în ceea ce
priveste locuirea. Aceste legi au fost elaboarate pe baza unui
audit realizat de o firmă austriacă, de un grup de lucru alcătuit
din: juristi, specialisti în domeniul afacerilor europene,
specialisti în domeniul politicilor publice, reprezentanti ai
structurilor asociative ale autoritătilor publice locale, ai
asociatiilor de proprietari. De asemenea, a fost studiată
legislatia din: Austria, Franta, Italia, Marea Britanie,
Luxembourg, Elvetia. În acest pachet de legi au fost preluate
elemente din toate aceste modele, care au fost adaptate în
functie de specificul pe care îl are România. Aceste legi vor fi
afisate pentru consultare publică săptămâna viitoare.
Asteptăm observatii în termenul legal de 30 de zile de la
afisare” a declarat Laszlo BORBELY.
Pachetul de legi contine: Legea Locuintei, Legea
privind Închirierea Locuintelor si a Reglementării
Raporturilor dintre Locatori si Locatari, Legea privind
Statutul Coproprietătii Asupra Imobilelor cu Destinatia de
Locuinte, a Organizării si Functionarii asociatilor de
proprietari. Acestora li se va adăuga în scurt timp si o
Lege a Parteneriatului Public Privat în constructia de
locuinte.
Noua lege a locuintei defineste cadrul general al realizării
de locuinte si gestiunii acestora, prezentând principiile si
regulile care trebuie urmate în asa fel încât piata locuintelor să
fie transparentă, dinamică si functională. Se introduce
obligativitatea Programului local de locuire, ca instrument ce
asigură coordonarea obiectivelor, actiunilor si bugetelor
necesare în vederea dinamizării pietei locale a locuintelor si a
reabilitării urbane. Se stabileste cadrul general prin care se
vor realiza si finanta constructiile de locuinte, inclusiv prin
atragerea de parteneri si finantări private. Autoritătile locale au
obligatia să-si definească politici funciare locale si să-si
constituie în permanentă rezerve funciare, situate în diferite
amplasamente, pe care să poată fi construite locuinte sociale.
Prin modificările aduse Legii locuintei, se acordă posibilitatea
de a beneficia de locuinte sociale, personelor care au un venit
mediu net lunar pe persoană în ultimele 6 luni sub câstigul
salarial mediu net pe economie. Se prevede o procedură de
semnalare si penalizare pentru detinătorii de constructii
situate în zone de locuinte, care, prin gradul lor de
insalubritate si/sau degradare, reprezintă pericol public,
punând în pericol sănătatea si viata oamenilor.

Legea privind închirierea locuintelor stabileste prin
contractul de închiriere raporturile necesare dintre
detinătorul-locator (proprietar sau mandatar al acestuia) si
locatar. Durata contractului de închiriere va fi de minim 1 an si
va fi pe perioadă determinată. Contractul de închiriere, poate
fi reziliat la initiativa locatorului, cu un preaviz de 6 luni sau la
initiativa locatarului cu preaviz de 3 luni. Nivelul chiriei lunare
ce trebuie plătite pentru folosinta locuintei se poate stabili liber
prin negociere între locator si locatar.
Cresterea pretului chiriilor pentru locuintele aflate în
proprietate privată se va face prin negociere între locator si
locatar, în conditiile stabilite prin contract. Pentru locuintele
aflate în proprietatea statului si autoritătilor locale se va
efectua o reevaluare periodică în functie de evolutia indicelui
de referintă al chiriilor. În cazul locuintelor realizate cu
subventionare publică părtile vor renegocia anual contractul
de închiriere, iar cuantumul chiriei va fi calculat corespunzător
modificării indicelui de referintă al chiriilor.
Legea privind Statutul Coproprietătii Asupra
Imobilelor cu Destinatia de Locuinte, a Organizării si
Functionarii asociatilor de proprietari completează legea
230/2007 privind organizarea si functionarea asociatiilor de
proprietari. Astfel, se întăreste ideea că proprietatea impune si
obligatii, nu numai drepturi, mai ales legate de conservarea
functională a imobilului, de asigurarea unui standard ridicat al
calitătii vietii în cadrul acestora si de reducerea consumului si
asigurarea eficientei energetice. Legea prevede instituirea
regulamentului coproprietătii în care să se înscrie regulile de
comportament si de folosire a coproprietătii. În cazul
existentei asociatiei, acest regulament se anexează statutului
cu care se înregistrează asociatia la tribunal. Noua lege
instituie obligativitatea coproprietarilor de a constitui fonduri
de rezervă si de a realiza lucrări în vederea conservării valorii
coproprietătii. Lucrările de reabilitare pentru imobilele de
locuinte având mai multe tronsoane/scări, se vor face unitar si
nu pe segmente de clădire. O altă noutate este cea privind
crarea cadrului legal pentru constituirea firmelor de
administrare a coproprietătilor.
Aprobarea în adunarea generală a deciziei privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului se va face de către 2/3
dintre membrii asociatiei. Decizia de supraînăltare/mansardare va fi aprobată de 2/3 dintre membrii asociatiei si cu
acordul tuturor proprietarilor locuintelor situate la ultimul etaj
al clădirii.
(Comunicat de presa - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţelor)

Ob]inerea calit@]ii de
expert contabil }i de
contabil autorizat
Înscrierea la examenul de admitere la
stagiu în vederea obţinerii calităţii de
expert contabil şi de contabil autorizat nu
mai va mai fi condiţionată de vechime,
întrucât, după susţinerea acestui
examen, este obligatorie efectuarea unui
stagiu de trei ani de practică sub controlul
organismului profesional.
Pentru admiterea la stagiu în vederea
obţinerii calităţii de expert contabil, potrivit noului Regulament, se elimină disciplina de Control financiar şi se introduce,
ca subdisciplină, Doctrina şi deontologia
profesiei contabile. Astfel, pentru admiterea la stagiu în vederea obţinerii calităţii
de expert contabil, disciplinele de
examen vor fi următoarele: contabilitate,
fiscalitate, drept, evaluare economică şi
financiară a întreprinderilor, audit, expertiză contabilă şi doctrina şi şi deontologia
profesiei contabile. În cazul admiterii la
stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat, disciplinele de examen
sunt: contabilitate, fiscalitate şi drept.
De asemenea, numărul de variante
privind subiectele la disciplinele care fac
obiectul probelor scrise se măreşte de la
10 la cel puţin 30. Din aceste variante,
preşedintele Comisiei centrale extrage
cel puţin 15 variante cuprinzând subiectele elaborate pentru fiecare probă
scrisă, faţă de o singură variantă cât este
prevăzut în prezent.
Hotărârea stabileşte că Regulamentul va fi completat cu o metodologie
privind recunoaşterea diplomelor şi
calificărilor profesionale ale cetăţenilor
străini din Uniunea Europeană. Aceasta
va fi elaborată, în termen de maxim 30 de
zile de la aprobarea Regulamentului, de
către Biroul Permanent al Consiliului
superior al Corpului Experţilor Contabili
şi Contabililor Autorizaţi din România.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 05.03.2008)

l Cei care au depus bani la CEC pentru achiziţionarea de autoturisme nu vor plăti taxe notariale l În Caraş-Severin,
sindicaliştii vor unificarea FSS Metarom cu U-Metal l Guvernul va subvenţiona cu 1 leu/litru motorina utilizată pentru
lucrările mecanice de înfiinţare a culturilor agricole în anul 2008 l Preşedintele Traian Băsescu a promulgat legea votului
uninominal l Înregistrările inexacte sau omiterea unor înregistrări în contabilitate constituie infracţiunea complexă de
evaziune fiscală, pedepsită cu închisoare de la 2 la 8 ani l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.G. nr. 4 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru
activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau
executanţi din România (M.O. nr. 73/31.01.2008)
l Ordinul nr. 131 al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 1.294 /2007 privind impozitele, contribuţiile
şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se
plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr.
73/31.01.2008)
l Ordinul nr. 244 al ministrului economiei şi finanţelor
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pt. reglementarea datei plăţii
salariilor la instituţiile publice (M.O. nr. 73/31.01.2008)
l O.G. nr. 5 privind modificarea şi completarea Legii
nr. 349/2002 pt. prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun (M.O. 78/31.01.2008)
l O.G. nr. 6 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea
pentru produsele din tutun (M.O. 78/31.01.2008)
l O.G. nr. 8 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din
aceste instituţii şi pentru modificarea O.G. nr. 38/2003
privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a
O.G. nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare (M.O. 78/31.01.2008)
l Ordinul nr. 58 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind modificarea art. 10 din anexa la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
196/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
avizarea şi autorizarea funcţionării ocoalelor silvice
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pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a
persoanelor fizice şi juridice şi a celor proprietate
publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi
pentru autorizarea personalului silvic (M.O.
78/31.01.2008)
l Ordinul nr. 88 al ministrului transporturilor pentru
modificarea şi completarea Regulamentului de
navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc, aprobat prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007 (M.O.
78/31.01.2008)
l O.G. nr. 10 privind nivelul salariilor de bază şi al altor
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit
O.u.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii
de demnitate publică, precum şi unele măsuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi
ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
(M.O. nr. 79/01.02.2008)
l O.G. nr. 9 pentru modificarea O.G. nr. 6/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi
a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea
în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi
alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în
anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/
2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru
funcţionarii publici în anul 2008 (M.O. 80/01.02.2008)
l O.G. nr. 12 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului (M.O. nr. 81/01.02.2008)
l O.G. nr. 13 privind creşterile salariale aplicabile
judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal
din sistemul justiţiei pt. anul 2008 (M.O.81/01.02.2008)

l O.G. nr. 14 privind creşterile salariale care se vor
acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul
Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit O.u.G. nr. 160/2000
privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul
Curţii de Conturi (M.O. nr. 81/01.02.2008)
l O.G. nr. 15 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2008 personalului din învăţământ (M.O.
nr. 82/01.02.2008)
l O.G. nr. 17 pentru modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi
ale personalului contractual din unităţile sanitare
publice din sectorul sanitar (M.O. nr. 83/01.02.2008)
l O.G. nr. 16 privind nivelul salariilor de bază şi al altor
drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea
în sistemul sanitar-veterinar (M.O. nr. 84/01.02.2008)
l Ordinul nr. 395 al ministrului internelor şi reformei
administrative privind acordarea sporului pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate pentru personalul din Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat (M.O. nr. 85/01.02.2008)
l Ordinul nr. 3/185 al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate
prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (M.O. nr. 86/04.02.2008)
l H.G. nr. 107 pentru modificarea art. 6 din H.G. nr.
834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri
deţinute de societăţile comerciale cu capital de staţ
precum şi pentru abrogarea unor reglementări din
domeniu (M.O. nr. 87/04.02.2008)
l Hotărârea nr. 8 a Camerei Consultanţilor Fiscali privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe
în anul 2008 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pt. veniturile realizate în anul 2007 şi depunerea declaraţiilor în anul 2008 (M.O. 87/04.02.2008)

După primul tur al alegerilor locale din Franţa (duminică, 9
martie) opoziţia socialistă a câştigat sau a păstrat o parte din
cele mai importante oraşe ale Hexagonului, însă edilii multor
oraşe-cheie vor fi cunoscuţi abia după cel de-al doilea tur de
scrutin, ce are loc duminică. Pe ansamblu, opoziţia a totalizat
peste 47 de procente faţă de 44 ale partidului de guvernământ

Guvernele Columbiei, Ecuadorului şi Venezuelei au
decis să restabilească contactele diplomatice după reuniunea statelor membre ale Grupului de la Rio (GRIO),
găzduită de Republica Dominicană. Criza politică a izbucnit în 1 martie, în urma raidului columbian desfăşurat împotriva unei tabere a gherilei marxiste FARC, în Ecuador.

Pe fondul conflictului pe tema condiţionării sau nu a relaţiilor Serbiei cu UE de
situaţia Kosovo, premierul sârb şi-a înaintat
demisia. Guvernul sârb i-a cerut preşedintelui dizolvarea parlamentului şi convocarea de alegeri anticipate pe data de 11 mai.

Merkel i-a întâlnit pe liderii Rusiei
Ca prim lider care a vizitat Rusia după alegerile
prezidenţiale din 2 martie, Cancelarul Angela Merkel sa întâlnit sâmbătă, 8 martie, cu preşedintele Putin şi
preşedintele ales Medvedev. Vizita de lucru a prilejuit un
schimb de vederi asupra relaţiilor bilaterale şi unor
subiecte internaţionale.
EU-Rusia
Germania
speră că vor fi
realizate progrese
în dezvoltarea noii
înţelegeri între
Rusia şi Uniunea
Europeană la
viitorul summit
Rusia-EU, a spus
Merkel după
întâlnirea cu Putin. "Noi vom saluta semnarea unei noi
înţelegeri privind parteneriatul şi cooperarea," a spus
Cancelarul. "Personal, doresc ca relaţiile între EU şi
Rusia să crească la un nou nivel," a mai spus.
Actualul parteneriar, vechi de 10 ani, a fost semnat
în 1997 şi a expirat în decembrie 2007. Ambele părţi au
fost de acord cu nevoia unei noi înţelegeri, un
parteneriat strategic, discuţiile asupra noului act fiind
blocate de Polonia din cauza embargoului rusesc pus
pe importurile de carne poloneze. Acum, oficialii ruşi
contează pe o nouă abordare a guvernului Polonez,
abordare ce ar permite deblocarea negocierilor. "Putem
lucra împreună pentru dezvoltarea unui nou tratat de
parteneriat şi cooperare," a spus Putin. "Avem nevoie
de mai puţine scandaluri şi mai puţină isterie. Trebuie să
ne aşezăm la masa negocierilor şi să discutăm
problemele (rămase în impas)," a completat prşedintele
rus. Tratatul din 1997, dacă nu este denunţat de una din
părţi, este automat reînnoit anual până la semnarea
unui nou act.
"Germania şi Rusia, Europa şi Rusia, sunt
independente. Trebuie să găsim cale de a merge
împreună mai departe" a spus Merkel.
Parteneri pe scena internaţională
Unul din subiectele în care cele două părţi nu
împărtăşesc acelaşi punct de vedere este autoproclamata independenţă a regiunii Kosovo.
Rusia va recunoşte Kosovo doar în limita legilor
internaţionale şi după ce Serbia va consimţii. "Dacă una
astfel de compromis va fi găsit, noi îl vom accepta," a
spus Putin. Germania a recunoscut noul stat. Iar în
lărgirea NATO, Putin continuă să vadă un potenţial
pericol de conflict. Rusia va accepta aderarea Ukrainei
la NATO, "dacă este opţiunea poporului ukrainean şi nu
a unei elite politice."

"Nu ascund faptul că sunt sceptic" în privinţa Ukrinei
şi Georgiei, declara ministrul german de externe în 6
martie.
Dar există şi numeroase poziţii comune. În privinţa
Iranului, de exemplu. Cancelarul german a vorbit
despre ultima rezoluţie a Consiliului de Securitate
privitoare la programul nuclear iranian, subliniid că
Europa sau Statele Unite singure nu pot rezolva
conflictul. "Parteneriatul cu Rusia şi China este de
maximă importanţă," a subliniat Merkel.
Germania-Rusia
Vizita Cancelarului este probabil ultima întâlnire cu
Putin în funcţia de preşedinte. În mai, îl va urma la
Kremlin Dimitri Medvedev, pe care de asemenea l-a
întâlnit în actuala vizită. Din punctul lui Putin de vedere,
nu a fost o întâmplare că Merkel a fost primul lider
occidental ce l-a întâlnit pe Medvedev. Aceasta a arătat
din nou, potrivit lui Putin, caracterul privilegiat al
relaţiilor dintre Germania şi Rusia. Germania este unul
dintre "cei mai importanţi parteneri ai Rusiei din lume", a
întărit preşedintele.
Preşedintele
ales, Medvede, a
asigurat-o pe
Doamna Merkel, în
cadrul întâlnirii pe
care cei doi au
avut-o, că doreşte
continuarea coo perării avantajoase
pentru ambele ţări.
"Apreciem în mod
deosebit acestă
vizită pe care o considerăm ca o continuare a cooperării
strategice şi a parteneriatului existent între Rusia şi
Republica Federală Germania," a spus Medvedev citat
de Itar-Tass. Merkel a spus că "sunt toate motivele"
pentru Germania şi Rusia "să coopereze cu succes."
Pe planul cooperării economice discuţiile germanoruse au cuprins proiectele comune din domeniul
energiei, o atenţie particulară fiind acordată reţelei de
transport gaz, Nord Stream, ce va pleca din Rusia pe
fundul Mării Baltice până în Germania.
"Am găsit modalitatea prin care întrebările critice să
poată fi abordate sincer şi deschis", a spus Merkel la
conferinţa de presă.
Atmosfera a fost în tradiţia legăturilor din ultimii ani
adică relaxată iar cei doi au arătat-o. "de 8 Martie
femeilor li se împlinesc toate dorinţele" spunea Merkel
după întrevederea cu Putin. "Ai pregătit micul dejun
pentru soţia ta?" pentru a marca această zi (8 martie) l-a
mai întrebat Merkel pe Putin.

Parlamentul European
împline}te 50 de ani
Cu jumătate de secol în urmă, Parlamentul
European s-a reunit pentru prima dată la
Strasbourg, sub numele de Adunarea
Parlamentară Europeană. Adunarea a devenit
Parlamentul European abia în martie 1962.
Săptămâna aceasta, Parlamentul European îşi
serbează cei 50 de ani în plen, la Strasbourg.
În cei 50 de ani de existenţă, Parlamentul
European a evoluat de la un simplu organ
consultativ la o instituţie cu puteri legislative,
bugetare şi de control asupra altor instituţii
europene. Aniversarea de anul acesta marchează
prima reuniune a deputaţilor europeni, reuniune
care a avut loc la Strasbourg pe 19 martie 1958.
De la Adunarea Comună la Adunarea
Parlamentară Europeană
În 1952, Tratatul care a înfiinţat Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, semnat de
şase state europene, a creat o Adunare Comună. În
anul 1957, datorită succesului Comunităţii
Europene a Cărbunelui şi Oţelului, cele şase state
au hotărât să creeze o comunitate mai largă Comunitatea Economică Europeană - care
includea o uniune vamală, politici comune şi o piaţă
comună, bazată pe libera circulaţie a persoanelor,
serviciilor, bunurilor şi capitalului.
Tratatul de la Roma, care a creat această nouă
comunitate, a prevăzut şi înfiinţarea unei Adunări
Parlamentare comune celor două comunităţi - Adunarea Parlamentară Europeană. Până în 1979,
când au avut loc primele alegeri europene, deputaţii
europeni erau desemnaţi de parlamentele
naţionale.
Aniversare la Strasbourg
La aniversarea a 50 de ani de existenţă,
Parlamentul European organizează o ceremonie
specială la Strasbourg. Reprezentanţi ai altor
instituţii europene, foşti preşedinţi ai parlamentului
şi reprezentanţi ai parlamentelor naţionale se
numără printre invitaţii la acest eveniment.
Participanţii vor asista şi la un concert al Orchestrei
Tineretului UE, care se va derula chiar în aula
Parlamentului European.

l Premierul italian Romano Prodi, 68 de ani, a declarat că nu mai participă la următoarele alegeri legislative din Italia l Marţi au fost
comemorate victimele celor mai grave atacuri teroriste din Europa, care au avut loc la 11 martie 2004, la Madrid l Miniştrii turc şi
grec de externe consideră că anul 2008 reprezintă "o fereastră de oportunitate" pentru negocierile privind Cipru, insulă divizată pe
criterii etnice de 34 de ani l Comisia Europeană a fost mandatată să negocieze cu SUA în legătură cu vizele pentru cetăţenii UE l
Vineri au loc alegeri parlamentare în Iran, cu un an înaitea celor prezidenţiale l

ISS

Misiune crucială reuşită
Duminică 9 martie, o rachetă Ariane 5 a
plasat pe orbită cargoul ATV(Automated
Transfer Vehicle), menit să alimenteze
Staţia Spaţială Internaţională (ISS). Acest
succes permite Europei să ajungă la acelaşi
statut pe care îl deţin SUA şi Rusia în
capacitatea deservirii ISS.
Cargoul va ajunge pe Staţia Spaţială în 3
aprilie, după plecarea navetei Endeavour. El
transportă alimente, apă, materiale şi piese
de schimb. După livrarea încărcăturii, va
rămâne ataşat câteva luni, pe post de coş de
gunoi pentru echipajul staţiei. La reintrarea
în atmosferă, ATV-ul urmează să ardă
deasupra sudului Oceanului Pacific, într-o

1998 2008

manieră controlată.
ATV-ul numit Jules Verne, a fost conceput de Agenţia Spaţială Europeană (ESA).
Este primul dintr-o serie de cinci ce vor fi
construite de ESA pentru a deservi ISS.
Această navetă aduce ca mare noutate
faptul că ea poate ajunge şi se poate ataşa
Staţiei Spaţiale fără vreo intervenţie directă
a omului, ea fiind pilotată de un computer.
De acum, baza de lansare europeană
din Kourou, Guiana Franceză, s-a alăturat
celei de la Baikonour şi Cape Canaveral ca
importanţă.
Finalizarea ISS în linie dreaptă
După succesul proiectului european,
NASA a trimis marţi, 11 martie, cu naveta

spaţială Endeavour, primul segment al
ultimei componente majore a Staţiei
Spaţiale. Este vorba de laboratorul de
concepţie niponă Kibo (speranţă), laboraror
ce va fi instalat în cursul a trei misiuni. Odată
finalizată instalarea laboratorului japonez, în
2009, complexul spaţial, a cărui construcţie
a început acum 10 ani (1998) şi a costat 100
miliarde dolari, va avea finalizată principala
componentă, nucleul destinat cercetărilor. În
prezent sunt funcţionale laboratoarele
americane, ruseşti şi europene.
NASA mai are doi ani pentru a termina
construcţia staţiei înaintea retragerii flotei de
navete din activitate prevăzută pentru 30
septembrie 2010.
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15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
reprezintă celebrarea şi, mai ales, promovarea
acestor drepturi, garantate prin lege. Începând din
1983, când a fost marcată pentru prima dată ziua de
15 martie, în fiecare an, în întreaga lume, au loc
manifestări care aduc în conştiinţa publică
importanţa cunoaşterii şi protejării drepturilor
noastre, ale tuturor, în calitate de consumatori.
Anual, Organizaţia Internaţională a Uniunilor de
Consumatori (Consumers International) propune o
temă a evenimentului, referitoare la accesul la bunuri
şi servicii, la informarea completă a consumatorilor, la
politica statelor în materie de energie, de publicitate
la produse medicamentoase şi, în general, subiecte
de real interes pentru consumatorii din întreaga lume.
Anul acesta, conform calendarului realizat de
Consumers International, tema zilei este Generaţia
alimentaţiei nesănătoase, cu referire la problemele
generate de o alimentaţie nepotrivită, la obezitatea
copiilor şi la publicitatea alimentaţiei nesănătoase.
În acelaşi timp, Comisia Europeană marchează
evenimentul prin manifestări care au loc în această
perioadă, sub sloganul Cunoaşte-ţi drepturile!
Foloseşte-ţi drepturile!
Astfel, pe lângă acţiunile obişnuite pentru acesată
dată, s-a organizat prima ediţie a concursului
european Cea mai bună campanie destinată
consumatorilor, competiţie ce are ca scop creşterea
importanţei recunoaşterii la nivel naţional şi
european a drepturilor consumatorilor şi, de
asemenea, îmbunătăţirea Pieţei Unice prin
informarea şi educarea cumpărătorilor.
În România, Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor dedică acţiunile din
perioada 10 - 15 martie promovării şi recunoaşterii
drepturilor cumpărătorilor de bunuri şi servicii,
încheind campania naţională E dreptul tău să ştii ce
cumperi!, campanie ale cărei principii rămân, însă,
valabile pe mai departe, pentru orice act de comerţ.
ANPC reia campania de informare prin sfaturi şi
recomandări zilnice şi prin promovarea drepturilor la
achiziţionarea produselor de orice fel.
Drepturile pasagerilor:
Refuzarea îmbarcării
Aveţi dreptul să solicitaţi despăgubiri în valoare de
125 EUR pană la 600 EUR, în funcţie de distanţa de
zbor şi de întârzierea produsă în urma redirecţionării
cursei.
Întârzierile prelungite
În cazul în care întârzierea este mai mare cinci
ore, aveţi dreptul să solicitaţi rambursarea costului
biletului, dar numai cu condiţia renunţării la călătorie.
Anularea
Aveţi dreptul să primiţi despăgubiri băneşti, cu
excepţia următoarelor situaţii: aţi fost informat cu
privire la anularea cursei cu 14 zile înainte, sau orarul
cursei redirecţionate este foarte apropiat de orarul
iniţial sau compania de transport aerian poate
demonstra faptul că anularea zborului a fost
determinată de motive speciale.
Asistenţa asigurată de către companiile de
transport aerian
În funcţie de împrejurări, în cazul în care
îmbarcarea dumneavoastvă este refuzată sau cursa
este anulată ori întârzie, aveţi dreptul la asistenţă
(asigurarea mesei, a mijloacelor de comunicare, a
cazării peste noapte dacă este cazul). În cazul în care
îmbarcarea dumneavoastvă este refuzată sau cursa
este anulată, puteţi alege între a vă continua călătoria
sau a vi se rambursa costul biletului.

Pasagerii cu mobilitate redusă
Pasagerii cu mobilitate redusă şi persoanele cu
handicap sunt protejate împotriva discriminării şi, cu
începere de la 26 iulie 2008, pot beneficia de o
asistenţă corespunzătoare asigurată (în anumite
condiţii) în fiecare aeroport de pe teritoriul UE.
Identitatea companiilor de transport aerian
Trebuie să cunoaşteţi din timp identitatea
operatorului cursei cu care călătoriţi. Companiile de
transport aerian care nu oferă condiţii sigure de zbor
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sunt interzise sau sunt supuse unor restricţii pe l dobânzile atractive practicate de unele bănci,
teritoriul Uniunii Europene. Aceste companii sunt prezentate în materiale sau spoturi publicitare,
cerând precizări suplimentare despre condiţiile de
prezentate la http://air-ban.europa.eu.
creditare;
l condiţiile clare de modificare a dobânzii, mai ales
că în majoritatea contractelor de credit apar clauze
de tipul “Banca îşi rezervă dreptul de a modifica
dobânda în cazul apariţiei unor schimbări
semnificative pe piaţa monetară”;
l condiţiile de creditare, înainte de a încheia
contractul de credit, despre asigurările percepute de
bancă, aferente creditului solicitat, fie că sunt
asigurări de viaţă sau imobiliare, acestea urmând a fi
cesionate în favoarea băncii pe perioada de derulare
a contractului;
l prevederile în contracte referitoare la condiţiile în
care banca transmite datele personale ale rău
platnicilor la Biroul central de Credit,
l menţiunile în contracte sau în pliante a diverselor
comisioane, dobânzi sau taxe, pentru care trebuie să
Răspunderea
ceară precizări în plus cu privire la serviciile bancare
Companiile de transport aerian răspund pentru pe care le acoperă (ex: taxă pentru reclamaţie nejuspagubele produse în urma întârzierii curselor (pană tificată, comision de neutilizare a creditului etc.).
la ± 4.800 EUR), pentru deteriorarea şi pierderea
bagajelor (pană la ± 1.200 EUR) precum şi pentru
vătămările corporale sau decesele produse în urma
accidentelor.
Ele nu poartă însă această răspundere în cazul în
care au luat toate măsurile posibile pentru a evita
pagubele produse sau dacă s-au aflat în
imposibilitatea luării unor astfel de măsuri.
Pachetele turistice
Operatorii de pachete turistice au obligaţia să
prezinte informaţii corecte cu privire la biletele de
vacanţă rezervate, să respecte obligaţiile
contractuale şi să asigure protecţia pasagerilor în
cazul insolvabilităţii organizatorului.
Autoritatea Nationala pentru Protectia
Consumatorilor - 12.03.2008
Sfaturile ce se referă la alimentaţie în general,
dar şi pentru perioada postului:
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îi sfătuieşte pe cei interesaţi de serviciile
băncilor să fie foarte atenţi la toate informaţiile
primite, urmând să contracteze credite doar în
momentul în care cunosc în amănunt condiţiile în
care se va desfăşura serviciul bancar dorit.
De asemenea, ANPC sfătuieşte consumatorii de
servicii de schimb valutar ca, inainte de efectuarea
schimbului valutar, să acorde o atenţie deosebită
următoarelor elemente:
l să verifice cu atenţie cursul valutar menţionat în
dreptul valutei pe care doresc să o schimbe, atât pe
afişajul exterior, cât şi pe cel interior;
l să verifice dacă acel curs valutar este valabil
pentru bancnote sau pentru cecuri de călătorie
(Ordinul ANPC 205 din 2007 prevede existenţa unor
panouri separate pentru bancnote, cecuri de
călătorie sau voucere),
l să verifice cu atenţie comisionul practicat de
agenţie (acesta trebuie să fie înscris cu culoarea
roşie pe un panou distinct),
l să solicite casierului Formularul de acceptare a
tranzacţiei înainte de efectuarea propiu-zisă a
schimbului valutar,
l să citească atent informaţiile menţionate în acest
formular, respectiv: suma tranzacţionată, cursul de
schimb utilizat, suma ce urmează a fi încasată,
comisionul perceput de operatorul economic,
l şi să nu semneze acel formular dacă nu sunt de
acord cu efectuarea tranzacţiei.
Facem precizarea că odată semnat formularul,
l Refuzati produsele preambalate care prezintă
reclamaţiile
consumatorilor păgubiţi nu mai au temei
data durabilităţii minimale modificată sau depăşită;
legal de cercetare deoarece se consideră că aceştia
l Solicitaţi vânzătorului, în cazul în care magazinul
au luat la cunoştinţă cele menţionate în formular şi au
nu are asigurat sistemul de autoservire, să vă arate
fost de acord cu efectuarea tranzacţiei.
eticheta produsului pentru a analiza compoziţia şi,
mai ales, încadrarea în data durabilităţii minimale;
România a participat cu binecunoscuta deja
l La cumpărarea produselor alimentare şi, implicit a
produselor din carne, solicitaţi şi păstraţi bonul de campanie «E dreptul tău să ştii ce cumperi! »,
casă pentru a putea proba în cazul in care, în mod organizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia
justificat, doriti să reclamaţi calitatea/siguranţa unui Consumatorilor şi Agenţia pentru Strategii
Guvernamentale. Obiectivul principal al acesteia a
produs;
fost promovarea drepturilor consumatorilor, ca şi a
l Nu cumpăraţi produse din carne din locuri
obligaţiilor pe care aceştia le au: de a citi eticheta
neautorizate; comerciantul respectiv nu are
produselor, de a cumpăra jucării copiilor potrivite cu
posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport,
vârsta acestora şi a respecta instrucţiunile de
depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera
folosire/asamblare, de a citi cu atenţie un contract în
bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia
momentul în care cumpără un serviciu.
comercială şi riscaţi să achiziţionaţi un produs
În spiritul acestei campanii de educare şi din
neconform sau chiar nesigur care poate să vă
dorinţa
de a cunoaşte gradul de informare a
afecteze sănătatea.
consumatorilor, în această perioadă ANPC propune
pe pagina de internet a instituţiei un sondaj de opinie,
Sfaturi despre serviciile financiar bancare şi la care aşteptăm răspunsurile dumneavoastră
schimb valutar.
(vizitează www.anpc.ro).
(Autoritatea Nationala pentru Protectia
Atragem atenţia consumatorilor care apelează la
Consumatorilor - 12.03.2008)
serviciile de creditare ale băncilor să verifice cu
atenţie toate informaţiile cu privire la:
l Acordaţi o atenţie deosebită când cumpăraţi
produse alimentare, inclusiv produse de post, asupra
modului de comercializare, cu privire la condiţiile
igienico-sanitare din magazin şi ale personalului de
servire;
l Refuzaţi produsele pentru care aveţi îndoieli
privind calitatea şi modul de informare prin
etichetare;

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
intermedieri în orice tranzacţie imobiliară
consultanţă imobiliară pentru a face cea mai bună alegere
dispunem de un program performant de baze de date
care ne permite metode moderne de prezentare a ofertelor
rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor, sprijin şi
consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de
intabulări şi orice litigii imobiliare
proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
lucrări de cadastru şi topografie
Banat Expert colaborează cu experţi topografi, jurişti,
arhitecţi, evaluatori, asiguratori
Tel. 0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând apartament cu o cameră, Micro 4,
centrală, termopane, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră în Luncă, termopane,
podele laminate, amenajată, 14.900 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră, în Govândari, etaj 2,
termopane preţ negociabil. Tel 0355404462, 0788021438, 0740099789
Vând garsonier ă în Govândari,
termopane, preţ 15.000 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră, Micro 2, bloc de apartamente, preţ negociabil. Tel. 0788021438,
0740099789
Vând garsonieră în Micro 4, etaj
intermediar, convector preţ 17.000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 3, preţ negociabil. Tel 0355404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, semidecomandat, centrală, termopane, etaj intermediar, pereţi izolaţi. Tel
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 2 camere, Micro 3, confort
2, semidecomandat, centrală, termopane,
mobilat, utilat, preţ 35.000 € negociabil. Tel
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrală, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1 decomandat, amenajat, termopane, centrală, preţ 38.000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, garaj, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Luncă,
confort 1, decomandat, etaj intermediar,
centrală, preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0740099789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1 decomandat, preţ negociabil. Tel
0788021438, 0740099789
Vând apartament 2 camere Luncă,
parter, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apart. 2 camere Micro 4, confort
1, decomandat, termopane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort 3,
Govândari, preţ 23.000 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1 decomandat, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 3 camere, confort 1, Micro
1, amenajat, termopane, preţ 33.000 €. Tel.
0355-404462, 0728625813, 0788021442
Vând apart. 3 camere, Moroasa 2, etaj
intermediar, termopane, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438
Vând apart. 3 camere, confort 1, decomandat, Micro 4, termopane, centrală. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând ap. 3 camere, Luncă, parter, conf.
1, decomandat, centrală, preţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789 0788021438
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
parter, centrală, termopane, îmbunătaţit,
preţ negociabil Tel. 0355-404462,

0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Moroasa
2, confort 1, decomandat, centrală, termopane, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438
Vând apartament 4 camere, Luncă,
confort 1, decomandat, termopane, 2 băi, 2
balcoane, etaj 1, preţ 58.000 € neg. Tel
0355-404462, 0728625813, 0788021442
Vând apartament 4 camere,Centru,
parter, confort 1, decomandat, 2 balcoane,
preţ neg. Tel. 0355-404462, 0788021442
Vând apartament 4 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrală, termopane. Tel. 0740099789
VÂNZARE CASĂ
Vând casă Luncă, 3 camere, demisol,
amenajată, centrală, termopane, teren 200
mp, garaj. Tel 0355-404462, 0788021442,
0728625813
Vând casă Muncitoresc, termopane,
amenajată, preţ 30.000 €. Tel 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă în Bocşa 6 camere,
centrală, termopane, hidrofor, 2.877 mp
teren, preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând urgent casă de vacanţă Doman,
3 camere, termopane, gredină mare,
poziţie foarte bună, preţ 38.000 €. Tel.
0788021438, 0740099789
Vând casă Centru, 5 camere, centrală,
amenajată, preţ negociabil. Tel. 0788021438, 0740099789
Vând casă deosebită Muncitoresc, 6
camere, living, 2 băi, etaj, 300 mp locuibili,
amenajată, preţ negociabil. Tel 0355404462, 0788021442, 0728625813
ÎNCHIRIERE
Vând sau închiriez spaţiu comercial
Bloc 800, 186 mp, pretabil birouri. Tel.
0788021438, 0740099789
Vând spaţiu comercial Lunc ă, 2
camere, 33 mp, termopane, preţ 35.000 €.
Tel. 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere spaţiu în Centru,
parter, pretabil pentru cabinete medicale,
magazine. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabinete medicale, birouri. Tel. 0788021438,
0740099789
Ofer spre închiriere, apart. 2 camere,
Micro 3, mobilat şi utilat. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Ofer spre închiriere apartament cu 2
camere, mobilat, centrală, Micro 2. Tel
0355-404462, 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere ap. o cameră Centru, centrală, mobilat, utilat, preţ 160 €. Tel
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Ofer spre închiriere apartament 2 camere Luncă, confort 1, decomandat, centrală, termopane, utilat. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând teren Calea Ţerovei, 5000 mp,
utilităţi, preţ negociabil. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
CUMPĂRARE
Cumpăr apartament 3 camere confort
1, decomandat, Luncă, ofer preţ bun.Tel
0355-404462, 0788021439
Cumpăr casa zona Centru, Luncă,
Piaţa de sud, Moroasa, 3 camere, curte,
ofer plata pe loc. Tel. 0788-021439.

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
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând apartament 3 camere conf. 1,
decomandat, et. 3/4, zona Moroasa,
amenajat. Preţ 50.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616
Vând apartament 4 camere, 110 mp,
et. 3/4, zona Moroasa, central ă,
termopane, climă, gresie, faianţă. Preţ
80.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial, 100 mp,
situat pa Calea Caransebeşului, preţ
150.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă 3 camere în loc Măureni.
Preţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând casă 4 camere, baie, bucătărie, curte, garaj,zona Muncitoresc, preţ
70.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând 2 garaje nou construite, 48 mp,
teren concesionat pentru 50 ani, zona
Polivalentă. Preţ 20.000 €. Tel. 221529,
0724-302616
Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hotel + 3.065 mp teren în
Staţiunea Secu. Preţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616
Vând hală industrială - fabrică
prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444
mp, dotată şi utilată complet (apă
industrială, punct de transformare
energie electrică propriu, canalizare,
gaz) + 7.000 mp teren aferent. Tel.
221529, 0724-302616
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Preţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616
Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principală. Preţ neg. Tel.
221529, 0724-302616
ÎNCHIRIEZ
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
front stradal 15 ml, două intrări, 164 mp,
situat pe bd. Republicii. Preţ 20 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
70 mp situat în Luncă. Preţ 600 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
240 mp, spaţiu de depozitare 100 mp,
situate în zona Muncitoresc. Preţ 500
€/lună. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
5.200 mp spaţii de depozitare. Preţ 2
€/mp/lună. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp, zona Moroasa, complex
Comercial. Preţ 10 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
40 mp, zona Intim, fără vizibilitate la
stradă. Preţ 10 €/mp. Tel. 221529, 0724302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
45 mp, zona Victoria, în spate. Preţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere apartamente de
închiriat mobilate şi utilate complet. Preţ
300 € lunar. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Reşiţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arteră principală comercială,
trafic intens auto şi pietonal, staţie autobuz şi tramvai în vecinătate, suprafaţă
268 mp, front stradal 14 ml, locuri de parcare 6, preţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.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 apartament 3 camere conf. 1,
zona Micro 2, etajul 1, preţ 36.000 € neg.
Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere D în Micro 4, preţ 38.000 €. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere, zona
Micro 2 etajul 3 din 4 preţ 23.000 € neg.
Tel. 0748-119444.
Vând garsonieră în Micro 4 et. 3 din
4, preţ 17.000 €. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, zona Micro 3, cu multiple
îmbunătăţiri. Preţ 40.000 € neg. Tel.
0748-119441.
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
semidecomandat, Micro 2, preţ 46.000 €
neg. Tel. 0748-119441.
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
decomandat, zona Luncă, etajul 3/4, 2
băi, 2 balcoane, boxă, izolaţie pereţii exteriori, preţ 55.000 €. Tel. 0748-119441.
Vând garsonieră, zona Trezorerie,
suprafaţa de 45 mp, îmbunătăţiri, preţ
25.000 € neg. Tel. 0748-119441.

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
preţ 28.500 € neg. Tel. 0748-119441.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
cu îmbunătăţiri preţ 37.000 €. Tel. 0748119442.
Vând apart. 3 camere, zonă excelentă, preţ 29.000 €. Tel. 0748-119442.
Vând garsonieră îmbunătăţită etajul
2, preţ 19.000 €. Tel. 0748-119442.
Închiriez 3 camere D, amenajat, pretabil cabinet medical. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 4 camere, 2 băi, 2
balcoane, etaj 1 parţial mobilat. Tel.
0748-119442.
Vând apartament 3 camere D, Moroasa cu îmbunătăţiri. Tel. 0748-119443.
Vând apart. 3 camere conf. 2, zona
Moroasa, etajul 1. Tel. 0748-119443.
Vând apartament 1 cameră mobilat,
cu centrală, preţ 25.000 €. Tel. 0748119443.
Vând apartament 4 camere, zonă
excelentă, cu îmbunătăţiri, preţ 50.000 €
neg. Tel. 0748-119443.
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LIGA 1

FORMULA 1

Clasament
Clasamentetapa
etapaaaa15-a:
22-a:
Clasament
etapa
17-a:

M
MM
GP
M V
VV E
EE III GG
G
GP PP
P
M
M
GP
1. CFR Cluj
22 16 4 2
39
16 52p
22 13 5 4
34
17 44p
2. Rapid Bucuresti
22 13 5 4
25
13 44p
3. Steaua Bucuresti
22 12 6 4
41
28 42p
4. Politehnica Timisoara
22 11 8 3
27
16 41p
5. Unirea Urziceni
22 11 6 5
34
20 39p
6. Dinamo Bucuresti
7. FC Vaslui
22 9 9 4
32
20 36p
22 8 6 8
24
28 30p
8. Gloria Bistrita
9. Otelul Galati
22 9 2 11
30
39 29p
22 7 5 10
24
28 26p
10. Politehnica Iasi
11.
U. Craiova
22 7 3 12
23
31 24p
22 6 5 11
22
37 23p
12. Gloria Buzau
13. Farul Constanta
22 5 7 10
12
23 22p
22 5 6 11
19
29 21p
14. Dacia Mioveni
22 6 2 14
20
30 20p
15. Ceahlaul Piatra Neamt
16. UTA
22 4 7 11
19
28 19p
17. U. Cluj
22 2 10 10
25
35 16p
18. Pandurii Tg. Jiu
22 3 6 13
20
32 15p
Etapa urmatoare (23/34) 14.03-16.03.2008, vineri 14.03: Gloria Bistrita
- Dinamo Bucuresti, (ora 15:00, Kanal D); Farul Constanta - Politehnica Iasi,
(ora 19:00, Telesport).; Sambata 15.03: Gloria Buzau - Pandurii Tg. Jiu , (ora
15:30, Telesport); Politehnica Timisoara - UTA, (ora 18:30, National TV);
Ceahlaul Piatra Neamt - CFR Cluj, (ora 20:45, Antena 1); Duminica 16.03:
Otelul Galati - FC Vaslui, (ora 15:00, TVR 1); Universitatea Craiova - Rapid
Bucuresti, (ora 15:30, National TV); Universitatea Cluj - Dacia Mioveni, (ora
15:30, Telesport); Steaua Bucuresti - Unirea Urziceni, (ora 20:30, Kanal D).

LIGA a II-a, seria II-a
Clasament etapa a 19-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

M
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

FC Arges
Gaz Metan Medias
CSM Rm. Valcea
Muresul Deva
Liberty Salonta
Jiul Petrosani
Unirea Alba Iulia
FC Drobeta
FC Bihor
Minerul Lupeni
ISCT
FCM Resita
Ariesul Turda
CFR Timisoara
FC Targoviste
Poli II Timisoara
Corvinul Hunedoara
FC Caracal

V
15
14
12
10
9
9
8
9
8
6
7
6
6
6
5
3
3
1

E
1
1
4
3
4
7
5
2
5
6
3
4
4
3
6
3
3
4

PRISMA SPORT

I
3
4
3
6
6
3
6
8
6
7
9
9
9
10
8
13
13
14

GM
45
44
32
24
15
23
24
23
20
20
17
24
18
15
22
12
10
11

GP
11
22
16
22
12
12
19
19
17
24
24
27
26
19
30
35
35
29

P
45p
43p
40p
33p
31p
29p
29p
29p
29p
24p
24p
22p
22p
21p
21p
12p
12p
7p

Marele Premiu al Australiei va avea loc pentru a 13-a oara
consecutiv la Melbourne si va fi pentru a 12-a oara cursa de debut
a unui sezon. Cu o lungime de 5,303 km, circuitul este al optulea ca
si lungime din calendarul de 18 etape din 2008.
2008 va fi al doilea an consecutiv in care Bridgestone furnizeaza pneuri pentru toate echipele din Formula 1. In primul weekend
din 2008 vor fi folosite compozitiile soft si medium, pe un circuit
unde alegerea pneurilor nu se face foarte usor din cauza vremii
schimbatoare si a modificarii continue a nivelului de aderenta
avand in vedere ca pista este folosita o singura data pe an.
Pista are 16 viraje si o lungime de 5,3 km, desenul fortand inginerii sa ajunga la un compromis. Echipele trebuie sa-si tempereze
dorinta pentru o apasare scazuta necesara pe lungile linii drepte,
caci in viraje este nevoie de o apasare ridicata. In mai multe viraje
se genereaza forte laterale considerabile, solicitand pneurile.
Calendarul sezonului 2008 de Formula 1:
16 martie:
Australia
(Melbourne)
23 martie:
Malaezia
(Sepang)
6 aprilie:
Bahrein
(Sakhir)
27 aprilie:
Spania
(Barcelona)
11 mai:
Turcia
(Istanbul)
25 mai:
Monaco
8 iunie:
Canada
(Montreal)
(Magny-Cours)
22 iunie:
Franţa
6 iulie:
Marea Britanie (Silverstone)
20 iulie:
Germania
(Hockenheim)
3 august:
Ungaria
(Hungaroring)
24 august:
Europa
(Valencia, Spania)
7 septembrie: Belgia
(Spa-Francorchamps)
14 septembrie: Italia
(Monza)
28 septembrie: Singapore
12 octombrie: Japonia
(Fuji)
19 octombrie: China
(Shangai)
2 noiembrie: Brazilia
(Sao Paulo)

POLO

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA
Steaua MFA
HCM Constanta
Stiinta Municipal Bacau
UCM Resita*
Univ. Bucovina Suceava
Minaur Baia Mare
HC Odorhei
CSM Medgidia
Dinamo Baumit Bucuresti
Poli Izometal Timisoara
Energia Lignitul Tg. Jiu
CSM Oradea
Uztel Ploiesti
Romvag Caracal

M
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
16
12
11
13
9
9
9
9
9
8
8
6
3
0

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

I
2
4
3
6
7
7
7
8
10
11
11
11
16
19

GM
630
547
584
594
561
546
523
550
528
465
502
532
463
448

GP
523
481
560
550
524
537
535
547
530
472
516
552
568
578

P
33p
27p
27p
25p
21p
21p
21p
20p
18p
16p
16p
14p
6p
0p

* Echipă penalizată cu 1 punct, (cerinţe vârstă).
Etapa următoare (20/26) - 15.03.2008: Constanta - Bacau; HC
Odorhei - Caracal; Oradea - UCM Resita; Ploiesti - Suceava; Medgidia Dinamo; Tg. Jiu - Poli Timisoara; Baia Mare - Steaua.

Joi/13 Martie

+8ºC
+1ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 17 Martie

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
10 - 23 mar:
14 - 16 mar:
17 - 23 mar:
17 - 23 mar:

TENIS - ATP & WTATour, Indian Wells, USA;
FORMULA 1 - MP al Australiei, Etapa 1;
PATINAJ ARTISTIC - Camp Mondial, Suedia;
INOT - Camp. European, Olanda.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: Cupa Challenge: UCM Resita - Arkatron Minsk
Sambata Sport.ro ora 13:00
RUGBY: Turneul Celor 6 Natiuni: Anglia - Irlanda
Sambata TVR 2 ora 17:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Australiei, Melbourne, Etapa 1
Duminica TVR 1 ora 06:25
SARITURI CU SCHIURILE: Camp Mondial, Slovenia, DT 215
Duminica Eurosport ora 11:15
INOT: Campionatul European, Olanda, Finale
Marti Eurosport ora 19:15
PATINAJ ARTISTIC: Campionatul Mondial, Suedia, Perechi
Marti Eurosport ora 21:00.

Vineri/14 Martie

Timişoara

Sâmb@t@/15 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +7ºC
-1ºC

+9ºC
-1ºC

+10ºC
0ºC

Reşiţa
Oraviţa +9ºC
+1ºC

+11ºC
+2ºC

Miercuri, 19 Martie

+11ºC
+2ºC

Echipa masculina UCM Resita, detinatoarea Cupei Challenge,
a facut un pas important spre
semifinale, dupa ce au dispus, in
deplasare, cu scorul de 31-29, de
Arkatron Minsk. Finalul resitenilor
a fost fantastic, din moment ce la
pauza, cei din Belarus conduceau
cu 17-13, dar sarbii Butulija si
Pasic au fost intr-o zi mare.
Meciul retur are loc sambata,
la Resita. Pentru Resita au marcat: Butulija 9, Pasic 8, Ciubotariu
4, Irimescu 3, Rohozneanu 3,
Tucanu 3, Pancu 1.
In schimb, Poli Izometal
Timisoara a pierdut la scor 22-32
meciul de la Lisabona cu Benfica
si are sanse minime de a recupera handicapul in retur.
Echipa feminina de handbal
Rulmentul Brasov a obtinut o victorie exceptionala in sferturile de
finala ale Cupei Cupelor. Elevele
Marianei Tirca au trecut, in deplasare, cu 29-27 de fosta echipa a
Luminitei Dinu, Krim Ljublijana,
fosta cistigatoare a Ligii Campionilor. In celalat meci Jolidon Cluj Podravka Koprivnica (Croatia)
33-27.
Cupa Challenge feminin:
Tomis Constanta - Dunarea Braila
25-23.

Duminic@/16 Martie

Timişoara
Caransebeş

+9ºC
+2ºC

+8ºC
+1ºC

Marţi, 18 Martie

Romania a castigat greu
cu Portugalia. Selectionata de
rugby a Romaniei a tremurat
pana la ultima faza a meciului cu
Portugalia din Cupa Europeana
a Natiunilor pentru a se impune
cu 21-15. Desi formatia noastra
era data ca favorita certa in meciul cu Portugalia si pronosticurile indicau o victorie a Romaniei
cu 20 de puncte diferenta,
echipa lui Mircea Paraschiv si
Marin Mot a fost la un pas sa se
faca de ras si sa piarda pentru
prima data pe teren propriu
impotriva Portugaliei. Romania
a dominat meciul teritorial si la
posesia balonului insa portughezii au fost pragmatici si
eficienti, profitand din plin de
greselile jucatorilor nostri.
Romania ajunge la 19 puncte in clasamentul Cupei Europene a Natiunilor si urca pe locul
doi, dar are un meci mai mult
disputat fata de lidera Georgia,
doua meciuri mai mult disputate
fata de Rusia, ocupanta locului
trei, si se va deplasa saptamana
viitoare la Krasnodar pentru un
meci ce se anunta extrem de
dificil contra Rusiei.

Handbal - Cupe

Etapa urmatoare (20/34), sambata 15.03.2008: FC Bihor Oradea FC Drobeta; FC Arges - FCM Reşiţa; Gaz Metan Mediaş - CSM
Râmnicu Vâlcea; Unirea Alba Iulia - FC Caracal; Arieşu Turda - FC
"Naţionala" de polo a României a încheiat pe locul 5 turneul de
Târgoviste; JIUL Petroşani - CFR Timişoara; Poli II Timişoara - Mureşul calificare la Jocurile Olimpice de la Oradea după ce a învins in ultimul
Deva; Minerul Lupeni - Liberty Oradea; Corvinul Hunedoara - ISCT.
meci cu 10-9 Rusia. "Tricolorii" au făcut front comun cu antrenorul Vlad
Hagiu şi au declarat că-l susţin necondiţionat după ce au ratat viza pentru China. "Nu are de ce să demisioneze. Noi sîntem principalii vinovaţi.
Nu din cauza pregătirii am ratat noi calificarea", au declarat poloiştii.
Clasament etapa a 19-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

RUGBY - CEN

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+11ºC
+3 º C

Caransebeş

+17ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +15ºC
+8ºC

Oraviţa +8ºC
+4ºC

+10ºC
+6ºC

Joi, 20 Martie

Vineri, 21 Martie

+17ºC
+8ºC

+17ºC
+9ºC

Sâmbătă, 22 Martie

Duminică, 23 Martie

Reşiţa

+13ºC/+4ºC

+11ºC/+3ºC

+12ºC/+6ºC

+15ºC/+8ºC

+16ºC/+6ºC

+14ºC/+7ºC

+16ºC/+8ºC

Timişoara

+14ºC/+2ºC

+13ºC/+4ºC

+16ºC/+6ºC

+18ºC/+8ºC

+19ºC/+6ºC

+18ºC/+9ºC

+21ºC/+7ºC
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