Renault a lansat noi modele de
Duster și Sandero la Salonul Auto de
la Buenos Aires

Oltenia se implică în lupta
pentru Autostrada către Vest
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Locuinţele, inspectate
înainte de a fi asigurate
Energia pentru
irigaţii va
fi subvenţionată
Pagina 2

Afrodita Cicovschi
Modificările aduse legii
privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutre
murelor, alunecărilor de teren și
inundaţiilor  care a fost adoptată
de Parlament, urmând a fi pro
mulgată
de
președintele
României și publicată în Moni
torul Oficial pentru a putea intra
în vigoare  prevăd că locuinţele
pot fi asigurate abia după ce au
fost verificate de inspectorii de
risc, locuinţele cu grad I la risc
seismic neputând beneficia de
asigurare de niciun fel până când
nu sunt consolidate.
„În cazuri bine determinate și
reglementate prin norme ale
ASF, PAID poate efec
tua o inspecţie de risc 3 >>
a locuinţei care face obiectul
asigurării obligatorii, iar cheltu
iala ocazionată de aceasta va fi
suportată de către PAID”, se arată
la art. 9 alin. 12.
În Categoria locuinţelor ce
pot fi verificate sunt incluse atât
construcţiile cu structura de
rezistenţă din beton armat, metal
ori lemn sau cu pereţi exteriori
din piatră, cărămidă arsă, cât și
cele din lemn sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic și/sau chimic.
Poliţele de asigurare faculta
tive nu pot fi încheiate decât
după ce sau încheiat cele obliga
torii, administraţiile teritoriale
fiind obligate să trimită PAID, de
două ori pe an, lista tuturor
locuinţelor, inclusiv a celor so
ciale, amplasate în unitatea sa ad
ministrativteritorială.
„Societăţile de asigurare
reasigurare autorizate să practice
riscuri de catastrofă nu pot
încheia asigurări facultative pen
tru o locuinţă care nu are
încheiată în prealabil o asigurare
obligatorie PAD”, se arată la art. 3
alin. 9.
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ECONOMIEFINANŢE
Prejudicii de peste 1 mld. euro
în primele 5 luni din acest an.
ANAF precizează că în primele 5
luni Inspecţia Fiscală a efectuat
26.280 de controale la con
tribuabili persoane juridice și
fizice. De asemenea, subliniază
faptul că aceste acţiuni de con
trol, desfășurate de Inspecţia Fis
cală din ANAF, vor continua în
același ritm. Pagina 2

EVENIMENT
Primul vicepreședinte român
la Curtea de Arbitraj de la
Paris. Avocatul Crenguţa Leaua,
managing partener al Casei de
Avocatură „Leaua și Asociaţii” a
fost numit vicepreședinte al
Curţii Internaţionale de Arbitraj,
de la Paris, urmând să preia
funcţia la 1 iulie. Pagina 3

ACTUALITATE&COMPANII
Mega Image a deschis trei noi
magazine. Săptămâna trecută,
cei de la Mega Image au
anunţat că vor închide toate
cele patru magazine din Pitești,
însă între timp a mai deschis
alte trei magazine, toate sub
format Shop&go, două în Bu
curești și încă unul în Popești
Leordeni. Pagina 5
Entersoft se extinde în Re
publica Moldova. Entersoft
România, parte a Entersoft SA,
își va extinde operaţiunile în
Republica Moldova, în urma
unui parteneriat încheiat cu
compania Wippo IT din
Chișinău, companie înfiinţată
în 2008, și specializată în con
sultanţă și furnizarea de servicii
IT. Pagina 5

ACTUALITATE
În ce ţări mergem în vacanţe
și unde doar pentru câteva
zile. Orașele din Italia sunt cele
mai apreciate destinaţii din Eu
ropa pentru sejururi scurte, în

timp ce Norvegia este preferată
pentru cei care vor vacanţe, iar
România are o cotă de atracti
vitate și popularitate foarte
mică. Pagina 4
Cum vrea scape Apple de lini
ile de plastic. Apple vrea să
evite criticile venite odată cu
lansarea noilor iPhone 6, când
liniile de plastic rămase între
componentele metalice ale car
casei, ia nemulţumit pe o parte
dintre utilizatori și specialiști,
iar compania încearcă să
breveteze un nou tip de material
care imita textura aluminiului
eloxat. Pagina 4
Și totuși, piraţii nu vor primi
Windows 10 gratuit. Windows
10 va fi gratuit până la urmă
pentru toţi utilizatorii de versi
uni de Windows anterioare, dar
doar pentru cei care au licenţe
cumpărate și nu piratate, astfel
actualizare gratuită vor primi
doar cei cu versiuni de Windows
7 și 8 genuine. Pagina 4
Prietenie prin Cultură –
Proiect de educaţie euro
peană tip „Școli Surori”. Unul
dintre obiectivele fundamen
tale ale Școlii Gimnaziale Nr.
117, București este „Formarea
unor concepţii și deprinderi de
viaţă bazate pe valorile uman
iste europene, pe cultura
naţională și universală, edu
carea în spiritul demnităţii, al
toleranţei, al respectării drep
turilor și liber tăţilor funda
mentale ale omului, prin
Practicarea dialogului intercul
tural”. Pagina 6
Procurorii au pus sechestru
pe întreaga avere a primaru
lui Sectorului 1. Procurorii
DNA au calculat un prejudiciu
record, de 670 de milioane de
euro, în dosarul în care Andrei
Chiliman este acuzat de consti
tuire a unui grup infracţional
organizat și complicitate la
trafic de influenţă în formă con
tinuată. Pagina 7

PAID poate efectua o inspecţie de risc a
locuinţei care face obiectul asigurării
obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de
aceasta va fi suportată de către PAID
Poliţele de asigurare facultative nu pot fi
încheiate decât după ce sau încheiat cele
obligatorii
Primarii sunt obligaţi să trimită PAID, de
două ori pe an, lista tuturor locuinţelor,
inclusiv a celor sociale, amplasate în unitatea
sa administrativteritorială
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