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Ideea ta contează!
În perioada 28 mai - 2 iulie 2008 Autoritatea de Management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră
România-Serbia invită potenţialii beneficiari să trimită ideile
de proiect. Organizaţiile interesate trebuie să completeze
un formular cu ideea de proiect şi să îl trimită până la data de
2 iulie la adresa de e-mail romania-serbia@mdlpl.ro. Ideile
de proiecte relevante vor fi incluse în lista operaţiunilor
indicative, ce vor fi cuprinse în Ghidul Aplicantului. Prin
completarea formularului, potenţialii beneficiari au
oportunitatea de a se înregistra în baza de date a
programului pentru identificarea unui partener de proiect.
Scopul programului este realizarea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate a regiunii de graniţă
România–Serbia, prin creşterea competitivităţii economice
globale a acestei regiuni şi prin îmbunătăţirea calităţii vieţii
comunităţilor. Programul se adresează potenţialilor
beneficiari din aria eligibilă: judeţele Timiş, Caraş-Severin şi
Mehedinţi din România şi districtele Severno-Banatski,
Srednje-Banatski, Južno-Banatski, Braničevski, Borski din
Serbia interesaţi de cooperarea în domeniile: dezvoltare
economică şi socială, mediu şi pregătirea pentru situaţii de
urgenţă şi promovarea schimburilor între comunităţi
(„people to people”) Proiectele trebuie să aibă un impact
transfrontalier net şi trebuie să dovedească valoarea
adăugată. După definitivarea Ghidului Aplicantului,
potenţialii beneficiari sunt rugaţi să acorde o atenţie sporită
criteriilor de eligibilitate şi să respecte întocmai prevederile
Ghidului în momentul transmiterii aplicaţiilor.
Pentru mai multe detalii poate fi accesate următoarele
site-uri: www.romania-serbia.net, www.mdlpl.ro,
www.infocooperare.ro şi www.fonduri-ue.ro.
Din ideea ta se poate naşte un proiect!

Validarea alegerii primarului }i a
pre}edintelui consiliului jude]ean
Validarea alegerii primarului şi a preşedintelui consiliului
judeţean se face în termen de 20 zile de la data desfăşurării
alegerilor, iar consiliile locale şi judeţene se constituie în 20 de
zile de la data desfăşurării alegerilor, stabileşte o Ordonanţă de
Urgenţă aprobată de Guvern.
Ordonanţa modifică şi completează Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, modifică Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi
Legea 35/2008 pt.alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
Conform actului normativ, rezultatul validării sau invalidării
alegerii preşedintelui consiliului judeţean se aduce la
cunoştinţă publică.
Hotărârea de validare sau invalidare a preşedintelui
consiliului judeţean poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa
ierarhic superioară în termen de 2 zile de la aducerea la
cunoştinţă publică. Instanţa superioară se pronunţă în termen
de 2 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă.
În termen de 2 zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă
a hotărârii de validare, preşedintele consiliului judeţean care a
fost validat depune în faţa preşedintelui tribunalului şi a prefectului, în şedinţă publică, următorul jurământ în limba română:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bunăcredinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor judeţului… Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Preşedintele consiliului judeţean care refuză să depună
jurământul este considerat demisionat de drept. Jurământul
poate fi depus şi fără formulă religioasă.
Constituirea consiliilor judeţene se face în termen de 3 zile
de la data depunerii jurământului de către preşedintele consiliului judeţean. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru
şedinţa de constituire se face de către preşedintele consiliului
judeţean. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau
(continuare în pagina 2)
reprezentantul său.
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Şedinţa este legal constituită dacă participă
cel puţin două treimi din numărul consilierilor
judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura
această majoritate, şedinţa se va organiza, în
aceleaşi condiţii, peste 2 zile, la convocarea
preşedintelui consiliului judeţean. Dacă nici la a
doua convocare reuniunea nu este legal
constituită, se va proceda la o nouă convocare de
către preşedintele consiliului judeţean, peste alte
2 zile, în aceleaşi condiţii.
În situaţia în care consiliul judeţean nu se
poate reuni nici la această ultimă convocare, din
cauza absenţei, fără motive temeinice, a
consilierilor, preşedintele consiliului judeţean va
declara vacante, prin dispoziţie, locurile
consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la
cele 3 convocări anterioare, urmând să fie
completate cu supleanţi.
Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu
supleanţi înscrişi pe listele de candidaţi
respective, se va proceda la organizarea
alegerilor pentru completarea locurilor vacante în
termen de 30 de zile, în condiţiile Legii pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean
prin care se declară vacante locurile consilierilor
care au lipsit nemotivat poate fi atacată de cei în
cauză la instanţa de contencios administrativ, în
termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea
instanţei este definitivă şi irevocabilă.
Absenţa consilierilor de la şedinţa de
constituire este considerată motivată dacă se
face dovada că aceasta a intervenit din cauza
unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut
imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în
străinătate în interes de serviciu sau a unor
evenimente de forţă majoră.
Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse
de preşedintele consiliului judeţean. Pentru
validarea mandatelor, consiliile judeţene aleg prin
vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată
a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3
- 5 consilieri aleşi.
Comisia de validare examinează legalitatea
alegerii fiecărui consilier judeţean şi propune
consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.
Comisia de validare va propune invalidarea
alegerii unui consilier judeţean numai în cazul în
care se constată încălcarea condiţiilor de
eligibilitate sau dacă alegerea consilierului
judeţean s-a făcut prin fraudă electorală,
constatată în condiţiile Legii pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale.
Hotărârea de validare sau invalidare a
mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la
instanţa de contencios administrativ în termen de
5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de
la şedinţă, de la comunicare.

Instanţa de contencios administrativ se
pronunţă în cel mult 15 de zile. În acest caz,
procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar
hotărârea primei instanţe este definitivă şi
irevocabilă.
Ordonanţa modifică şi Legea nr. 334/2006
privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale. Astfel, în termen de 15
zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul
financiar este obligat să depună la Autoritatea
Electorală Permanentă un raport detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare
partid politic sau candidat independent.
Conform procedurilor în vigoare, mandatarul
financiar era obligat să depună raportul în termen
de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
După expirarea acestui termen, Autoritatea
Electorală Permanentă are obligaţie de a publica
în 24 de ore în Monitorul Oficial lista celor care au
depus acest raport.
O.u.G. modifică şi Legea 35/2008 pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.
Astfel, în municipiul Bucureşti colegiile
uninominale nu trebuie să depăşească limitele
administrativ teritoriale dintre cele 6 sectoare.
În fiecare dintre sectoare se vor delimita colegii
uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor
şi a Senatului cu aplicarea prevederilor alin. (1), lit
a (respectiv prin raportarea numărului de locuitori
al fiecărei circumscripţii electorale la normele de
reprezentare de 1 deputat la 70.000 de locuitori şi
1 senator la 160.000 de locuitori la care se adaugă
un colegiu de deputat, respectiv de senator pentru
ceea ce depăşeşte jumătatea normei de
reprezentare, fără ca numărul colegiilor de
deputat dintr-o circumscripţie electorală să fie mai
mic de 4, iar cel de senator, mai mic de 2),
prevederile lit. g, urmând să fie aplicate pentru
colegiile uninominale delimitate în interiorul
fiecărui judeţ în parte.
În cadrul circumscripţiilor electorale, conform
lit. g, delimitarea colegiilor uninominale pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului se
face în aşa fel încât mărimea acestora calculată
în număr de locuitori să fie de aşa natură încât cel
mai mare colegiu uninominal să fie, de regulă, cu
cel mult 30% mai mare decât cel mai mic colegiu
uninominal.
„Modificările erau necesare întrucât preşedintele CJ se alege într-un singur tur de scrutin,
uninominal. Totodată, se corelează situaţia post
alegeri, când urmează validarea şi constituirea
consiliilor locale şi judeţene, validare primarilor şi
a preşedinţilor CJ”, a spus secretarul de stat în
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative,
Victor Paul Dobre.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 28.05.2008)

Pl@]i anticipate de impozit
pe venituri din activit@]i
independente, p$n@ la 15 iunie
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati
independente trebuie sa efectueze platile anticipate cu titlu
de impozit aferente trimestrului II, pana la 15 iunie, cu
exceptia veniturilor pentru care platile anticipate se
stabilesc prin retinere la sursa.
Potrivit art. 82 din Codul fiscal, platile anticipate se
efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru. Platile anticipate se
stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de
venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat
sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin
emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor,
potrivit legii.
Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua
ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in
care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat
pentru anul curent sau venitul net din declaratia privind
venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La
stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de
16%, conform aceluiasi articol al Codului fiscal.
Obligatia efectuarii platilor anticipate vizeaza, totodata,
si veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia
veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati
agricole, exceptandu-se, de asemenea, cazul veniturilor
pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la
sursa.
Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei
bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc
de organul fiscal astfel:
a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau
b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din
contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. In cazul in
care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea
folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei
sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se
efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare,
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua
precedenta celei in care se efectueaza impunerea.
Definitia veniturilor din activitati independente
In conformitate cu art. 46 din Codul Fiscal veniturile
din activitati independente cuprind veniturile comerciale,
veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de
proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau
intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
Veniturile din profesii libere reprezinta venituri obtinute
din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar,
auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil
autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare,
arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in
mod independent, in conditiile legii.
In schimb, veniturile comerciale sunt definite in Codul
fiscal ca fiind venituri din fapte de comert, din prestari
servicii, altele decat cele mentionate in cazul profesiilor
libere, precum si venbiturile din practicarea unor meserii.
De asemenea, veniturile din valorificarea sub orice
forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din
brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de
fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din
drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si
altele asemenea.
Impozitul retinut la sursa pentru unele venituri din
activitati independente

Spirit civic
O dată la 4 sau 5 ani avem “cuvântul”, dreptul şi obligaţia morală să alegem pe cei ce ne vor
conduce şi vor avea în mâinile lor destinele noastre în următorii ani.
Pentru ca astăzi să fie mai bine decât ieri este normal, logic, ca toţi cei valizi cu drept de vot să
voteze. Aşa ar fi logic, însă după cum s-a mai văzut în anii anteriori, tot mai puţini sunt cei cu logică.
A vota înseamnă să-ţi asumi responsabilitatea, a nu vota este descalificant, te clasează în
categoria laşilor, deci VOTAŢI !
Informaţi-vă, gândiţi şi puneţi ştampila unde vă îndeamnă conştiinţa. Dacă nu votaţi veţi fi obligaţi
să faceţi ce vor cei care vor vota şi nu veţi putea spune - eu nu am ştiut -.
Veţi fi vinovaţi dacă mâine va fi mai puţin bine decât astăzi şi veţi fi blamaţi de toţi ceilalţi, inclusiv de
urmaşii voştri.
Fiţi logici, raţionali, nu doar bipeziu. VOTAŢI !
Toată lumea la URNE pe 01.06.2008, doar aşa va fi mai bine mâine decât astăzi; nu mint, nu am
niciun interes, vreau, ca voi toţi, să fie mai bine astăzi decât ieri.
N. Helera
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Codul fiscal prevede ca persoanele care desfasoara o
activitate independenta trebuie sa efectueze plati
anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de
stat, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru
care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa.
Veniturile cuprinse in art. 52 din Codul fiscal sunt:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de
consignatie;
c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor
de agent, comision sau mandat comercial;
d) venituri din activitati desfasurate in baza
contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului
civil, altele decat cele mentionate la art. 78 alin. (1) lit. e);
e) venituri din activitatea de expertiza contabila si
tehnica, judiciara si extrajudiciara;
f) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere
cu o persoana juridica contribuabil, care nu genereaza o
persoana juridica.
In cazul veniturilor mentionate la literele a-e se aplica o
cota de impunere de 10% la venitul brut. Impozitul se
vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care a fost platit venitul.
În cazul venitului obtinut de o persoana fizica dintr-o
asociere cu o persoana juridica contribuabil, care nu
genereaza o persoana juridica, se aplica cota de impunere
prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.

Egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi
Guvernul a adoptat recent O.u.G. nr. 61/2008
privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul
la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.
Avand in vedere ca Romania a trecut de la statutul
de stat asociat la cel de membru cu drepturi si obligatii
depline si ca s-a alaturat astfel unei uniuni de state
europene care impartasesc aceleasi valori, avand in
centru respectul pentru demnitatea umana, democratia, statul de drept si respectarea drepturilor omului si
libertatilor fundamentale, ca obiectivul principal al
Romaniei la acest moment il constituie consolidarea
progreselor si reformelor realizate pentru asigurarea
unei integrari depline in structurile comunitare, precum
si faptul ca, in calitate de stat membru al Uniunii
Europene, are, conform legislatiei comunitare,
obligatia de a transpune in totalitate acquis-ul
comunitar incepand cu data de 1 ianuarie 2007, tinand
cont de cerintele Uniunii Europene privind necesitatea
implementarii principiului egalitatii de sanse intre femei
si barbati pentru a asigura dezvoltarea unei societati
democratice, se impune adoptarea unor masuri
imediate prin care sa se poata realiza aplicarea
principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati
in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si
furnizarea de bunuri si servicii.
Adoptarea ordonantei de urgenta se impune si
pentru a respecta termenele stabilite pentru Romania
in vederea preluarii normelor comunitare europene.
Astfel, se evita posibilitatea declansarii procedurii
de infringement de catre Comisie impotriva Romaniei
sau a initierii unor actiuni in justitie de catre persoanele
discriminate, Curtea Europeana de Justitie avand
posibilitatea de a impune Romaniei aplicarea
retroactiva a principiului egalitatii de tratament.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masurile pentru aplicarea principiului egalitatii de
tratament intre femei sibarbati, denumit in continuare
principiul egalitatii de tratament, in ceea ce priveste
accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si
servicii.
Art. 2. Prezenta ordonanta de urgenta stabileste
cadrul pentru combaterea discriminarii bazate pe
criteriul de sex in ceea ce priveste accesul la bunuri si
servicii si furnizarea de bunuri si servicii, in vederea
punerii in practica a principiului egalitatii de tratament.
Art. 3. (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica
tuturor persoanelor fizice si juridice din sectorul public
sau privat, inclusiv organismelor publice, care furnizeaza bunuri si servicii aflate la dispozitia publicului,
independent de persoana in cauza, atat in ceea ce
priveste sectorul public, cat si cel privat, si care sunt
oferite in afara vietii private si familiale si privesc
tranzactiile care se deruleaza in acest cadru.
(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in
domeniul:
a) mass-mediei si publicitatii;
b) educatiei;
c) ocuparii fortei de munca, al muncii si al activitatilor independente.
Art. 4. In cuprinsul prezentei ordonante de urgenta,
termenii discriminare directa, discriminare indirecta,
hartuire si hartuire sexuala au intelesul definit la art. 4
din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si
de tratament intre femei si barbati, republicata.
CAPITOLUL II
Principiul egalitatii de tratament
Art. 5. In sensul prevederilor prezentei ordonante
de urgenta, prin principiul egalitatii de tratament se
intelege:
a) ca nu va exista nicio discriminare directa bazata
pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament
mai putin favorabil femeilor pe motive de sarcina si
maternitate;
b) ca nu va exista nicio discriminare indirecta
bazata pe criteriul de sex.
Art. 6. (1) Orice forma de discriminare bazata pe
criteriul de sex este interzisa.
(2) in sensul prezentei ordonante de urgenta,
hartuirea, hartuirea sexuala si dispozitia de a
discrimina o persoana pe baza criteriului de sex
constituie discriminare.
(3) Orice ordin de discriminare directa sau indirecta
impotriva unor persoane pe criterii de sex este
considerat discriminatoriu.
(4) Este interzis ca deciziile privind o persoana sa
fie afectate de acceptarea sau respingerea de catre
persoana in cauza a unui comportament ce tine de
hartuirea ori de hartuirea sexuala a acesteia.
(5) Nu sunt considerate discriminari:
a) masurile speciale prevazute de lege pentru
protectia maternitatii, nasterii si alaptarii;
b) diferentele de tratament bazate pe o caracteristica de sex, daca furnizarea de bunuri si servicii destinata in exclusivitate sau cu precadere persoanelor de
un anumit sex este justificata de un scop legitim, iar
mijloacele de realizare a acestui scop sunt potrivite si
necesare.

CAPITOLUL III
discriminatorii intr-un termen pe care il stabileste.
Calculul actuarial, cooperarea administrativa si
(2) Instanta de judecata competenta potrivit legii va
diseminarea informatiilor
dispune ca persoana vinovata sa plateasca despagubiri persoanei discriminate dupa criteriul de sex intrArt. 7. (1) Utilizarea elementului sex ca factor in cal- un cuantum ce reflecta in mod corespunzator
cularea primelor si beneficiilor, in cadrul serviciilor de prejudiciul pe care aceasta l-a suferit.
asigurare si a serviciilor financiare conexe, nu trebuie
(3) Prejudiciul suferit de persoana vatamata trebuie
sa determine diferente in materie de prime si beneficii sa fie in mod real, efectiv si proportional reparat sau
pentru persoana asigurata, in toate contractele noi compensat.
incheiate dupa data de 21 decembrie 2007.
(4) Valoarea despagubirilor va fi stabilita de catre
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. instanta, potrivit legii.
(1) contractele care contin diferente proportionale in
Art. 11. Asociatiile, organizatiile neguvernamentale
materie de prime si beneficii pentru persoanele asigu- care urmaresc protectia drepturilor omului sau alte perrate, incheiate cu respectarea urmatoarelor conditii:
soane juridice care au, conform criteriilor stabilite de
a) elementul sex este un factor determinant in legislatia in vigoare, interes legitim sa vegheze la
evaluarea riscului;
respectarea principiului egalitatii de tratament in ceea
b) metoda de calcul a primelor si beneficiilor se ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de
bazeaza pe date actuariale si statistice relevante si bunuri si servicii pot, in numele sau in sprijinul reclarealiste, prelucrate, publicate si actualizate regulat.
mantului, cu acordul acestuia, sa se angajeze in orice
(3) Autoritatea de supraveghere in domeniul procedura administrativa si/sau judiciara, in scopul
asigurarilor si autoritatea de supraveghere in domeniul respectarii obligatiilor decurgand din prezenta
pensiilor private vor avea in vedere la emiterea ordonanta de urgenta.
normelor prevederile alin. (2) lit. b).
Art. 12. (1) Persoana care se considera lezata prin
(4) Autoritatea de supraveghere in domeniul nerespectarea principiului egalitatii de tratament in
asigurarilor si autoritatea de supraveghere in domeniul ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnipensiilor private au obligatia sa comunice anual zarea de bunuri si servicii trebuie sa probeze in fata
Agentiei Nationale pentru Egalitatea de sanse intre unei instante sau a unei autoritati competente fapte pe
Femei si Barbati, denumita in continuare ANES, care se intemeiaza pretinsa discriminare, iar persoanei
derogarile de la aplicarea prevederilor alin. (1), insotite impotriva careia s-a formulat sesizarea/reclamatia
de datele statistice relevante. Prima comunicare va fi sau, dupa caz, cererea de chemare in judecata ii revine
facuta la un an de la intrarea in vigoare a prezentei sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie
ordonante de urgenta.
discriminare.
(5) Societatile care ofera servicii de asigurare, ser(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cadrul
vicii financiare conexe si pensii private au obligatia sa procedurilor penale.
analizeze existenta in cadrul contractelor pe care le
(3) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul
incheie a oricaror costuri legate de sarcina si mater- asociatiilor, organizatiilor sau altor persoane juridice
nitate, pentru persoanele asigurate, care determina prevazute la art. 11.
diferente in materie de prime si beneficii, in vederea
Art. 13. Cererile persoanelor care se considera
eliminarii acestora pana la data de 21 decembrie 2009. discriminate pe baza criteriului de sex in ceea ce
(6) Mentinerea in cadrul contractelor, dupa data de priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de
21 decembrie 2009, a oricaror clauze care sa bunuri si servicii, adresate instantelor judecatoresti
determine, pentru persoana asigurata, diferente in competente, sunt scutite de taxa de timbru.
materie de prime si beneficii ca urmare a costurilor
Art. 14. Orice tratament sau consecinta nefavoralegate de sarcina si maternitate este interzisa.
bila ca reactie la o plangere ori actiune in justitie
(7) ANES este institutia responsabila cu asigurarea referitoare la aplicarea principiului egalitatii de
informarii Comisiei cu privire la aplicarea principiului tratament in ceea ce priveste accesul la bunuri si
egalitatii de tratament in domeniul accesului la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii este interzis.
servicii si furnizarii de bunuri si servicii si la derogarile
pe care Romania le aplica in domeniul reglementat de
CAPITOLUL V
prezenta ordonanta de urgenta.
Sancţiuni
(8) Informatiile disponibile referitoare la aplicarea
prezentei ordonante de urgenta sunt comunicate de
Art. 15. (1) Încalcarea prevederilor prezentei ordocatre ANES Comisiei Europene pana la data de 21
nante de urgenta atrage raspunderea contraventionala
decembrie 2009 si la fiecare 5 ani dupa aceasta data.
a persoanelor vinovate.
(9) ANES comunica neintarziat Comisiei Europene
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu
ca termenul pentru implementarea masurilor de conamenda
de la 400 lei la 8.000 lei incalcarea dispozitiilor
formare cu prevederile alin.(5) este 21 decembrie 2009
Art. 8. (1) Pentru exercitarea prevederilor preva- art. 6 alin. (1)(4) si ale art. 7 alin. (1) si (7).
(3) Discriminarea bazata pe doua sau mai multe
zute de prezenta ordonanta de urgenta, Consiliul
National pentru Combaterea Discriminarii, denumit in criterii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 8 alin.
continuare CNCD, si ANES vor colabora, pe baza de (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind
protocoale, cu autoritatile de supraveghere compe- regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari
tente in domeniul asigurarilor, pensiilor private, si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare.
serviciilor financiare conexe si al prestarii de servicii.
(2) Dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante
Art. 16. Constatarea si sanctionarea contraventiilor
de urgenta, ANES, CNCD, Comisia de Supraveghere a prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de
Asigurarilor, denumita CSA, si Comisia de Suprave- catre CNCD.
ghere a Sistemului de Pensii Private, denumita
CSSPP, au obligatia de a asigura informarea coresCAPITOLUL VI
punzatoare a tuturor persoanelor interesate si de a
Dispozitii finale
incuraja dialogul cu organismele interesate cu privire la
prevederile acesteia.
Art. 17. Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce
(3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta vor atingere libertatii individului de a-si alege partenerii
fi publicate pe site-urile acestor institutii si vor face contractuali, cu conditia ca aceasta alegere sa nu fie
obiectul unor campanii de informare organizate de determinata de sexul persoanei respective.
catre ANES.
Art. 18. Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce
atingere dispozitiilor mai favorabile referitoare la
CAPITOLUL IV
protectia femeilor in ceea ce priveste sarcina si
Apararea drepturilor
maternitatea.
Art. 19. (1) Dispozitiile contrare principiului egalitatii
Art. 9. (1) Orice persoana are dreptul ca, in cazul in
de
tratament
in ceea ce priveste accesul la furnizarea
care se considera discriminata pe baza criteriului de
sex in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si de bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii din
furnizarea de bunuri si servicii, sa formuleze sesizari/ contracte sau din regulamentele interne ale intreprinreclamatii catre furnizorul de bunuri si servicii sau derilor, cu sau fara scop lucrativ, ori ale societatilor de
asigurare, reasigurare vor fi modificate, in caz contrar
impotriva lui, daca acesta este direct implicat.
(2) in cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a prevederile respective devenind inaplicabile.
(2) Autoritatile care au responsabilitati de autorizafost rezolvata la nivelul furnizorului de bunuri si servicii
prin conciliere, persoana care prezinta elemente de re, supraveghere si reglementare in domeniul asigurafapt, ce conduc la prezumtia existentei unei rilor si pensiilor private se asigura ca la elaborarea,
discriminari directe sau indirectebazate pe criteriul de dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
sex privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de urgenta, a oricaror reglementari legislative si/sau
bunuri si servicii, are dreptul sa sesizeze CNCD si sa administrative vor lua in considerare respectarea
introduca la instanta judecatoreasca competenta, in a principiului egalitatii de tratament.
carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul sau
Prezenta ordonanta de urgenta transpune
resedinta, potrivit dreptului comun, cerere impotriva Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie
autorului discriminarii pentru despagubiri materiale 2004 privind implementarea principiului egalitatii de
si/sau daune morale, precum si pentru inlaturarea
tratament intre femei si barbati privind accesul la bunuri
consecintelor faptelor discriminatorii.
(3) Cererea prevazuta la alin. (2) poate fi formulata si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, publicata in
Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L
intr-un interval de 3 ani de la data savarsirii faptei.
Art. 10. (1) Instanta judecatoreasca competenta 373/37 din 21 decembrie 2004.
(M.O. nr. 385/21.05.2008)
sesizata cu un litigiu poate, din oficiu, sa dispuna ca
persoanele responsabile sa puna capat situatiei
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Costurile la creditare au crescut, mai ales la
imprumuturile in lei, finantarile fiind afectate in special
de majorarea succesiva de catre Banca Nationala a
dobanzii de politica monetara, a declarat, la o
conferinta pe teme economice si financiare,
presedintele Asociatiei Romane a Bancilor.

Prin Hotărârea în cauza C-499/06, din 22 mai 2008,
Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene (CJCE) a stabilit
că plata unei pensii de invaliditate acordată de un stat
membru victimelor civile de război sau victimelor represiunii
nu trebuie refuzată pentru simplul motiv că persoana
îndreptăţită locuieşte într-un alt stat membru.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 718 al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală pentru
aprobarea categoriilor de impozite, taxe,
contribuţii şi alte venituri ale bugetului general
consolidat care pot fi plătite online (prin internet)
de către persoanele fizice, prin intermediul
cardurilor bancare (M.O. nr. 347/06.05.2008)
Ordinul nr. 4.500 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea
unui cadru unitar privind metodele de completare
şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare
la respectarea normelor de conduită de către
funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor disciplinare (M.O. nr. 351/07.05.2008)
l Circulara nr. 11 a Băncii Naţionale a României
privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop
numismatic, a unei monede dedicate aniversării
a 150 de ani de la emiterea primelor mărci poştale
româneşti, numite ,,Cap de bour” (M.O. nr.
351/07.05.2008)
l Circulara nr. 12 a Băncii Naţionale a României
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României, valabil în luna mai 2008
(M.O. nr. 351/07.05.2008)
l Ordinul nr. 1.364 al ministrului economiei şi
finanţelor privind procedura de transmitere a datelor necesare întocmirii Registrului impozitelor,
taxelor şi tarifelor cu caracter fiscal şi nefiscal
(M.O. nr. 355/08.05.2008)
l Ordinul nr. 260 al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale privind modificarea alin. (1) al
art. 15 din anexa F la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
850/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice privind modul de acordare a
sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul
vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al

organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi
c o n d i ţ i i l e d e e l i g i b i l i t a t e ( M . O . n r.
356/08.05.2008)
l Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 963 privind modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de
mediere nr. 12/2007 (M.O. nr. 357/08.05.2008)
l Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 964
privind aprobarea Tabloului mediatorilor
autorizaţi (M.O. nr. 357/08.05.2008)
l Anexa la Hotărârea Consiliului de mediere nr.
964/2007 privind aprobarea Tabloului mediatorilor autorizaţi (M.O. nr. 357 bis/08.05.2008)
l O.u.G. nr. 57 pentru modificarea Legii locuinţei
nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de
locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau
care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari (M.O. nr. 358/09.05.2008)
l Ordinul nr. 1.240/C al ministrului justiţiei pt.
aprobarea modelului cererii de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor
familiale şi al declaraţiilor pe propria răspundere
privind autorizarea func ţion ării (M.O. nr.
360/09.05.2008)
l Republicare - Legea nr. 245/2004 privind
securitatea generală a produselor (M.O. nr.
360/09.05.2008)
l Ordinul nr. 1.372 al ministrului economiei şi
finanţelor privind organizarea evidenţei în scopul
taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.
364/13.05.2008)
l H.G. nr. 398 privind recunoaşterea Statutului
Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România
(M.O. nr. 365/13.05.2008)

l Biserica Ortodoxă Romană se opune iniţiativei unor preoţi de a-şi înfiinţa
sindicate l Biroul Electoral Central a stabilit că buletinele de vot care vor fi
introduse în alta urnă decât cea destinată unei anumite candidaturi nu vor fi
anulate l A fost înfiinţată Asociaţia Română a Electricienilor l

Copiii care navighează nesupravegheaţi pe Internet îşi transmit datele
personale, riscând astfel să fie victime ale
infracţionalităţii - relevă rezultatele unui
studiu realizat, luna trecută, la nivel
naţional de Romtelecom şi UNESCO.

Modificarea Legii nr. 247/2005
privind reforma ^n domeniile
propriet@]ii }i justi]iei
Prin Ordonanta de urgenta nr. 62/2008 guvernul a modificat si
completat titlul VII din Lagea nr. 247/2005 privind reforma in
domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
Ordonanţa de urgenţă a fost adoptată avand in vedere faptul ca
prin modificarile aduse titlului VII din Legea nr. 247/2005 a fost
creata posibilitatea pentru beneficiari de a opta pentru acordarea
de despagubiri in numerar, tinand seama de faptul ca pana in acest
moment cuantumul sumelor ce urmeaza a fi acordate persoanelor
care si-au manifestat optiunile de acordare a despagubirilor in
numerar depaseste resursele financiare alocate din dividendele
aferente actiunilor detinute de stat la Fondul „Proprietatea”, in
vederea demararii in regim de urgenta a procesului de plata a
despagubirilor in numerar si pentru asigurarea resurselor financiare, pentru a asigura o necesitate sociala si pentru eliminarea
riscului promovarii unor actiuni in justitie impotriva statului roman.
Articol unic. Titlul 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, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 141, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
„(4) Sursele de finantare a acordarii despagubirilor in numerar
de catre Directie se asigura, pana la listarea S.C. Fondul
Proprietatea S.A., din dividendele aferente actiunilor detinute de
stat la Fondul «Proprietatea» si in completare de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.”
2. La articolul 141, dupa alineatul (4) se introduc doua noi
alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(5) Sumele prevazute in bugetul Ministerului Economiei si
Finantelor pentru aplicarea prezentei legi se transfera, la solicitarea
Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in bugetul
acesteia.
(6)Activitatile privind evidenta contabila si plata despagubirilor
se realizeaza prin compartimentele de specialitate din cadrul
Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.”
(M.O. nr. 39/23.05.2008)

PNŢCD - SIMBOLUL ŞI LOCOMOTIVA SCHIMBĂRII

Locul confruntărilor de idei din prezenta campanie
electorală de proiecte bine argumentate, între oameni
politici de calitate, a fost luat de dezordinile provocate
de haitele PSD-PDL-PNL, acompaniate de cele ale
PRM-PNG-UPSC- aşa-zişii “independenţi”, haite de
campanie care - la indicaţiile liderilor partidelor
nominalizate mai sus, au bulversat afişajul, au făcut
gălăgie partinică exagerată, încălcând (pentru a câta
oară?) legile în faţa unor poliţii, prefecturi sau justiţii
inerte, au spart geamurile unor sedii de partid etc. În
mass-media, candidaţii partidelor nominalizate s-au
străduit să fie civilizaţi, să “dea bine” la alegător, pentru
a-l păcăli în continuare, iar în teren au încălcat zilnic
legea, semn că dacă vor fi aleşi ori realeşi, vor proceda
la fel.
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Trebuie să se ştie (sau să fie reamintit) faptul că
specificul spectrului politic democratic, în general, este
următorul: 1) dreapta politică a fost, este şi va fi
locomotiva dezvoltării unei societăţi; 2) stânga politică
doar consumatoarea, bagajul, vagoanele; 3) centriştii
(conservatorii), şi de-o parte şi de alta, în funcţie de
propriile interese.
I) În România, Caraş-Severin şi marea majoritate a
localităţilor cărăşene din 1990 până azi a dominat
“stânga”, cu peste 80% din voturi, adică doar
consumatorii. “Aşa a vrut poporul”! să stea în vagoane
şi să demoleze “locomotiva”, condus de stânga
neocomunistă birocratică, separatistă, hrăpăreaţă,
risipitoare de bani publici, mafiotizată chiar, abuzivă,
antipopulară. Pe actualele liste electorale, în CaraşSeverin are 14 partide (grupuri): PSD-PDL-PRMUDMR (permanent la putere) acompaniate de PC,
grupuri din PNL, apoi sateliţii PNG - PAS - UPSC - PIN P.Verde - P.Rromilor - F. German (din păcate) independenţii din PSD şi PDL. Scopul? Deruta
electoratului; pentru a-i crea iluzia schimbării, doar cu
spectrul “stângii”, a capta voturile doar în acest spectru
consumator, static, supraponderal; pentru a masca
blaturile rotirii la ciolan sau rămânerii acolo, în cadrul
celor 14 stângişti antipopulari.
Pentru a intensifica această derută, din cele 14
formaţiuni politice, şi-a improvizat un pol de centrudreapta neocomunist (PDL - PNG - UPSC - F. GermanUDMR - unii independenţi) şi un pol creştin-democrat
neocomunist - o blasfemie (PDL - PNG - UPSC - P.
Rromilor - unii independenţi).
Acest amalgam politic neocomunist înseamnă: 1)
Nu mai vreţi PSD, PDL, PRM? Avem PNG, UPSC,
PAS, PIN, P. Verde, independenţi…; 2) Nu mai vreţi
“stânga”? Avem noi “dreapta noastră”; 3) Nu mai vreţi
“social-democraţie”? Avem tot noi “creştin-democraţia”
noastră. Deci “continuăm împreună” cu: 1) “Noi
centrăm, noi dăm cu capul”; 2) “Noi la putere, noi în
opoziţie”.
Iată, stimaţi alegători, noua formă a “dictaturii
neocomuniste”, în plasa căreia aţi căzut cei care aţi
votat şi inten ţionaţi s ă mai vota ţi, partidele
neocomuniste enumerate mai sus. Fracţiunile
stângiste din PNL sunt grupurile lui Spătaru, Irimia şi
Vela.

II) Centru-dreapta tradiţional românesc şi cărăşan,
singura locomotivă a dezvoltării, a schimbării este
constituit din PNŢCD şi segmentele din PNL, rămase
nealterate de neocomunism, la car ese adaugă
eventualele grupuri din societatea civilă sau politicieni
din suita de partide de stânga neinfestaţi de
neocomunism.Neocomuniştii au încercat şi continuă
să încerce, folosind minciuna, diversiunea,
agresivitatea specifică, inclusiv segmente din massmedia, să distrugă PNŢCD şi PNL, singurii lor
adversari politici reali. Nu vor reuşi niciodată, pentru că
PNŢCD este o stare de spirit a dreptăţii, nu o persoană
sau un grup. Dacă dispare Băsescu sau Frunzăverde,
ori Mocioalcă sau Talpeş ori Becali sau Marinescu, ori
Vadim şi Iriza, tot eşafodajul neocomunist al celor 14
partide, dispare sau se democratizează, în sfârşit.
Aşadar, nu mai votaţi cu neocomuniştii! V-au minţit, vau sărăcit, v-au păcălit destul! Şi azi fac la fel. Ne-au
alungat copiii, forţa de muncă activă, de-acasă. Doriţi
să ne alunge şi nepoţii? Să nu mai aibă cine munci în
România?
Singurii care vă pot oferi o schimbare democratică
reală suntem noi, PNŢCD. Dacă nu ne votaţi, nu noi
pierdem ca partid, ci dvs - şi noi ca cetăţeni. Votaţi
echipele PNŢCD la Consiliul Judeţean şi primării cu
peste 45%. Altfel, nu va fi schimbare, ci o adâncire a
răului neocomunist.

Alegeţi adevărata schimbare, votând
masiv, PNŢCD!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Toader Lache
Candidat PNŢCD la Consiliul Judeţean

Votaţi
PNŢCD
P

Deputaţi europeni şi deputaţi naţionali din
Balcanii de Vest s-au întâlnit în cadrul unei
reuniuni parlamentare comune pentru a
discuta despre dezvoltarea economică şi
socială în sud-estul Europei şi despre vize
şi emigrare.

Michel Suleiman, general creştin, fost şef al armatei, a
depus jurământul în noua sa calitate, de şef al statului libanez.
Fără preşedinte de la 23 noiembrie 2007, după expirarea
mandatului lui Emile Lahoud, Libanul s-a confruntat în
această perioadă cu cea mai gravă situaţie politică de după
războiul civil (1975-1990).

Conducerea Partidului Social Democrat
German a decis astăzi prezentarea unui
candidat propriu la preşedinţia ţării, în mai 2009.
Este vorba despre Gesine Schwan, care va
candida împotriva actualului preşedinte,
conservatorul Horst Köhler.

Cre}terea siguran]ei }i a performan]ei ecologice a autovehiculelor
Comisia Europeană propune ca, începând cu 2012,
toate automobilele noi să fie echipate cu sisteme de control
electronic al stabilităţii (ESC), în scopul de a creşte radical
siguranţa autovehiculelor. În plus, începând cu 2013, camioanele şi celelalte vehicule grele ar trebui să fie echipate cu
sisteme avansate de frânare de urgenţă (AEBS) şi sisteme
de avertizare a părăsirii benzii de circulaţie (LDW). Anul
trecut, Comisia propusese deja echiparea obligatorie a
automobilelor de pasageri cu sisteme de asistenţă la frânare
(BAS) pentru protecţia pietonilor. Aceste măsuri vor reduce
accidentele rutiere mortale cu aproximativ 5000 de cazuri pe
an. De asemenea, Comisia propune, începând cu 2012,
introducerea obligatorie a pneurilor cu rezistenţă redusă la
rulare, care determină o diminuare considerabilă a
consumului de combustibil şi a emisiilor de CO2 şi ar putea
contribui şi la reducerea zgomotului, menţinând în acelaşi
timp un nivel înalt de siguranţă. Pneurile cu rezistenţă
redusă la rulare vor reduce emisiile de CO2 cu până la 7
grame pe km, contribuind astfel în mod hotărâtor la strategia
de reducere a emisiilor de CO2 ale automobilelor adoptată în
2007. Introducerea sistemelor de monitorizare a presiunii
pneurilor, propusă de Comisie, va determina o reducere
suplimentară a consumului de combustibil şi a emisiilor de
CO2. Propunerea Comisiei va avea drept consecinţă eliminarea a peste 150 de directive actuale şi înlocuirea acestora
cu un Regulament unic, aplicabil în mod direct în UE şi care
să facă referire la standardele armonizate ONU.
Vicepreş edintele Comisiei Europene, G ü nter
Verheugen, responsabil pentru Întreprinderi şi Industrie, a
declarat: „Simplificăm legislaţia, îmbunătăţim siguranţa
rutieră şi promovăm eficienţa consumului de combustibil.
Prezentăm o abordare politică modernă şi integrată, utilă
pentru cetăţeni, pentru mediu şi pentru industrie."
1. Comisia propune introducerea următoarelor
cerinţe de siguranţă:
l Introducerea graduală a Sistemelor obligatorii de
control electronic al stabilităţii (ESC) pentru noile serii de
automobile şi vehicule comerciale începând cu 2012 şi
echiparea tuturor automobilelor noi până în 2014. ESC
acţionează asupra sistemului de frânare sau a sistemului de
alimentare ale vehiculului, ajutând şoferul să păstreze
controlul asupra acestuia în situaţiile critice (cum ar fi cele
cauzate de condiţiile rutiere proaste sau de viteza excesivă
în timpul virajelor). Utilizarea generalizată a ESC ar putea
contribui nu numai la prevenirea accidentelor, ci şi la
reducerea semnificativă a ambuteiajelor provocate de accidentele în care sunt implicate vehicule de mari dimensiuni.
l Sisteme avansate de frânare de urgenţă (AEBS)
pentru vehiculele de mari dimensiuni, cu senzori care să
avertizeze şoferul atunci când un vehicul este prea aproape
de cel din faţa sa, şi, în anumite situaţii, să aplice un sistem
de frânare de urgenţă pentru a preveni sau a reduce
consecinţele unei coliziuni (din 2013).
l Sisteme de avertizare a părăsirii benzii de circulaţie
(LDW) pentru vehiculele de mari dimensiuni, care să asiste
şoferii avertizându-i atunci când vehiculul pe care îl conduc
riscă să schimbe neintenţionat banda de circulaţie, în special
din cauza neatenţiei şoferului (din 2013).
l În 2007, Comisia a propus, de asemenea, echiparea
vehiculelor de pasageri cu sisteme de asistenţă la frânare
(BAS), începând din 2009. Echiparea întregului parc de
automobile european cu BAS ar determina salvarea vieţii a

1100 de pietoni în fiecare an. Utilizarea BAS poate reduce
semnificativ distanţa de oprire a unui vehicul în situaţii de
urgenţă, crescând astfel probabilitatea de evitare completă a
lovirii pietonilor sau cel puţin reducând viteza la care aceasta
se produce (a se vedea IP/07/1453).
l În conformitate cu recomandările raportului CARS 21,
abrogarea a peste 50 de directive existente şi a peste 100
de directive de modificare, care să fie înlocuite, atunci când
este posibil, cu trimiteri la Regulamentele Organizaţiei
Naţiunilor Unite.
2. Noi cerinţe pentru pneuri:
l Pneuri cu rezistenţă redusă la rulare (LRRT) obligatorii
din 2012; acestea determină un consum scăzut de
combustibil datorită reducerii rezistenţei la mişcare care
apare atunci când pneul rulează, rezistenţă provocată în
special de deformarea roţii, a pneului sau de deformarea
drumului. Rezistenţa la rulare depinde foarte mult de
materialul roţii sau al pneului şi poate fi redusă prin utilizarea
unor materiale ca silicele în compoziţia benzii de rulare a
pneului. Pentru a evita orice impact negativ asupra
siguranţei, sunt introduse cerinţe explicite de siguranţă
alături de noi standarde privind zgomotul.
l Sisteme de monitorizare a presiunii pneurilor
(TPMS), obligatorii din 2012, avertizează şoferul atunci când
presiunea pneului este mult inferioară presiunii optime. Menţinerea unui nivel adecvat de umflare a pneului este esenţială pentru eficienţa energetică şi pentru randamentul pneului.
Pneurile dezumflate pot provoca o creştere a consumului de
carburant de până la 4%, reducând în acelaşi timp durata de
folosire a pneului cu până la 45%. Pneurile pot pierde 3-6%
din presiune pe lună, pierdere care poate să nu fie observată
de şofer. Pneurile dezumflate sunt de asemenea un factor
important de provocare a accidentelor rutiere.
Cercetările efectuate de TNO (Institutul de cercetare
pentru autovehicule) din Ţările de Jos arată că, pentru
automobilele de pasageri, LRRT şi TPMS au un potenţial de
economisire a combustibilului de 3% şi respectiv 2,5%.
Pentru maşinile noi cu un randament preconizat al motorului
în ciclu de încercare de 130 g de CO2 pe km, introducerea
acestor cerinţe ar determina reduceri de peste 7 g de CO2 pe
km (3,9 datorită LRRT şi 3,25 datorită TPMS). Pentru o
maşină actuală (cu un ciclu de încercare de, spre exemplu,
160 g), LRRT şi TPMS ar determina un potenţial total de
reducere a emisiilor de CO2 de peste 7 kg pe tonă.
Sisteme avansate de siguranţă
Estimările prealabile indică faptul că noile propuneri de
echipare a vehiculelor grele cu sisteme avansate ar putea
evita circa 2500 de morţi pe an (aproximativ 500 datorită
ESC şi câte 1000 datorită AEBS şi LDW); de asemenea,
aceste propuneri ar contribui la salvarea unui număr mult
mai mare de vieţi în afara UE, dat fiind că legislaţia îi va
încuraja pe producători să introducă ESC ca dotare de serie
pentru un mare număr de pieţe. Se estimează că echiparea
maşinilor cu ESC ar salva circa 2000/2500 de vieţi pe an.
Propunerea permite şi echiparea ca dotare opţională a
automobilelor cu AEBS şi LDW, cu condiţia ca anumite
standarde să fie respectate.
Pentru informaţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_pack
age.htm
IP/08/786, Bruxelles, 23 mai 2008

S@ facem ordine în
spa]iul cibernetic
Odată cu diversificarea tranzacţiilor
pe internet, creşte şi îngrijorarea legată
de securitatea datelor personale.
Pe măsură ce tot mai mulţi dintre noi
obişnuim să facem cumpărături şi să utilizăm servicii bancare pe internet, devenit
totodată şi un spaţiu de socializare, problema criminalităţii informatice începe să
suscite din ce în ce mai multe preocupări.
UE încearcă să identifice modalităţi de
menţinere a încrederii consumatorilor în
internet.
Oricare dintre noi este o potenţială
victimă. Cu toţii am primit spamuri şi am
citit despre atacuri informatice grave îndreptate împotriva unor guverne. În Europa, infractorii informatici se conectează
ilegal la aproximativ 6 milioane de calculatoare pentru a comite fraude şi pentru a
trimite spamuri. Numai 4% din mesajele
spam ajung în căsuţele noastre poştale,
dar acest lucru se datorează faptului că
se investeşte mult în filtrele antispam.
Pentru ca întreprinderile europene
mici să se dezvolte, este necesar să se
poată baza pe sisteme de date care să le
asigure securitatea informaţiilor. Companiile care efectuează tranzacţii comerciale peste hotare au nevoie de tehnologie
sigură şi modernă pentru a inspira încredere clienţilor de pe internet. Întreprinderile europene mici asigură aproximativ
două treimi din locurile de muncă existente în sectorul privat. Dacă întreprinderile
prezintă încredere şi siguranţă, acelaşi
lucru se va întâmpla şi cu economia.
Uniunea Europeană recunoaşte cât
de important este pentru siguranţa consumatorului să se găsească o soluţie la
problema criminalităţii informatice .
Statele membre trebuie să coopereze şi
să investească atât bani, cât şi experienţă. Situaţia este complexă deoarece
nivelurile de protecţie variază încă destul
de mult de la o ţară la alta.
Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor
(ENISA) a arătat că ţările europene mai
au încă un drum lung de parcurs până la
stoparea criminalităţii informatice şi a
fraudei.
În opinia agenţiei europene, aceasta
nu este o sarcină lipsită de importanţă,
având în vedere că sumele fraudate pot
atinge 100 de milioane de euro pe an
(2006). Este o bătălie pe care Europa nuşi poate permite s-o piardă.

l UE şi Bosnia-Hertegovina vor semna Acordul de stabilizare şi asociere pe 16 iunie l Miniştrii de Externe ai UE au aprobat, luni,
demararea negocierilor cu Moscova privind un nou acord de parteneriat UE-Rusia l Taiwanul şi China vor relua în iunie
negocierile directe l Cancelarul german Angela Merkel a pledat, în faţa Adunării parlamentare a NATO reunite la Berlin, în favoarea
întăririi cooperării cu Rusia a Alianţei Nord-Atlantice l

Întâlnirea la nivel înalt China-Rusia

China şi Rusia au condamnat planurile SUA de a
înfiinţa un sistem de apărare anti-rachetă, care ar include
şi baze în Europa de Est, văzut de Moscova ca o
ameninţare.
"Ambele părţi credem că dezvoltarea unui sistem de apărare anti-rachetă la nivel global, inclusiv implementarea
acestui sisteme în anumite regiuni ale lumii, sau planuri
pentru o astfel de cooperare, nu ajută efortul de echilibru
strategic şi stabilitate, dăunând şi eforturilor internaţionale
de control al armelor şi procesului de non-proliferare," au

afirmat într-o declaraţie comună şefii celor două state.
"Dăunează (intenţia SUA) eforturilor de consolidare a
încrederii între state şi stabilităţii regionale. În acest sens
(Rusia şi China) îşi exprimă îngrijorarea", se mai spune în
declaraţie. Această declaraţie a fost semnată la Beijing de
către Preşedintele chinez Hu Jintao şi Dmitri Medvedev,
vizitând China în prima sa călătorie în străinătate, după
investirea ca preşedintele al Rusiei în această lună.
Washington-ul, a diminuat semnificaţia declaraţiei
comune. "Cred că e doar o continuare a genului de
îngrijorări pe care le-au ridicat în trecut," a spus purtătorul
de cuvânt al Departamentului de Stat. El a menţionat că
discuţiile între SUA şi Rusia pe tema scutului anti-rachetă
vor continua.
Moscova este, de asemenea, preocupată de ceea ce
consideră ca încercări ale Vest-ului de ai bloca ambiţiile
diplomatice şi politica de limitare a accesului companiilor
ruse pe pieţele occidentale.
"Prin vizitarea Chinei, în prima sa călătorie în
străinătate, Preşedintele Medvedev a arătat că acordă
importanţă specială dezvoltării legăturilor bilaterale", a
spus Hu.

Medvedev şi Hu au găsit un teren comun de discuţii şi
cu privire la drepturile omului. Statele Unite au criticat
frecvent Rusia şi China pentru abuzuri. "Ambele părţi sunt
ataşate principiului de respectare a drepturilor omului, dar
cred că fiecare stat are dreptul să le încurajeze şi să le
protejeze pe baza propriilor caracteristici specifice," se
spune în declaraţie. "Cu privire la problema drepturilor
omului ... (ar trebui să) ne opunem politizării problemei,
folosirii de standarde duble, şi utilizării drepturilor omului
ca mijloc de intervenţie în treburile interne ale altor state",
a spus liderul chinez.
Cele două ţări au a propus de asemenea, un tratat de
interzicere a armelor în spaţiu, o idee respinsă până acum
de Washington.
Moscova şi Beijing sunt lideri ai Organizaţiei de
Cooperare de la Shanghai, o grupare regională care
include state din Asia Centrală, care este văzută de
Moscova ca o alternativă la influenţa politică a Vest-ului .
Medvedev a sosit în China, după o vizită de o zi a ţării
vecine Kazahstan, o ţară de o importanţă crucială pentru
Moscova în scopul de a menţine gazul din Asia Centrală
sub influenţa rusă.
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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

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia Super Nova an
2003, clima, eleron, vopsea
metalizată, 26.000 km. Preţ
3.500 €. Tel. 0727-741628.
Vând Matiz. Tel. 0741519655.
Vând tractor 650U şi remorcă. Tel. 0741-519655.
Vând Dacia 1992, 400 €. Tel.
0745-532425.
Vând Dacia break an 1997
stare impecabilă. Tel. 0723894929.
Vând Golf 4 an 2001 euro 4
înmatriculat, geamuri + oglinzi
electrice 150.000 km mp3 gri
metal impecabilă. Tel. 0741509755.
Vând Aro persoane, banchete spate rabatabile, motor
Braşov 3200. Tel. 0744-551037.

Vând covor lână 100% tip
persan 2/3; păr uman şaten
natural; mărgele pt. cusături;
cărţi vechi; telefon Microtel fără
fir Romtelecom. Tel. 0355801516.
Vând cărţi beletristică, filozofie, istorie, drept, muzică, la
preţuri neg. Tel. 0727-869557.
Vând mobilă nouă camera
zi, un pat dublu, un instant
curent nou, un instant gaz, o
haină de piele. Tel. 0724-00545.
Vând urgent aparat foto
Smena 8M, doză pt. pickup
RTF, casete audio cu poveşti şi
muzică în stare f. bună. Tel.
0355-807491, 0770-515588.
Vând combină frigorifică,
calculator P3, colţar. Tel. 0740475650.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 28.05.2008
REŞIŢA: Agent comercial: 5; Agent de asigurare: 1; Agent
securitate: 1; Ajutor ospatar: 10; Amanetar: 1; Asistent medical
generalist: 3; Barman: 8; Betonist: 2; Brutar: 1; Bucatar: 22;
Camerista hotel: 2; Carmangier: 3; Consilier: 7; Consultant in
informatica: 1; Contabil: 2; Croitor-confectioner imbracaminte
dupa comanda: 58; Director tehnic: 1; Director vanzari: 1; Dulgher:
3; Electrician de intretinere si reparatii: 20; Electronist depanator
utilaje calcul: 1; Faiantar: 11; Femeie de serviciu: 2; Fierar betonist:
15; Frezor universal: 10; Gestionar depozit: 2; Infirmiera: 2; Inginer
constructii: 9; Inginer mecanic: 14; Ingrijitoare la unitati de ocrotire
sociala: 1; Ingrijitor cladiri : 12; Inspector asigurari: 1; Instalator
apa, canal: 4; Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze: 15;
Kinetoterapeut: 1; Lacatus constructii metalice: 29; Lacatus mecanic: 36; Lucrator comercial: 4; Lucrator sortator: 20; Magaziner: 2;
Maistru prelucrari mecanice: 5; Manager proiect: 1; Manipulant
marfuri: 2; Maseur: 1; Masinist pod rulant: 3; Mecanic auto: 1;
Mecanic intretinere si reparatii: 5; Montator, reglor, depanator
aparate electronice: 1; Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 50; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 54; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 31; Ospatar: 25; Patiser: 6; Pavator: 2; Paznic: 1;
Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1; Proiectant inginer electronist:
2; Referent de specialitate financiar contabilitate: 1; Secretar
institut, facultate: 1; Secretara: 3; Secretara dactilografa: 1; Sofer
autobuz: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 1 + 1 persoane
peste 45 de ani ; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la masini
de prelucrat in coordonate: 10; Strungar universal: 27; Sudor: 27;
Sudor manual cu arc electric: 38; Tehnician echipamente de calcul
retele: 3; Tamplar universal: 16; Tinichigiu carosier: 1; Turnator
formator: 1; Vanzator: 9; Vopsitor auto : 1; Vulcanizator: 1; Zidar
rosar-tencuitor: 43; Zugrav-vopsitor: 26;
MOLDOVA NOUĂ: Sef raion marfuri alimentare si nealimentare: 5; Asistent medical generalist: 1; Inginer constructii: 1; Brutar:
3; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 20;
Croitor: 50; Vanzator: 16; Muncitor necalificat in constructii: 6;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 56;
TOTAL GENERAL: 919

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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Firmă, vând 25 buc. ferestre
termopan 156h x 130L un canat
în stare foarte bună. Tel. 0744550996.
Vând o pereche Adidas
Puma Ferari nr. 38, culoare
verde cu galben 200 lei. Tel.
0728-598721.
Vând computer AMD 3000+,
80 GB, 1024 mb ram, video
Fx5500, dwd LG, tv tunner. Tel.
0748-952405.
Vând tv Sport 262 cu circuite
integrate, diagonala 31 cm + radio Gloria, în stare foarte bună.
Tel.0355-807491, 0770-515588
Vând lănţişor de aur model
bărbătesc, 12 gr, 14 carate. Tel.
0745-583129.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Anunturi
,

Vând teren la km 7 stradal
3.200 mp 40 €/mp. Tel.
004369981815295
Vând grădină mare, dealul
cimitirului nr. 8 Govândari. Tel.
0355-409456, 0720-539198.
Vând casă Reşiţa, Valea
Domanului, 5 camere, baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală
sau schimb cu apartament 2
camere + dif. Tel. 0722-501895.
De vânzare fâneaţă în Târnova, la preţ neg. Tel. 0727869557.
Vând apartament cu 2 camere decomandat, 73 mp, două
balcoane. Tel. 0355-409155.
Vând casă, încălzire centrală, garaj, grădină, terasă acoperită, ferestre termopan, cărămidă arsă. Tel. 0746-889067,
0355-426108.
Persoană fizică, vând cămin
2 camere cu îmbunătăţiri, zonă
bună, ocupabil imediat. Preţ
13.500 €. Tel. 0770-746033.
Vând 2 camere de cămin
(garsonieră) Al. Albăstrelelor,
preţ 14.000 €.Tel. 0754-598091.
Vând casă Dognecea, zonă
de munte şi deal, 3 camere, grădină, curte, fântână betonată,
telefon, cablu. Preţ 20.000 €. Tel
0355-411682, 0729-357909.
Vând în Gătaia, în centru,
casă cu grădină 1.520 mp, preţ
neg. sau schimb cu apartament
în Reşiţa, conf. 1, cu centrală,
et. 1. Tel. 0256-410590, 0747832171.
Vând casă nerenovată în
Triaj sau schimb cu apartament
3 camere conf. 1. Tel. 0724526062.
Cumpăr apartament Reşiţa,
2 camere, conf. 1, et. 1, cu
centrală termică. Tel. 0256410590, 0747-832171.

Aduc la comandă piatră
naturală feliată la 2-3 cm. pt.
placat fatade, socluri, garduri,
stâlpi. etc. Tel. 0743-907757.
Realizez cu succes suduri
pentru următoarele materiale
de bază: aluminiu, inox şi oţel
carbon în procedeul WIG şi SE.
Tel. 0729-811979.
Transport marfă cu autoutilitară. Tel. 0741-519655.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.
Doresc să iau în întreţinere
bătrâni, cu contract. Tel. 0729357909.
Sonorizez la preţuri mici
nun ţi, botezuri, chefuri, cu
muzică de toate genurile. Tel.
0723-277475, 0743-672399.
Execut amenajări interioare
şi exterioare. Tel. 0723-894929.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare la preţuri
Pensionară 69 ani, doresc
acceptabile. Tel. 0723-054615. partener pentru căsătorie. Tel.
0728-166849.
Tânără sexy şi pasională
aştept telefon la 0724-798624.
Vând apartament 3 camere
conf. 1, decomandat, 80 mp, 2
băi, 2 balcoane, piaţa Reşiţa
Sud, str. Horea. Tel. 0722940018.
Înregistrate în Reşiţa
Închiriez casă mobilată în
pentru perioada
zona Triaj, cu toate facilităţile
29 mai - 1 iunie
(apă, gaz, cablu, telefon). Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Joi, 29.05.2008
Caut să cumpăr sau să
1. Pruiu Viorel (48 ani) şi
închiriez spaţiu comercial. Tel.
Havei Daniela (40 ani)
0722-853781.
Persoan ă fizic ă cump ă r 2. Stuparu Aurel (31 ani) şi
casă. Tel. 0724-349258.
Draghicevici Emilia (27 ani)
Vând apartament 3 camere,
2 băi, 82 mp + boxă, renovat Vineri, 30.05.2008
integral, parchet masiv stejar,
centrală gaz, nefolosit dupa re- 1. Brebenariu Daniel (49 ani) şi
novare, Reşiţa, str. Petru Maior.
Tenido Simonette Espiritu (38 ani)
Persoană fizică. Preţ 70.000 €.
2. Miron Dan Gabriel (22 ani) şi
Tel. 0749-955506.
Mariţescu Maria (19 ani)
Vând vilă în Reşiţa lângă
BCR, 6 camere + living, 2 bucăSâmbătă, 31.05.2008
tării, 2 băi, garaj, semineu, 2 balcoane, terasa preţ 230.000 € 1. Micu Olimpiu Emilian (28 ani) şi
neg. Tel. 0727-187591, 0770Ardelean Cristina (28 ani)
670774.

Matrimoniale

Imobiliare

Nume
Adresa

Prenume

2. Preda Marian (25 ani) şi Ceaknău
Barani Monica Alexandra (21 ani)
3. Palade Victor Bogdan (18 ani) şi
Brînzan aurelia (21 ani)
4. Moisă Avram (43 ani) şi
Băncilă Lenuţa (44 ani)
5. Kadar Ştefan Ioan (52 ani) şi
Trancă Carolina (58 ani)
6. Ţimbuli Cojocaru Nicolae (27 ani) şi
Marcu Ramona Emilia (28 ani)
7. Truţan Ioan Adrian (34 ani) şi
Jivan Estera Valeria (29 ani)
8. Mocanu Radu Andrei (26 ani) şi
Ianculescu Mariana (26 ani)
9. Căciulă Sorin (32 ani) şi
Disagă Georgiana Nicoleta Doina(29)
10. Ţegrea Ion Adrian Vasile (27 ani)
şi Virag Melinda (29 ani)
11. Popescu Cristian Florin (26 ani) şi
Bănian Marina (23 ani)
Duminică, 01.06.2008
1. Olariu Daniel Andrei (28 ani) şi
Roşca Alina Silvia (36 ani)
2. Ştefan Petru (54 ani) şi
Gheaţă Mariana (52 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări - felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 22 - 28 mai

l Urziceanu Ana (86 ani) l
C lejean Maria (69 ani) l
Nedelcu Ion (72 ani) l Vîlceanu
Iconia (70 ani) l Ciuculescu Ilă
(57 ani) l Omescu Ioan (52 ani)
l Godescu Constantin (82 ani)
l Brânda Pavel (61 ani) l
Guşcă Iacob (79 ani) l Cîrpaci
Maria (76 ani) l Bilan Mitică (83
ani) l Caraconcea Elisabeta
(85 ani) l Muntean Maria (80
ani) l Jivulescu Ioan (63 ani) l
Mutaşcu Ion (71 ani) l Ciapsa
Lidiea (39 ani) l Jankowsky
Johanna (96 ani) l Popa Dumitru (62 ani) l Piţigoi Victoria
(82 ani) l Opra Ioan (82 ani) l
Stoinel Maria (63 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
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condoleanţe
la preţuri rezonabile
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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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, imobiliare
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, 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,
termopane,baie cu vană, uşi înlocuite. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră Govândari, bloc cu
interfon, etaj 3, podele laminate, baie cu
vană, balcon închis, preţ 16000 negociabil
Tel. 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră Micro 1, podele
laminate, uşă metalică preţ 19500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând garsonieră Micro 4, etaj 3, uşă
metalică, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apart. 2 camere, Micro 3, confort
1, decomandat, centrală, termopane, preţ
36000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând ap.2 camere Moroasa, conf.1,semidecomandat, centrală, mobilat şi utilat,
tv, calculator, frigider, preţ 34000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, preţ 31000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, suprafaţă mare 75
mp, preţ negociabil. Tel.0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, etaj 3, centrală
termopane, boxă, preţ 48000 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 3, izolat,
termopane, centrală, 37500 € . Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Luncă, etaj
1, semidecomandat preţ 37500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, decomadat, termopane, usă
metalică, centrală, preţ 38000 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apart. 2 camere, Moroasa, etaj 3,
semidecomandat, bloc de căramidă preţ
29500 neg.Tel.0355-404462, 0788021441
Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1 semidecomandat, termopane,
uşă metalică, preţ 30000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
centrală, termopane, confort 2, preţ 33000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând ap. 2 camere conf. 1, decomandat, Micro 4, bucatărie modificată, podele
laminate, centrală, preţ 42000 € neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând urgent apart. cu 2 camere modificat din 3 camere, Moroasa, etaj 3, preţ
33000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartartament 2 camere, bloc 4
etaje, confort 1, decomandat, balcon inchis
cu termopane, centrala, etaj 3, Moroasa.
Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând apartament 2 camere zona
Luncă, boxă, confort 1, decomandat,
semimobilat, centrală, termopane, preţ
43000 € Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apart. 2 camere Luncă, confort 1,
semidecomandat, preţ 39000 neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 3 camere, Centru, 90 mp,
conf. 1 decomandat, centrală, termopane,
preţ 46000 neg. Tel. 0788021439.

Vând apart. 3 camere, Micro 2, conf. 1,
semidecomandat, etaj 3, preţ 45000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, Luncă, 76 mp,
parter, conf. 1, decomandat, centrală, preţ
neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, centrală, 2 băi,
bucătarie mare, preţ 46500 €. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 2, centrală,
complet renovat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apart. 3 camere, Micro 2, confort
1, semidecomandat, centrală, termopane,
podele laminate, vedere pe 2 părţi, preţ
44000 neg. Tel. 0355404462, 0788021439
Vând apartament 3 camere confort 1,
semidecomandat, Micro 3, balcon modificat, bucătărie mare termopane, centrală,
semimobilat, preţ 48000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, Moroasa,confort 2, bloc cărămidă, bucătărie
modificată, centrală, preţ 43000 €. Tel.
0355/404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 băi. 2 balcoane,
termopane, centrală. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 4 camere, bucătărie
si dormitor modificate, amenajat si mobilat
deosebit, 2 băi, 3 balcoane. Tel. 0355404462, 0788021441
VÂNZARE CASĂ
Vând casă Muncitoresc 2 camere,
termopane, podele laminate, uşă metalică
30000 €. Tel.0355-404462, 0788021439
Vând casă Muncitoresc, pozitie buna, 4
camere, BCA, centrală, 134 mp, amenajată, baie, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând casă în Centru, 3 camere, 2 băi,
termopane, uşi de termopan, podele
laminate, preţ 73000 negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casă, zona Centru, singur in curte, amenajată si mobilată lux, 5 camere, 2
băi, terasă, curte amenajată superb, merită vazută. Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând casă parter cu etaj, zona Centru,
4 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 200 mp
locuibili, grădină 700 mp, curte, terasă
mare, zonă liniştită. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând ieftin casă in Bocşa zonă bună,
amenajată, curte, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
ÎNCHIRIERE
Vând spa ţiu comercial Luncă, 2
camere, 33 mp, termopane, preţ 35000 €.
Tel. 0788021439
Ofer spre închiriere casă Luncă, 3
camere, demisol, etaj, centrală, bucătaria
mobilată. Tel.0355-404462, 0788021439
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabinete medicale, birouri. Tel. 0788021439
Ofer spre inchiriere apartament 2
camere centrala, termopane, masina
spalat, utilat, mobilat. Tel. 0355-404462
Ofer spre închiriere apartament 3
camere, complet mobilat şi utilat, centrală,
termopane, zona centru. Tel. 0355404462, 0788021439

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 casă în Reşiţa, zona Baia
Comunală, compusă din 6 camere, 2
băi, 2 terase, garaj. Preţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
135.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă veche, front stradal 20 mp
+ curte şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistriţei. Preţ 85.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 70 mp, zona
Luncă. Preţ 75.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând 3 spaţii în suprafaţă totală de
96 mp situate în Blocul 800. Preţ 46.000
€ neg. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu pentru birouri, sedii
firme, în suprafaţă de 32 mp, situat în
Blocul 800. Preţ 15.500 € fix. Tel.
221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 240 mp +
spaţiu depozitare 120 mp, front stradal
25 mp, zona Muncitoresc. Preţ 105.000
€. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial, 100 mp,
situat pe Calea Caransebeşului, preţ
150.000 €. 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 Caran-

sebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
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
ÎNCHIRIERI
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, mobilat şi
utilat complet. Preţ 300 € lunar. 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
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
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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,
etajul 1, zona Micro 2, cu centrală termică,
preţ 36.000 € neg. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 2 camere decomandat, etajul 2, cu centrală termică, termopane, zona Micro 4. Tel. 0748-119444.
Vând garsonier ă , zona Micro 4,
îmbun ă t ă ţ it ă , central ă termic ă , u ş ă
metalică, termopane, preţ 23.200 € neg.
Tel. 0748-118081.
Vând apartament cu 3 camere, conf. 1
decomandat, îmbunătăţit cu centrală,
gresie, faianţă, termopane, uşă metalică,
preţ 50.000 € neg. Tel. 0748-118081.
Vând apartament cu 2 camere, conf. 1
semidecomandat, bloc de 4 etaje, zonă
bună, preţ 36.000 €. Tel. 0748-118081.
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
etaj 1, cu centrală termică, zona Intim preţ
35.000 € neg. Tel. 0748-118777.
Vând apartament 2 camere, conf. 2,
etajul 3, cu convector, zonă bună Micro 1,
preţ 30.000 € Tel. 0748-118777.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
etajul 2, cu mici îmbunătăţiri, zonă

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

excelentă. Tel. 0748-118777.
Vând sau închiriez, spaţiu comercial, în
suprafaţă de 55 mp. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 2 camere superîmbunătăţit preţ 30.500 €. Tel. 0748-119442.
Vând apartament 2 camere, multiple
îmbunătăţiri, mobilat, bloc de 4 etaje, zonă
bună. Tel. 0748-118080.
Vând apartament cu o cameră în
Govândari. Tel 0748-118080.
Închiriez garsonieră mobilată sau
nemobilată. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 2 camere, zona
Micro 4, centrală, termopane, preţ 29.500
€ neg. Tel. 0748-119441.
Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, Micro 3, îmbunătăţit, preţ
37.500 € neg. Tel. 0748-119441.
Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, Micro 2, multiple îmbunătăţiri, mobilat, preţ neg.Tel. 0748-119441.
Vând garsonieră, conf. 1,etajul 1 din 4,
preţ 20.000 €. Tel. 0748-119441.
Vând 2 camere, bloc 4 etaje cu multiple
îmbunătăţiri, preţ 29.500 € neg. Tel. 0748PRISMA | 29 Mai - 4 Iunie 2008 | 7
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LIGA 2 - SERIA II
Clasament
Clasamentetapa
final: aa 15-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
M
M
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

V
VV E
EE III
25 5 4
24 1 9
18 7 9
18 6 10
17 7 10
18 8 8
14 8 12
12 11 11
13 8 13
13 8 13
10 11 13
11 8 15
11 6 17
10 8 16
9 6 19
9 6 19
6 7 21
4 7 23

GG
MM
GM
77
77
56
56
46
53
39
45
36
32
41
29
34
35
38
27
34
21

HANDBAL
GP
GP
GP
22
43
39
36
33
29
40
40
33
36
45
38
45
49
65
56
57
70

PP
P
79p
73p
61p
60p
58p
57p
50p
47p
47p
47p
41p
41p
39p
38p
33p
33p
25p
19p

Ocupantele primelor doua locuri au promovat in Liga 1. Echipele
clasate pe locurile 15,16,17 si 18 au retrogradat in Liga III-a. Din Seria I
au promovat in Liga 1 echipele FC Brasov si CS Otopeni. Echipele
Inter Gaz Bucuresti, CSM Focsani, Dunarea Galati si FC Sacele au
retrogradat in Liga a III-a.

EURO 2008
Cînd aşteptarea e lungă, parcă totul e mai frumos. De opt ani,
tînjim la un turneu final şi pentru toată România a fost extrem de
mult. Ne-am calificat cu multă muncă, valoare şi şansă... în ordinea asta. Acum, ne trebuie o doză cel puţin triplă din toate astea
pentru a trece de grupe. Piţurcă ştie că Italia, Franţa şi Olanda pot fi
depăşite şi a trîmbiţat cît a putut de tare: “Putem fi Grecia, ca-re
acum patru ani s-a întors acasă cu titlul european. Tot ce e mai jos
de finală nu-mi va plăcea deloc”, le-a transmis olteanul ambiţios lui
Mutu, Chivu şi celorlalţi norocoşi purtători de tricou galben.
La prima vedere, grupa de la Euro e infernală, dar selecţionerul
Piţurcă ştie că, dacă vom gîndi aşa, nici n-ar mai trebui să ne
prezentăm. Nu există echipă perfectă şi asta o demonstrează
preliminariile. Franţa a fost învinsă acasă de golul senzaţional al
scoţianului McFadden, olandezii n-au reuşit să ne bată în ultimele
două meciuri, iar pe italieni i-am mai lovit o dată, după ce au luat
titlul mondial, în 1982. Piţurcă ştie că la organizare, tactică şi noroc
e peste Domenech, Donadoni şi Van Basten.
Deja francezii au început să-şi dea cu stîngul în dreptul.
Domenech nu l-a chemat pe Trezeguet şi presa din Franţa se
întreabă ca şi noi: “Dacă Trezeguet a dat cu trei goluri mai mult
decît Mutu în Serie A, adică 20, de ce nu e la Euro?”. Noi ne
bucurăm şi sperăm ca acei opt oameni chemaţi de la campioana
Lyon să fie prea obosiţi după al 7-lea titlu consecutiv în Ligue 1.
Domenech continuă să fie obsedat de bătrînii Thuram, Makelele şi
Vieira, care au împreună peste 100 de ani şi încetinesc viteza de
joc a Franţei. Marea surpriză ar putea fi în atac, unde cel mai căutat
jucător al momentului, Benzema, ar putea face pereche cu un alt
puşti minune, Gomis, de la St. Etienne, şi nu cu veteranul Henry.
Italia vine după un Mondial entuziasmant şi Donadoni are o
misiune foarte grea: să motiveze o generaţie care s-a umplut de
glorie. În premieră pentru naţionala Italiei, vor juca la un turneu
final cinci jucători din afara graniţelor: “spaniolii” De Sanctis de la
Sevilla, Cannavaro de la Real şi Zambrotta de la Barcelona,
campionul Franţei, Grosso, de la Lyon şi campionul Germaniei,
Luca Toni, de la Bayern. Donadoni l-a rechemat pentru Euro 2008
pe veteranul Del Piero, care la 33 de ani mai are nevoie de opt
goluri la naţională pentru a-l egala pe legendarul Gigi Riva.
Problemele olandezilor sînt în defensivă, unde Van Basten nu
are nici un om important.
Forţa batavilor vine de la
Van Persie, de la Kuyt, de
la Snejider, de la Van
Nistelrooy. Cînd au ieşit
campioni europeni, în
1988, olandezii erau
conduşi din teren de
magnificul Van Basten,
acum, pe bancă, el şi-a
pierdut strălucirea, la fel
ca şi Olanda sa.

Joi/29 Mai
Timişoara
+31ºC
+14ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 2 Iunie
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Rulmentul, singura formatie de handbal feminin din tara noastra ajunsa intr-o finala intercluburi, a ratat castigarea Cupei Cupelor, dupa ce a fost invinsa cu scorul de 25-19 de nordicele de la
Larvik. Elevele Marianei Tarca pierdusera si prima mansa a finalei,
disputata in urma cu o saptamana in Norvegia, cu scorul de 21-25.
Incurajate de un public extraordinar care a sperat pana in
ultimele momente in revenirea favoritelor, handbalistele de la
Rulmentul au inceput foarte bine partida de la Brasov, intrand la
pauza la egalitate, 10-10. Pauza nu a fost insa un sfetnic bun
pentru romance, care au cedat, treptat, atat fizic, cat si psihic,
alegandu-se, la final, doar cu medalia de argint in competitia
intercluburi europeana. Rulmentul Brasov este calificata in Liga
Campionilor in sezonul urmator, alaturi de o alta echipa
romaneasca, Oltchim Ramnicu-Valcea.
Antrenorii Tadici si Musi au stabilit componenta lotului
Romaniei pentru dubla mansa eliminatorie cu Islanda, din barajul
pentru calificarea la Campionatul European din Macedonia (2-14
decembrie). La nationala Romaniei au fost convocate 18
jucatoare: Luminita Dinu, Tereza Paslaru, Talida Tolnai (portari),
Valentina Elisei-Ardean, Ionela Galca, Oana Manea, Ramona
Maier, Adriana Nechita, Adina Meirosu, Narcisa Lecusanu, Steluta
Luca si Valeria Bese (toate de la Oltchim Ramnicu Valcea),
Cristina Neagu si Cristina Niculae (ambele de la Rulmentul
Brasov), Florina Barsan si Carmen Amariei (ambele de la "U"
Jolidon Cluj), Camelia Balint (HCM Baia Mare) si Aurelia Bradeanu
(Gyor ETO). Meciul tur cu Islanda se va juca in 1 iunie, iar cel retur
este programat la 7 iunie, la ora 19.00, la Braila.

Britanicul Lewis Hamilton a
câştigat Marele Premiu al Principatului Monaco şi a devenit
lider în clasamentul piloţilor din
Formula 1. Cursa de pe circuitul
din Monte Carlo a fost marcată
de o repriză puternică de ploaie
şi de numeroase incidente.
Kovalainen n-a reuşit s ă
pornească în turul de încălzire,
iar în tururile 2, 3 şi 4 au avut loc
primele ciocniri între piloţi.
Aceste evenimente au reprezentat doar „încălzirea“ pentru
ceea ce avea să urmeze.
În turul 6, Hamilton s-a lovit
de garduri şi i-a explodat un
pneu. Britanicul a intrat la boxe
şi nimeni nu-i mai dădea vreo
şansă să câştige cursa. După
alte două tururi, David Coulthard şi Sebastien Bourdais s-au
ciocnit şi astfel au apărut
primele abandonuri. Acest
incident a provocat intrarea
maşinii de siguranţă pe circuit.
Turul 13 a fost cu ghinion.
Heidfeld şi Alonso s-au ciocnit şi
au blocat traficul. Cursa a rămas
extrem de spectaculoasă. În
turul 61, organizatorii şi spectatorii au înm ărmurit când
neamţul Nico Rosberg şi-a făcut
maşina ţăndări. Diverse părţi
ale monopostului acestuia erau
răspândite pe toată lăţimea
Romania va intalni echipa Muntenegrului intr-un meci amical, pistei, iar maşina de siguranţă
la 31 mai, de la ora 20.45, pe stadionul Steaua. Acesta va fi ultimul şi-a făcut din nou apariţia. Mameci de pregatire al echipei Romaniei inaintea participarii la şina lui Rosberg a fost scoasă
de pe circuit cu macaraua.
Campionatul European din perioada 7-29 iunie.
Cu două tururi înainte de
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
final, revelaţia cursei, Adrian
10 mai - 01 iun:
CICLISM - Turul Italiei, Il Giro 2008;
Sutil (Force India), care plecase
25 mai - 08 iun:
TENIS - Turneul de la Roland Garros, Paris al 19-lea de pe grila de start, dar
Franta;
ajunsese al patrulea, a fost scos
29 - 30 mai:
GIMNASTICA - Cupa Mondiala, Moscova, Rus;
din cursă după ce a fost lovit din
DE VĂZUT LA TV:
spate de Kimi Raikkonen. Sutil a
izbucnit în lacrimi după ce a
VOLEI FEM.: Preliminarii Camp European, Romania - Spania
terminat forţat cursa. Pentru că
Vineri Sport.ro ora 19:00
nu poate dura mai mult de două
TENIS: Turneul ATP de la Roland Garros,
ore, dramatica întrecere s-a
Sambata Eurosport ora 12:00
FOTBAL: Meci amical: Romania - Muntenegru
terminat după ceas, în turul 75,
Sambata Antena 1 ora 20:45
deşi iniţial erau programate 78.
MOTOCICLISM: MotoGP, Marele Premiu al Italiei, Cursele
Locul doi in cursa Robert Kubica
Duminica Eurosport ora 10:45
(BMW-Sauber), Felipe Massa
CICLISM: Turul Italiei, Etapa 21, ultima
(Ferrari), care a pornit din poleDuminica Eurosport ora 17:30
position, a terminat cursa abia
HANDBAL FEM.: Baraj Camp European, Islanda - Romania
pe ultima treaptă a podiumului.

ROMANIA - MUNTENEGRU

Duminica Sport.ro ora 18:00.

ATENTIE LA MOTOCICLISTI !!!
www.timisoarabikers.ro

Campanie anti-accidente realizata de Timisoara Bikers

Vineri/30 Mai

Sâmb@t@/31 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+28ºC
+14ºC

+33ºC
+17ºC

Oraviţa +32ºC
+14ºC

Duminic@/1 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+28ºC
+16ºC

Reşiţa

+33ºC
+18ºC

Oraviţa +33ºC
+18ºC

+27ºC
+18ºC

Marţi, 3 Iunie

FORMULA 1

+28ºC
+18ºC

Miercuri, 4 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+29ºC
+18ºC

Reşiţa

Caransebeş

+32ºC
+18ºC

Reşiţa
Oraviţa +31ºC
+18ºC

Oraviţa +32ºC
+19ºC

+28ºC
+20ºC

Joi, 5 Iunie

Vineri, 6 Iunie

+27ºC
+14ºC

+26ºC
+16ºC

Sâmbătă, 7 Iunie

Duminică, 8 Iunie

Reşiţa

+31ºC/+13ºC

+29ºC/+14ºC

+29ºC/+16ºC

+29ºC/+18ºC

+30ºC/+19ºC

+31ºC/+19ºC

+31ºC/+19ºC

Timişoara

+32ºC/+13ºC

+31ºC/+13ºC

+30ºC/+15ºC

+31ºC/+17ºC

+31ºC/+18ºC

+31ºC/+19ºC

+32ºC/+19ºC
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