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Făceam în numărul trecut câteva consideraţii privind greşeala,
toleranţa/ îngăduinţa faţă de greşeli, iertarea, în context uman-
individual, dar şi biblic şi social. Putem identifica şi alte abordări ale
acestui permanent tovarăş al fiinţei umane.

Din punct de vederea politic, greşeala poate fi considerată
paradoxal, inversând chiar şi ordinea consacrată în Tablele Legii:

(Ieş. 20). Napoleon, aflând despre
uciderea ducelui d'Enghien, regalist , promotor al Restauraţiei, ar fi
exclamat, sancţionând excesul de zel inabil al subordonaţilor: „Este
mai mult decât o crimă, este o greşeală!”. Politică, desigur, în
contextul dorinţei viitorului împărat de a recupera aristocraţia
Vechiului Regim. Doar în treacăt remarcăm rigoarea
raţionamentului politic al marelui om de stat şi nu ne putem reprima
un rictus de obidă la comparaţia cu marasmul vieţii publice de la noi,
marcat la două veacuri de lupte de lopeţi cu noroi,
promiscuitate, primitivism trivial cu şi fără ştaif, viclenie şi prostie.
Doar cinismul ar suporta, poate, o comparaţie, dar… nici acela. Căci
amestecul abject de imoralitate şi amoralitate, în absenţa oricărei
urme de patriotism şi raţiune face orice paralelă absurdă.

Căci adevărul şi binele public, al celor mulţi, trebuie să fie scopul
oricărui „principe” (spunea încă N. Machiavelli, pe nedrept acuzat de
cinism şi lipsă de scrupule de moraliştii de strânsură de azi, politici
sau nu). Al oricărui „principe” sau demnitar din trecut sau actual.
Scopul scuză mijloacele, e drept, căci politica e făcută de oameni şi
pentru oameni, dar scop scuză şi mijloace sunt
scuzate ! Este necesară o disproporţie serioasă între un scop mare
şi mijloace imperfecte, iar nu între scopuri mizerabile şi mijloace
execrabile. Iar cum se face la noi actul politic, nici nu ştii ce e mai
degrabă, e crimă sau greşeală. Şi una şi alta.

Şi-atunci să ne păstrăm într-o atitudine fatalistă, de contemplare
de la distanţă a greşelii, de orice fel ar fi ea şi să nu reacţionăm, că nu
ne priveşte? Sau dacă ne priveşte, n-o putem corecta ? Poate o
corectează vecinul. Sau Primăria. Sau Guvernul. Sau Şcoala. Sau
Biserica. Cum să facem să nu greşim faţă de greşeală ?! Iată tot
atâtea probleme de conştiinţă ! Iar conştiinţa e individuală…

„Omul e supus greşelii şi femeia păcatului” e o parafrază
glumeaţă, adăugată la partitura misogină a înţelepciunii populare.
Sigur că este, numai că are datoria să n-o lase în voia ei, tentaţia
greşelii venind de la cei răi. S-o recunoască şi să nu o alimenteze şi

cât se poate să-i dreagă urmările. „Numai cine nu munceşte nu
greşeşte”, e foarte adevărat, dar nu rezultă de aici, cum de prea
multe ori se întâmplă, că „merge şi-aşa”. Mai cu seamă pe la noi, că
neamţul bunăoară are altă mentalitate.

Iar în planul conştiinţei, căreia i se adresa şi Machiavelli în
întreaga sa operă, un gânditor contemporan afirmă:

. Radivoje
Pešič, istoric sârb, în , nr. 888/oct.
2009. Câte greşeli, atâtea surse de ură, să credem noi ? Poate nu,
dar avem a lua seamă la fiecare din ele, căci răul pândeşte la fiecare
cotitură şi adevărul este dat să ne păzească de erori.

„Din greşeală în greşeală,/ Spre victoria finală” circula o glumă
amară pe vremea „odioasă”, dar se pare că ne-am însuşit
mentalitatea aferentă acelei politici economice şi o perpetuăm, noi,
societatea românească întreagă, desigur, în frunte cu reprezentanţii
ei. Şi ne-am resemnat şi cu gândul că ne putem permite să uităm şi
crimele, nu numai greşelile. Suntem singurii care am scăpat de
vechiul regim cu preţul a 1400 de vieţi omeneşti şi după 20 de ani
încă nu ştim altceva despre ei decât că au murit. Un om face greva
foamei de peste două luni pentru adevăr, dar spaţiul public vuieşte
despre multe altele… Greşelile trecutului sunt o povară, atât pentru
om, cât şi pentru comunităţi. Istoria geme de exemple, inclusiv dintre
acelea cu recunoaşterea lor şi încercări de reparare. Problematica
Holocaustului este unul dintre cele mai ample şi semnificative. Şi nu
vrem să trecem la discutarea lor, căci am depăşi cadrul discuţiei şi
ne temem să nu greşim.

Dar de ce nu ne raportăm la textul Cărţii Sfinte?, veţi întreba. Nu
ne încumetăm, acolo sunt referiri care depăşesc de cele mai multe
ori cuprinderea noastră. „…şi noi iertăm greşiţilor noştri”; ai noştri, iar
nu ai altora: căci nu te poţi pune în locul nimănui, mai ales al celui
lovit, necum să iei şi atitudini pentru el. Dar deja ne-am depăşit
îndrituirile de comentator. Să fim iertaţi. Doar atât mai adăugăm, că
distingem categorii de greşeli cu şi fără vină, simple şi elaborate,
materiale şi spirituale etc. Începe domeniul unor specialităţi.

Referinţe: - Colecţia , Ed.Albatros, Buc. 1976, 1982.
- Revista , nr. 888, 889/ oct. 2009.

Să
nu ucizi. (…) Să nu furi. (…)

„Viaţa în eroare
naşte ură, dar numai din adevăr se naşte dragostea”

Povestea scrisului

Anton Georgescu
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând cas

şi

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

şa - vând casa mare, 12
camere, cu magazin dat în
chirie, posibilitate de a face înc

Ofer spre închiriere garso
nier

ă în Gătaia, zonă
centrală, 1.600 mp. Posibil
schimb cu apartament în Re

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

Boc

ă
3 spa

ă la strada principală. Pret
50.000 neg Tel. 0255-552020.

ă mobilată în Govândari.
Tel. 0722-253083.

-

.
-

ţa. Preţ foarte bun. Tel. 0745-
904251.

Vând cas

ţii comerciale. Casa e
situat

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătă ăi,
termoane, centrală, izolat. Tel.
0723-894929.

ţit, 2 b

Închiriez apartament 2 ca
mere mobilat Moroasa renovat,
130 €/lună. Tel. 0255-213937.

Vând urgent
ădină în Re

Cumpăr teren parcelă mică
indiferent de zonă în Re

ă 3 camere,
bucătărie, baie, gresie, faian ă,
podele laminate, centrală
încălzire, terasă, curte, grădină
renovată, Boc ă. Tel.
0724-700792.

-

şi ieftin teren,
gr şi

şului cu vie şi pomi
fructiferi. Tel. 0751-132460.

şi ş
dori în rate. Tel. 0762-976403.
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ţa pe Calea
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DESPRE GREŞEALĂ (II)
Pentru greşeala celui cu minte bat toate tobele, pe când

greşeala celui fără minte este ascunsă de prostia sa.
Proverb arab
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RE IŢA

CARANSEBE
TOTAL JUDEŢ: 253

Ş

Ş

: Agent comercial: 1; Agent vânz
ţar: 5; Gestionar depozit: 1; Îngrijitor cl

ţiilor: 3; Muncitor necalificat in industria confecţiilor din piele: 20; Muncitor
necalificat la asamblarea produselor: 5; Operator calculator: 1; Pavator: 2;
Sudor in mediu protector: 1; Zidar rosar tencuitor: 4; Zugrav vopsitor: 4;

ţioner cablaje auto: 140;Agent paza: 5;

ări: 49; Betonist: 2; Dulgher: 5;
Faian ădiri: 1; Manipulant mărfuri: 2;
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor: 2; Muncitor necalificat in industria
confec

: Confec

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.12.2009
Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
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Direcţia Silvică din Caraş-Severin a dat spre vânzare în acest an, aproximativ 4.000 de pomi de Crăciun (2.600 de brazi şi 1.400 de molizi). Aceştia se vor
distribui în pieţele agroalimentare şi la Ocoalele SilviceAnina, Văliug şi Bozovici, iar preţul va porni de la 20 lei în cazul bradului şi de la 15 lei în cazul molidului
Episcopia Caransebeşului a organizat în colaborare cu Liceul de artă „Sabin Păuţa” şi Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Reşiţa un concert de colinde
intitulat „Crăciun pentru fiecare suflet” În cursul săptamânii trecute copiii de la Centrul de Plasament Speranţa din Reşiţa au fost vizitaţi de Moş Crăciun
storicul Valeriu Leu, a fost omagiat sâmbătă 19 decembrie, la Gârlişte, localitate în care Casa de cultură şi biblioteca din incintă, îi poartă numeleI
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Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa domnului
Pavel GHIMBOAŞĂ.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa domnului
Octavian CHISĂLIŢĂ.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa domnului
Gheorghe JURMA.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa domnului
Nicolae SÂRBU.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi comple
tarea H.C.L. nr. 321/29 septembrie 2009 privind aproba
rea Programului local multianual privind creşterea perfor
manţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor
speciale pentru anul fiscal 2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Normelor
privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe
domeniul public” a „Permisului de Spargere/Intervenţie” şi
a „Procesului verbal de predare- prin amplasament pentru
spargere”.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL
nr. 17/22.02.1999 privind aprobarea Planului Urbanistic
General P.U.G al Municipiului Reşiţa cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta
ţiei de urbanism P.U.Z. „Construire Ansamblu Mânăsti
resc”, în Municipiul Reşiţa, DealulArşilor, F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documen
taţiei de urbanism P.U.D. „Staţie de bază telefonie mobilă”
în municipiul Reşiţa, extravilan, Dealul Dosului.

Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a
schimbării denumirii Teatrului G.A Petculescu Reşiţa, în
Teatrul de Vest Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 18 mp situat în Municipiul
Reşiţa, str. Cerna F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 1450 mp situat în municipiul
Reşiţa, DN 58 B Moniom, zonaAbator.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al Muni
cipiului Reşiţa, a unui teren în suprafaţă totală de 88 mp,
Aleea Narcisei FN, în vederea concesionării prin licitaţie
publică pentru construirea a 4 boxe de garaje.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 10 din
contractele de concesiune nr. 9657/13.07.2009, 10523/
30.07.2009, 10525/30.07.2009 şi 13576/30.09.2009.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de
lucru pentru promovarea monumentelor de for public în

Municipiul Reşiţa.
Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul

public şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa
a unui teren în vederea asocierii Consiliului Local al
municipiului Reşiţa cuAsociaţia Română pentru Reciclare
RO REC Bucureşti.

Proiect de hotărâre privind prelungirea
suspendării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Reşiţa nr. 252/ 25.08.2009 privind aprobarea Programului
de transport public de persoane în Municipiul Reşiţa şi
înfiinţarea serviciului public subvenţionat de transport
persoane pentru traseele secundare, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru investiţia: „Modernizare/Reabilitare
clădire pentru Înfiinţarea Centrului de ZiABC”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei
locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului
„Modernizare/Reabilitare clădire pentru Înfiinţarea
Centrului de ZiABC”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru investiţia: „Modernizare/Reabilitare
pentru Înfiinţarea unui Centru de Servicii de Asistenţă
Socială pentru Persoanele Vârstnice”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei
locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului
„Modernizare/Reabilitare clădire pentru Înfiinţarea unui
Centru de Servicii deAsistenţă Socială pentru Persoanele
Vârstnice”.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa domnului
Nicolae MAGIAR.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul şi trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşiţa, a suprafeţei de 7,2 mp teren situat în Reşiţa,Aleea
Buziaş, Bloc 2, scara 2, ap. 3, în vederea concesionării
pentru extinderea construcţiei existente către d-nul Mone
Ioan Mihai şi soţia, Mone Maria.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul şi trecerea în domeniul privat al Municipiului
Reşiţa, a suprafeţei de 165 mp teren situa în Reşiţa,
Dealul Crucii FN, în vederea vânzării prin licitaţie publică
pentru amplasarea unei staţii de bază GSM în reţeaua
Cosmote.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului onorific
de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa unor
persoane care au organizat şi condus în Decembrie 1989
Revoluţia la Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciilor de
administrare a domeniului public şi privat al Municipiului
Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
oportunitate, a Regulamentului de funcţionare a activităţii
de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul
Reşiţa şi a caietului de sarcini pentru concesionarea, prin
licitaţie publică, a activităţii de administrare a parcărilor
publice cu plată în Municipiul Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor
selecţionate în vederea acordării unor subvenţii de la
bugetul local pentru anul 2010, precum şi aprobarea
nivelului subvenţiei care se acordă pentru fiecare
asociaţie selecţionată.

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 şi art. 2
al HCL nr. 320/29 septembrie 2009 privind aprobarea
proiectului „Extinderea în beneficiul cetăţenilor a siste
mului informatic de E Administraţie al Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa” şi aprobarea contribuţiei locale de 2%
din costurile totale eligibile ale proiectului.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nomina
le cu beneficiarii de locuinţe pt tineri, destinate închirierii,
în blocul de locuinţe situat în Valea Domanului.

Proiect de hotărâre privind aprobarea strămutării
construcţiei provizorii de pe amplasamentul actual situat
în Municipiul Reşiţa, B-dul Republicii, bloc 4, pe terenul
situat în Municipiul Reşiţa, B-dul Republicii zona Intim, în
suprafaţă de 25 mp, în vederea închirierii către SC PUIU
CENDASRL.

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratui
tă a Serviciului Public Centru de Zi „Maria” a imobilului si
tuat administrtiv în Reşiţa, P-ţa Republicii nr. 44.

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al
Consiliului Local în vederea realizării unei săli de sport pe
terenul de zgură alăturat Liceului Mircea Eliade.

Proiect de hotărâre aprobarea deschiderii de cont
la BCR SA în vederea achiziţionării de servicii financiare.

Proiect de hotărâre privind împuternicirea repre
zentantului Municipiului Reşiţa pentru a dispune de contul
deschis la BCR SA în vederea derulării de servicii
financiare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru investiţia: „Parc pentru petrecerea
timpului liber Poiana Golului” Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Parc pentru petrecerea timpului liber Poiana Golului”
Reşiţa şi aprobarea contribuţiei locale de 2% din costurile
totale eligibile ale proiectului.

Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 2 din
HCL nr. 362/2009 privind aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a terenului
în suprafaţă de 19 031 mp şi dezlipirea terenului, situat în
Municipiul Reşiţa, zona Moniom.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al Municipiului Reşiţa pe anul 2009.
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Proiecte introduse în regim de urgenţă

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi
men punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 15.12.2009

Având în vedere HCL nr. 273/2008, pri
vind stabilirea unor m suri necesare pen
tru buna gospod rire a Municipiului Reşiţa,
persoanele fizice şi juridice au obligaţia:

de a asigura curăţenia trotuarelor din
jurul incintelor, întreţinerea spaţiilor verzi,
precum şi curăţarea zăpezii şi gheţii de pe
trotuare, asigurând o circulaţie normală a

pietonilor;
de a lua măsuri de decorare şi montare

a iluminatului artificial cu ocazia sărbăto
rilor de iarnă.

Nerespectarea obligaţiilor mai sus
menţionate, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională
de la 300 lei la 700 lei.

-
-

-
ă

ă

�

�

Primăria municipiului Reşiţa derulează
procedura de achiziţionare a 9 autobuze
de capacitate medie şi 5 autobuze de ca
pacitate mică conf HCL332/06.10.2009.

Procesul de licitare a fost încheiat,
firma ce s-a clasat în fruntea acestui
clasament este „MAN”, urmând ca aceasta
să furnizeze autobuze la Reşiţa, după

încheierea procesului de contestare
derulat de Consi l iul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor în termen de
20 de zile lucrătoare de la depunerea
acesto ra. Autobuzele sunt dotate cu
rampe speciale pentru persoanele cu
dizabilităţi locomotorii, aer condiţionat şi un
ambient corespunzător.

-
.

-

Comunicat de presă
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin anunţă

studenţii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe
perioada vacanţei de vară că pot participa la selecţia organizată de către Agenţia
Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limba germană va avea loc în
perioada 06.01.2010 20.01.2010, orele 10.00 15.00, la Agenţia Municipală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, din strada Spătarul Preda nr. 12, sector 5,
Bucureşti, etaj 2, camera 22.

Detalii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon 021.316.55.08,
021.316.81.42, 021.316.92.50, interior 233 sau 0758.102.129.

- -

Anunţ către cetăţenii Reşiţei Achiziţie de autobuze noi la Reşiţa

Denumirea:

Locaţie:

Proiectant:
Constructor:

“Complex rezidenţial cu
spaţii comerciale la parter Re ţa-First”

I.L. Caragiale, FN, zona
Doman II

SC Abraxas SRL
SC Banat Structure SRL

şi

Beneficiar: SC Banat Real Estate SRL
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Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

În data de 09.12.2009 o persoan din Bucova
transport un num

ă
ă deoarece ăr de 8

brazi, fără a de ă.
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ajuns cu ma ău n data de
10.12.2009

ă ăcă
ă carosabilului

acoperit cu zăpadă bătătorită, tractor condus de I.
ION a derapat, a părăsit carosabilul prin partea stângă
a direc

ă, de joasă tensiune. În urma impactului stâlpul
s-a rupt ăzut peste acesta, provocând decesul pe
loc al conducătorului tractorului.

ărut în Mun

ă.

a
fost sncţionat a

ţine documente de provenienţ
Datorit un conduc

î
.

Un pieton ce circula neregulamentar pe mijlocul
drumului a fost lovit de un autoturism în data de
13.12.2009, pe raza localit ţii R .

Accident mortal la Ilova. Datorit
un

ţiei de mers

Doi angajaţi ai staţiei meteo au disp ţii
Ţarcu în data de 20.12.2009. Echipe de le salvamont
Caraş-Severin efectuează căutării în zona Muntele Mic
pentru găsirea celor două persoane.

Altercaţie la stân În data de 19.12.2009, Poliţia
Mun. Caransebeş a fost sesizată de către un cioban

cu privire la faptul că la saivanul de oi de pe raza satului
Maciova, a bătut o persoană pe care a găsit-o în
saivanul de animale.

Fără petarde de sărbători! Pentru asigurarea unui
climat de ordine şi siguranţă civică dar şi pentru
prevenirea producerii unor accidente sau pagube
materiale pe fondul folosirii necorespunzătoare sau
ilegale a obiectelor artizanale I.P.J. Caraş-Severin a
luat măsuri necesare pentru prevenirea şi combaterea
cu fermitate a comerţului ilegal cu obiecte artizanale de
distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice cât şi a
folosirii ilegale a acestora.

În data de 21.12.2009, în afara localităţii Armeniş,
s-a produs un accident de circulaţie soldat cu vătăma-
rea corporală a unei persoane. Autoturismul s-a răstur-
nat în afara carosabilului din cauza neatenţiei

5.070 pachete de ţigări netimbrate au fost
confiscate de poliţiştii reşiţeni pe strada Codrului din
Reşiţa în data de 21 decembrie.

În perioada 01.01- 30.11.2009, pe teritoriul judeţului
Caraş-Severin, au avut loc 854 situaţii de urgenţă, în
medie 2,5 pe zi, din care 257 au fost incendii. Din cele

257 de incendii, 151 s-au manifestat la locuinţe şi
anexe gospodăreşti. 23% dintre incendiile izbucnite la
gospodăriile populaţiei au fost provocate în proporţie
de 23% de coşuri, burlane de fum defecte sau
necurăţate.

O afumătoare improvizată în podul unei case, din
municipiul Caransebeş, a dus la izbucnirea unui incen-
diu ce putea avea urmări grave. Au ars elemente din
structura acoperişului pe o suprafaţă de aproximativ 30
mp, dar şi ceea ce trebuia să fie proviziile alimentare
ale familiei: 100 kg carne şi slănină. Valoare bunurilor
salvate se ridică la circa 110.000 lei.

Jandarmii montani cărăşeni îi sfătuiesc pe turişti să
nu se aventureze pe trasee necunoscute şi să circule
doar pe cele care sunt marcate. Dat fiind faptul că în
ultimele zile iarna şi-a intrat în drepturi, ninsorile au
căzut în aproape toată ţara, iar vântul a bătut cu putere
a viscolind zăpada. Cei care întampină probleme
deosebite, sunt rugaţi să sune la numărul unic de
urgenţă 112, să-şi dea datele personale, zona în care
se află, ora producerii incidentului şi numărul
persoanelor aflate în dificultate.

şina în albia Pârâului T

şdia

şi a lovit un stâlp de energie
electric

şi a c şoferului.

3

S ş-Severin
ş.a.

ăptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,“ ” “ ”

1.

3.

7.

9.

10.

12.

1.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea unor anexe la
Hotărârea Consiliului Jude

ătre acesta, cu
modificările ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea
Direc ă Socială

ărâre privind aprobarea schimbării
denumirii Teatrului „G.A. Petculescu” Re

ărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare

ărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Jude

ărului
ă ă ământ special din

subordinea Consiliului Jude
ările ările ulterioare.
Raport privind starea Universită

ă ă pe anul 2009.

Analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce
revin administra ătirii
economiei na ărare

ăsurilor ce se impun.
Prezentarea Planului Strategic al Autorită

ă Cara

ăARE.
Informare cu privire la participarea unei delega

ă de lucru la Novi-Sad (Serbia),
în perioada 10-11.12.2009, la invita

ări. Interpelări.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Jude

ările
ările ulterioare.

ţean Cara

ţean nr. 33/31.03.2009 privind
aprobarea bugetului de venituri

ţiilor
ţean Cara ţate de c

ţiei Generale deAsistenţ ţia Copilului
Cara

ţului Cara

ţa în Teatrul de
Vest Re ţa.

Proiect de hot
ţionare la Teatrul de Vest Re ţa.

Proiect de hot
ţean Cara

ţilor de înv ţ
ţean Cara

ţii „Eftimie Murgu”
Re ţa în anul universitar 2008-2009.

Analiza activit ţii de protecţie civil

ţiei publice judeţene pe linia preg
ţionale

ţii
Teritoriale de Ordine Public

ţii a
Consiliului Judeţean laAdunarea General

ţii a
Consiliului Judeţean la o întâlnire de lucru a Euroregiunii
DKMT.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean la o vizit

ţia Provinciei Autonome
Voivodina Serbia.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean Cara

ţia, în perioada 8-10 decembrie
2009.

Întreb

ţean Cara
ţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public

ţului , cu modific

ş-Severin, pe anul
2009.

Proiect de hot

şi cheltuieli, pe anul 2009, a
institu şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Jude ş-Severin, sau finan

şi complet

şi Protec
ş-Severin, a unor imobile aflate în domeniul public al

Jude ş-Severin.
Proiect de hot

şi
şi

şi func şi

ş-Severin nr. 48/04.04.2003
privind aprobarea num şi structura personalului
nedidactic din cadrul unit

ş-Severin, cu
modific şi complet

şi

şi teritoriului pentru ap şi stabilirea
m

ş-Severin, pe anul 2010.
Informare cu privire la participarea unei delega

ş-Severin la o reuniune de lucru ce
a avut loc la Osijek, Croa

ş-Severin nr. 104/2004 privind
înfiin şi
Privat al Jude şi comple-
t

(aprobat)

(retras)

(aprobat)
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4.

11.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

5.

6.

8.

13.

14.

15.

Proiect introdus în regim de urgenţă

Caraş-Severin

{edin]a extraordinar@ a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
din data de 23.12.2009

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele aprobate,

respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin a
organizat joi, 17 decembrie a.c., cu începere de la
ora 09:30, la sediul Palatului Administrativ, Etajul I,
şedinţa Colegiului Prefectural, cu următoarea
tematică:

Aspecte legate de modul de rezolvare a
cererilor înaintate de către petenţi, în special a
problemelor rezultate în urma Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 şi de acordare a
asistenţei de specialitate la creatorii şi deţinătorii de
documente din judeţ;

Informare privind acţiunile de control şi
creşterea aportului Gărzii Financiare, Secţia
Judeţului Caraş-Severin în descoperirea şi
combaterea evaziunii fiscale şi fraudei fiscale;

Informare cu privire la starea contravenţională
şi infracţională înregistrată în perioada 01.01.
30.11.2009 în pădurile din administrarea Direcţiei
Silvice a Judeţului Caraş-Severin. Prezentarea şi
adoptarea „Planului de măsuri pentru diminuarea
infracţiunilor şi prevenirea tăierilor ilegale de arbori în
pădurile de stat şi aparţinând persoanelor fizice şi
juridice din administrarea Direcţiei Silvice a judeţului
Caraş-Severin”.

Raport de activitate al Inspecţiei Sociale
Judeţene Caraş-Severin aferent perioadei ianuarie
noiembrie 2009.

Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa

Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin, Servi-
ciul Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor
Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.

1.

2.

3.

4.

5.

-

Joi 17 decembrie Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa
a găzduit în sala Multimedia, Workshop-ul cu titlul
„Contribuţia specialiştilor de înaltă calificare la redresarea
industriei locale”. Organizatorii acestui eveniment au fost
UEM Reşiţa, ASTR (Academia de Ştiinţe Tehnice din
România Filiala Timişoara), Primăria Municipiului Reşiţa
şi CARDT (centru de cercetare al UEMR).

La Workshop au fost prezenţi: Prof.univ.dr.ing. Gilbert-
Rainer Gillich Prorector învăţământ UEM Reşiţa, Prof.
univ. dr. ing. Ion VELA Preşedinte UEM, Prof.dr.eur.ing.
Tiberiu Mănescu, Primarul Reşiţei - Mihai Stepanescu,
Prof.univ.dr.ing. Marin Truşculescu Preşedinte ASTR,
Filiala Timişoara, Dr. ing. Ioan Romulus Director TMK
Reşiţa şi Ec.Adrian Preda Dir. executiv UCM SA.

În cadrul acestui eveniment au avut loc următoarele
activităţi: înmânarea primelor diplome de doctor la
Univesitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa domnilor Poneţchi
Pavel Petru, Korka Zoltan Iosif, Creangă Florentin şi Olariu
Stelian; susţinerea a trei proiecte: Reşiţa - Prezent şi Viitor
(Dr.ing. Mihai Stepanescu); TMK - Tradiţie şi viitor în side-
rurgia românească (Dr.ing. Ioan Romulus); UCMR - com-
petitivitate în construcţia de maşini (Ec.Adrian Preda).

Workshop-ul aflat la a treia ediţie, a fost o continuare a
evenimentelor din 2007 şi 2008, când la UEM Reşiţa a fost
abordată, în acelaşi context, tematica „Conectarea învăţă-
mântului tehnic superior reşiţean la economia de piaţă”.

Roxana Iovan

{edin]a Colegiului Prefectural
Cara}- Severin

Workshop la Univesitatea „Eftimie Murgu” Re}i]a
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Sistemul bonus-malus }i RCA electronic
Începând cu 1 ianuarie 2010, poliţele de asigurare privind Răspun

derea CivilăAuto se vor emite în format electronic, iar la tarifele stabilite de
asiguratorii autorizaţi, se va aplica sistemul bonus-malus, precizează Co
misia de Supraveghere aAsigurărilor (CSA), într-un comunicat de presă.

Începând cu 1 ianuarie 2010, societăţile de asigurare vor aplica siste
mul bonus-malus la tarifele pe care le-au stabilit, notificat CSA şi publicat
pe site-urile proprii, aşa cum acesta este reglementat prin Normele privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin
accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul CSAnr. 21/2009.

Tarifele de prima aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă
auto (RCA) emise de la 1 ianuarie 2010 vor depinde de istoricul de dauna
litate realizat de asiguratul/utilizatorul persoană fizică într-o perioadă de
referinţă. Aceasta înseamnă că un asigurat care nu a produs daune în
2009 şi încheie o poliţă pentru o perioadă de un an va obţine, datorită
sistemului bonus-malus, o reducere cu 10% a tarifului afişat de asigurator.
Întrucât normele CSA reglementează existenţa a 14 clase de bonus,
rezultă că, dacă timp de şapte ani un asigurat nu a produs daune pe RCA,
bonusul acordat poate ajunge la 50%.

Pentru aplicarea unui malus pentru un asigurat/utilizator persoană
fizica sunt luate în calcul evenimentele pentru care a fost plătită cel puţin o
daună în perioada de referinţă, în temeiul poliţei de RCA deţinută de
acesta. Într-o astfel de situaţie, malus-ul se aplică indiferent de cine a
condus vehiculul la data producerii accidentului, precum şi indiferent de
modul de protocolare a accidentului (prin proces verbal întocmit de poliţie
sau prin constatare amiabila de accident). Coeficientul din sistemul
bonus-malus al asiguratului nu este influenţat doar în situaţia în care, la
momentul producerii evenimentului, vehiculul era însuşit şi folosit fără
acordul proprietarului şi acest lucru a fost sesizat în scris Poliţiei.

Clauză de malus (majorarea primei) se aplică în funcţie de numărul de
daune produse şi plătite, putând ajunge până la 200%.

Normele puse în aplicare prin Ordinul CSA nr. 21/2009 prevăd faptul
că, în situaţia în care un asigurat deţine mai multe vehicule, sistemul
bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul. De asemenea, în
cazul înstrăinării/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de
bonus-malus pentru un vehicul nou-dobandit se face pornind de la clasa
bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior.

CSA a hotărât că, începând cu aceeaşi dată, respectiv 1 ianuarie
2010, poliţele de asigurare RCAsă fie emise în sistem electronic.

Potrivit normelor, emiterea electronică este definită ca fiind subscrie
rea poliţei RCA simultan cu înregistrarea şi stocarea instantanee în
sistemul informatic al asiguratorului a datelor cuprinse în poliţa. Aceasta
înseamnă că asiguratorul va prelua datele necesare a fi înscrise în poliţa
direct în sistemul informatic şi va elibera poliţa asiguratului din sistemul
informatic.

CSAprecizează că, la fel ca şi până în prezent, asiguratorul va înmâna
totodată asiguratului şi vigneta pe care acesta din urmă are obligaţia să o
aplice pe parbriz.

-

-

-

-

-

Asigurările RCAvor fi emise în sistem electronic
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A intrat în vigoare începând de duminică, 13 decembrie, ora 00.01, noul mers al trenurilor pe 2010 - valabil până la data de 11 decembrie
2010, ora 24.00 Legea nr. 381/2009 privind concordatul preventiv şi mandatul ad-hoc a fost publicată în Monitorul Oficial Datoria externă
pe termen mediu şi lung a României a ajuns la 63 miliarde euro la 31 octombrie 2009, în creştere cu 22% faţă de 2008 Contractului-cadru
privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost prelungit până la data de 31 martie
2010 Preşedintele Traian Băsescu a depus jurământul, luni, 21 decembrie, în faţa plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului
La bursa de la Sibiu au fost lansate, în premieră în România, tranzacţiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră
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� Ordin Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
pentru modificarea Instructiunilor Oficiului de Stat pentru
Inventii si Marci nr. 108/2002 de aplicare a O G nr.
66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de
consilier în proprietate industriala. (M.O. nr. 633/
24.09.2009)

Ordin 5092 Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Inovarii pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.839/2004 privind
criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului
financiar în cadrul Programului national de protectie
sociala „Bani de liceu“. (M.O. nr. 633/24.09.2009)

O u 101 referitoare la stabilirea unor masuri
privind absolvirea institutiilor de formare profesionala
initiala din Ministerul Administratiei si Internelor. (M.O. nr.
634/25.09.2009)

Ordin 231 Ministerul Administratiei si Internelor
pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de închiriere de
catre Ministerul Administratiei si Internelor, pe perioada
determinata, a unor spatii locative necesare cazarii
politistilor si cadrelor militare în activitate. (M.O. nr.
638/28.09.2009)

Ordin 1555 Ministerul Muncii, Familiei si Pro-
tectiei Sociale privind modificarea Procedurii de reparti-
zare de contingent societatilor comerciale cu sediul în
România, care executa contracte de lucrari în Republica
Federala Germania, aprobata prin Ordinul ministrului
muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 133/2005. (M.O.
nr. 638/28.09.2009)

Decizi Colegiul Medicilor din Romania privind
emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare
de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate,
grupate si ale societatilor civile medicale. (M.O. nr.
639/28.09.2009)

Ordin 541 Ministerul Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale pentru modificarea si completarea Stra-
tegiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si
exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si
lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimen-

tatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice nr.
226/235/2003. (M.O. nr. 640/29.09.2009)

Ordin 1156 Ministerul S n t ii pentru abro-
garea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a titlului
VI „Efectuarea prelevarii si transplantului de organe,
tesuturi si celule de origine umana în scop terapeutic“ din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii,
aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr.
1.290/2006. (M.O. nr. 640/29.09.2009)

Ordin 2456/C Ministerul Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 641/29.09.2009)

Ordin 2457/C Ministerul Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 642/30.09.2009)

Ordin 2530/C Ministerul Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 644/30.09.2009)

-
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Legea nr. 293 pentru modificarea Ordonantei Guver
nului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
(M.O. nr. 645/01.10.2009)

Legea nr. 294 pentru modificarea O G nr. 55/2002
privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati
în folosul comunitatii. (M.O. nr. 645/01.10.2009)

Ordinul nr. 2286/C al Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 645/01.10.2009)

Ordinul nr. 2450/C al Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 645/01.10.2009)

Circulara nr. 36 a BNR privind nivelul ratei dobânzii de
referinta a Bancii Nationale a României valabil în luna
octombrie 2009. (M.O. nr. 648/01.10.2009)

Legea nr. 296 pentru completarea art. 1 din Ordonanta
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6
martie 1945 din motive etnice. (M.O. nr. 655/02.10.2009)

H.G. nr. 1016 pentru modificarea si completarea Nor

melor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea
familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin H G
nr. 1.025/2006. (M.O. nr. 655/02.10.2009)

Ordinul nr. 5356 al Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Inovarii privind programele de studii universitare de
masterat înfiintate prin hotarâri ale senatelor institutiilor
de învatamânt superior în baza Legii învatamântului nr.
84/1995, a Legii nr. 2/2008 privind modificarea Legii
învatamântului nr. 84/1995, republicata, si a O G nr.
89/2008 pentru modificarea Legii învatamântului nr.
84/1995. (M.O. nr. 657/02.10.2009)

Ordinul nr. 709 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Locuintei pentru modificarea si completarea anexei la
Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuin
telor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de
minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru
domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltarii
microîntreprinderilor“ în cadrul axei prioritare „Sprijinirea
dezvoltarii mediului de afaceri regional si local“ din cadrul
Programului operational regional 2007-2013. (M.O. nr.
658/03.10.2009)

Ordinul nr. 2635/C al Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind aprobarea renuntarii la cetatenia
româna unor persoane. (M.O. nr. 666/06.10.2009)

Ordinul nr. 498 al Autoritat ţii Nationale pentru Protec
tia Consumatorilor privind aprobarea organizarii actiunii
de voluntariat în domeniul protectiei consumatorilor.
(M.O. nr. 667/06.10.2009)

O.u.G. nr. 104 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii. (M.O.
nr. 669/07.10.2009)

Ordinul nr. 2634/C al Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 670/07.10.2009)

Ordinul nr. 2429/C al Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 671/07.10.2009)
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de
sunt obligaţi să afişeze şi comisioanele aplicate, iar informaţiile legate
de rata de schimb vor trebui să fie afişate pe un panou unic,
monocolot, fără alte însemne grafice, potrivit modificărilor aduse de
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) legii
privind activitatea caselor de schimb valutar.

schimb valutarAngajaţii instituţiilor publice care au solicitat în instanţă
acordarea unor drepturi salariale şi au obţinut câştig de
cauză cu titlu executoriu vor , dar
numai începând cu semestrul al doilea al anului viitor,
conform proiectului de buget pentru 2010. Guvernul trebuie
să plătească 34% din valoarea titlului executoriu î

primi banii revendicaţi

n 2010,

Angajaţii din instituţiile
publice şi cei care lucrează
în instituţii publice finanţate
integral din venituri proprii nu
vor mai avea

, în 2010.
bonuri de

masă
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Având în vedere că de la 1 ianuarie 2010 va fi
aplicată Legea nr. 372/2005 pentru certificarea
energetică a apartamentelor din blocurile de
locuinţe în vederea vânzării-cumpărării/închirierii
locuinţelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei face câteva precizări necesare pentru o
înţelegere corectă a acestui act normativ.

Legea prevede ca proprietarii de apartamen
te din blocuri de locuinţe să prezinte potenţialilor
cumpărători sau chiriaşi, certificate pentru infor
marea acestora privind performanţa energetică.

Certificatul de performanţă energetică se
elaborează în baza „Metodologiei de calcul al
performanţei energetice a clădirilor”, aprobată
prin ordin al ministrului. Această metodologie a
fost completată cu un Breviar de calcul şi exem
ple pentru certificarea energetică a blocurilor de
locuinţe şi respectiv a apartamentelor, inclusiv cu
modelul certificatului de performanţă energetică
adaptat pentru apartament. La elaborarea certifi
catului de performanţă energetică al apartamen
tului în vederea vânzării-cumpărării sau închi
rierii, auditorul energetic pentru clădiri, preia, de
regulă, releveul şi celelalte date tehnice necesare
care se regăsesc în documentaţia cadastrală
elaborată în condiţiile legii pentru vânzarea-
cumpărarea apartamentului. Astfel, în cazul
vânzării/închirierii unui apartament construit
înainte de 2007, se poate întocmi un certificat de
performanţă energetică pentru respectivul
apartament, neimplicând auditarea energetică a
întregii clădiri. Pentru clădirile noi, construite
după 1 ianuarie 2007, certificatul energetic se
predă la recepţia lucrărilor. De asemenea, toate
blocurile de locuinţe care sunt supuse reabilitării
termice obţin un astfel de certificat.

Costul certificării energetice a apartamen
tului, stabilit în condiţii de piaţă, raportat la aria
utilă a apartamentului, reprezintă un procent
nesemnificativ în raport cu cheltuielile stabilite în
condiţiile legii pentru efectuarea tranzacţiei şi nu
influenţează semnificativ preţul acesteia.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
respinge categoric speculaţiile apărute pe piaţa
imobiliară care pun pe seama elaborării
certificatelor energetice creşteri ale preţurilor
locuinţelor de până la 10%.

Legea nr. 372/2005 privind performanţa ener
getică a clădirilor reprezintă transpunerea în
legislaţia naţională a Directivei 2002/91/CE
privind performanţa energetică a clădirilor. Legea
nr. 372/2005 defineşte certificatul de performanţă
energetică ca fiind un document tehnic, cu
caracter informativ, care atestă performanţa
energetică a unei clădiri.

Prin certificat, potenţialul cumpărător sau chi
riaş este informat asupra performanţei energeti
ce a apartamentului, exprimată, în principal, prin:

consumul total anual specific de energie,
exprimat în kWh/mp arie utilă, respectiv prin con
sumul de căldură anual specific pentru încălzire,
apă caldă de consum şi iluminat;

eficienta energetică a apartamentului, prin
încadrarea acestuia într-o clasă energetică (de la
clasa A-eficienţă energetică ridicată, la clasa
G-eficienţă energetică scăzută), funcţie de
consumul total anual specific de energie.

Majoritatea clădirilor vechi din România sunt
încadrate în clasele energetice C şi D având
consumuri specifice anuale pentru încălzire, apă
caldă de consum şi iluminat peste 200
kWh/m /an. În acest context, este de menţionat
că ţinta consumului anual specific de energie
pentru încălzire este de sub 100 kWh/m /an şi a
fost stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 18/2009.

Certificatul este valabil 10 ani de la data
emiterii şi se elaborează de către auditori ener
getici pentru clădiri, persoane fizice atestate, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
desfăşoară cu regularitate examene de atestare
tehnico-profesională a auditorilor energetici. În
baza solicitărilor, până la 15.12.2009, au promo
vat examenul de atestare 576 auditori energetici
pentru clădiri. Procesul de atestare tehnico-
profesională este deschis tuturor celor interesaţi
şi care îndeplinesc condiţiile necesare. Lista
auditorilor energetici atestaţi este disponibilă pe
site-ul ministerulului www.mdrl.ro secţiunea
Construcţii/Atestări tehnico-profesionale.
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(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Certificarea energetic@ a apartamentelor din blocurile de
locuin]e în vederea vânz@rii-cump@r@rii/închirierii locuin]elor



Rusia Kazahstan Belarus, şi au hotărât
înfiinţarea unui spaţiu economic comun,
începând cu anul 2012. Până atunci, şefii
celor trei foste republici sovietice au decis
ca, de la 1 ianuarie 2010, între ţările lor să
funcţioneze o uniune vamală.

Negociatorii ruşi şi americani au
convenit, în principiu, asupra conţinutului

, document destinat să înlocuiască
actualul tratat de reducere a armelor
strategice START-1, semnat în 1991 şi ale
cărui prevederi au expirat la 5 decembrie.

START-2

Conducerea a
aprobat o rezoluţie prin care preşedintele palestinian MahmoudAbbas
rămâne în funcţie până când vor avea loc noi alegeri în Cisiordania şi
Fâşia Gaza. Este încă neclară formula prin care, ocolind Consiliul
Legislativ palestinian ai cărui membri au fost aleşi în ianuarie 2006, s-a
prelungit mandatul preşedinteluiAbbas până la finele lunii iunie, 2010.

Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei
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Umanoida Ardi, descoperirea ştiinţifică a anului în clasamentul revistei Science Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a lansat un apel
liderilor statelor lumii să participe activ la summitul consacrat Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului ce va avea loc în septembrie 2010

-
Domeniul de internet „.eu” a devenit accesibil în toate limbile Uniunii Europene Parlamentul a adoptat bugetul UE pentru 2010 care va fi

de 141.453 miliarde euro în angajamente şi 122.937 miliarde euro în plăţi Cetăţenii Serbiei, Macedoniei şi ai Muntenegrului pot să călăto
rească în Uniunea Europeană fără vize Preşedintele sârb Boris Tadic a depus, în mod oficial, candidatura Serbiei la Uniunea Europeană

NASA a lansat de la baza militară Vandenberg,
California, un nou telescop spaţial. Instrumentul se
numeşte Wide-field Infrared Survey Explorer sau WISE, şi
are misiunea de a cartografia în infraroşu Universul.
Telescopul este conceput pentru a detecta obiectele care
emană căldură sau lumină infraroşie, metoda ideală
pentru descoperirea obiectelor acoperite de praf, reci şi

aflate la distanţe uriaşe de Terra, care rămân, adeseori,
nedescoperite de telescoapele optice.

Cea mai recentă hartă în infraroşu datează din urmă
cu 26 de ani, ea fiind realizată de Satelitul Astronomic în
Infraroşu (Infrared Astronomical Satellite/ IRAS), lansat în
1983, dar performanţa lui WISE este de sute de ori mai
mare decât a predecesorului său, fapt pentru care se
aşteaptă să descopere obiecte pe care omenirea nu le-a
văzut niciodată.

WISE va orbita Terra pe la poli la o altitudine de 525
kilometri, înconjurând planeta noastră de 15 ori în fiecare
zi, timp de 6 luni. În acest interval, la fiecare 11 secunde
WISE va lua o imagine în infraroşu, de minimum 8 ori
pentru fiecare porţiune de cer. După primele 6 luni, WISE
va mai petrece 3 luni pe orbită pentru a face o scanare
suplimentară a cerului. Primele rezultate vor fi prezentate
după încă 6 luni, perioadă necesară pentru asamblarea
imaginilor iar raportul final este programat la 27 de luni de
la data lansării.

Dincolo de cartografiere, WISE urmăreşte şi câteva
obiective specifice. Unul este acela de a studia asteroizi şi
comete, obiecte foarte puţin strălucitoare şi de aceea
invizibile pentru telescoapele obişnuite. Cercetătorii
NASA au estimat că WISE va descoperi circa 100.000 de
asteroizi noi, dintre care câteva sute vor fi aşa numiţii NEA
(near-Earth asterioids), obiecte care au potenţialul de a
intersecta orbita planetei noastre.

O alta zonă în care WISE va aduce noutăţi este obser
varea piticelor brune, stele insuficient de masive pentru a

începe procesul de fuziune nucleară şi a emite lumină.
Piticele brune sunt globuri de gaz similare planetei Jupiter
dar mai masive, reci şi foarte slabe în strălucire, fiind
aproape imposibil de observat cu metodele obişnuite.
WISE ar putea descoperi până la 1000 de astfel de obiec
te aflate în vecinătatea Soarelui, până la o distanţă de 25
de ani lumină. Este posibil chiar ca Proxima Centauri, cea
mai apropiată stea, să fie detronată din această poziţie
dacă WISE va găsi pitice brune aflate mai aproape.

Şi mai departe în spaţiu, WISE va observa cerul
profund pentru a studia un anumit tip de galaxii, foarte
energetice, numite galaxii ultrastrălucitoare în infraroşu,
obiecte ce strălucesc cu energia unui trilion de planete ca
Soarele. Aceste obiecte se găsesc în universul îndepărtat
şi WISE va găsi milioane de asemenea galaxii,
descoperind poate ce vom putea numi “cea mai
strălucitoare galaxie din univers”.

Descoperirile lui WISE vor dirija eforturile celorlalte
mari telescoape spaţiale sau terestre, care vor observa în
detaliu zonele cele mai interesante semnalate de cel mai
performant ochi cu vedere în infraroşu disponibil în
prezent.

WISE este cel de-al treilea telescop spaţial care
cercetează universul folosindu-se de spectrul infraroşu,
după Spitzer, lansat de NASA, şi Herschel, lansat de
Agenţia Spaţială Europeană (ESA). Aceste două
telescoape diferă de WISE deoarece ele monitorizează
anumite corpuri cereşti pentru care au fost programate,
înainte de plasarea pe orbită.

-

-

Acordul de la Copenhaga
După un maraton al negocierilor de 31 de

ore şi cu sesiunea finală amânată cu peste 12
ore peste ora stabilită, liderii lumii au ajuns la
un acord privind măsurile post Kyoto.

Documentul negociat în spatele uşilor
închise şi care nu aduce soluţii reale, semnat
de o mică parte din ţările participante, are 3
pagini, şi a fost aprobat de 26 de ţări, deşi la
summit au participat 193. Conferinţa ONU a
"luat notă" de Acordul de la Copenhaga, fapt
ce îi acordă un statut legal suficient pentru a-l
face operaţional.

Acesta permite pentru prima dată angaja
rea ansamblului marilor ţări poluatoare,
industrializate şi emergente, în lupta
împotriva schimbării climatice, dar cu ambiţii
reduse şi fără un cadru coercitiv. Iată
principalele puncte ale acordului:

Obiective: creşterea temperaturii medii a
planetei va trebui menţinută sub 2 grade
Celsius faţă de nivelurile preindustriale.

Dispoziţia nu este însoţită de nicio garanţie,
acordul nemenţionând împărţirea la doi a
emisiilor poluante până în 2050.

Verificare: angajamentele ţărilor indus
trializate trebuie să fie măsurabile, notificabile
şi verificabile pentru a corespunde realităţii.

Finanţare: un ajutor imediat de 30 de
miliarde de dolari pe parcurs de trei ani (2010-
2012) trebuie să susţină adaptarea ţărilor în
curs de dezvoltare la impactul supraîncălzirii;
el va fi prioritar pentru cele mai vulnerabile,

precumAfrica şi insulele mici.

Constrângere juridică: viitoarea confe
rinţă va avea loc în Ciudad de Mexico, la
sfârşitul anului 2010. Protocolul de la Kyoto
rămâne singurul instrument legal împotriva
încălziri, dar nu vizează decât o treime din
emisiile mondiale.

Preşedintele Statelor Unite, Barack
Obama, a salutat ajungerea la un acord
neopozabil cu China şi cu alte puteri în
dezvoltare prezente la summit. Ministrul
chinez de externe a descris summitul privind
schimbările climatice ca fiind un nou început,
care are rezultate pozitive semnifica

-

-
-

“
tive”.

Până 31 ianuarie, ţările industrializate
trebuie să-şi comunice obiectivele de redu
cere a emisiilor de gaze cu efect de seră în
perspectiva anului 2020, iar ţările în curs de
dezvoltare să anunţe acţiuni de atenuare a
emisiilor proprii. Niciun obiectiv în cifre nu a
fost înscris în text.

Ţările în curs de dezvoltare vor comu
nica la fiecare doi ani informaţii asupra politi
cilor lor naţionale, oferind elemente pentru a
deschide calea unor "consultări şi analize
internaţionale", respectând "suveranitatea lor
naţională".

Din 2013 până în 2020, ţările dezvoltate
se angajează să mobilizeze progresiv până la
100 miliarde de dolari. Aceste fonduri vor pro
veni din surse variate , publice sau private,
bilaterale sau multilaterale, inclusiv finanţări
inovatoare (fără a evoca vreo taxă specială).

Crearea Fondului Verde pentru
Climă , pentru susţinerea de proiecte în ţările
în curs de dezvoltare, vizând reducerea
emisiilor, precum şi protejarea pădurilor.

-

-
-
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Banca Săracilor
Proiectul-pilot al unei bănci a săracilor , care va acorda mici credite pentru începerea unei afaceri,

urmează a fi lansat în Ungaria la începutul lunii ianuarie, anunţă cotidianul Vilaggazdasag, citat de MTI şi
preluat deAgerpres.

Programul pe 3 ani, administrat de un ONG cu un buget de 400 milioane de forinţi (1,4 milioane de
euro), îşi propune să îi ajute pe şomeri, mulţi dintre ei romi, din zonele de nord şi nord-est ale ţării.

Sumele ce vor putea fi împrumutate vor varia între 200.000 şi 1 milion de forinţi, în baza unui plan de
afaceri detaliat. Creditele vor fi acordate pe 18 luni, cu o dobândă de 20% ce urmează a fi plătită din profit.

Proiecte similare funcţionează în 160 de state, din Bangladesh până în Statele Unite.

“ ”

Declara]ie despre România dup@
misiunea tehnic@ mixt@ UE/FMI

O echipă tehnică comună a Comisiei Europene şi FMI a
efec tuat o vizită la Bucureşti între 14-16 decembrie pentru a
continua discuţiile referitoare la programul de asistenţă
multilaterală. Discuţiile au fost focalizate pe probleme legate
de politica bugetară.

Misiunea a constatat că s-au realizat progrese bune în
atingerea ţintei referitoare la deficitul bugetar de 7,3% din PIB
în 2009. Totuşi un control strict al cheltuielilor rămâne esenţial.

În ceea ce priveşte anul 2010, misiunea şi autorităţile au
convenit la nivel tehnic un set de măsuri de consolidare fiscală
echivalând 2,5% din PIB, în special concentrate pe partea de
cheltuieli a bugetului. Având în vedere că previziunile
macroeconomice pentru 2010 sunt mai bune decât se
prognoza iniţial, aceste măsuri par a fi suficiente pentru a
atinge ţinta de deficit de 5,9% prevăzută în program. Noul
guvern este încurajat, când va fi instalat, să aprobe proiectul
de buget şi să îl trimită parlamentului pentru adoptare. Pentru
obţinerea unei ajustări economice sustenabile, este de
asemenea important să se continue progresele înregistrate în
privinţa reformelor structurale importante precum legea
responsabilităţii fiscale şi reforma pensiilor.

Cu condiţia ca aceste evoluţii să fie confirmate, Comisia
speră să termine cu succes evaluarea la sfârşitul lunii ianuarie
2010. Aceasta ar permite eliberarea tranşei de EUR 1 miliard
conform programului UE de asistenţă a balanţei de plăţi.

Din partea Comisiei, misiunea a fost condusă de Fabienne
Ilzkovitz, şefă de unitate, şi de Matthias Mors, director la
Direcţia deAfaceri Economice şi Financiare (DG ECFIN).

-

În urma unei selecţii efectuate în cursul acestui an,
Comisia Europeană a decernat „Stelele de Aur pentru
cetăţenie europeană activă” unui număr de opt pro
iecte, în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles.

„Proiectele care au primit astăzi Stelele de Aur
ilustrează rolul central pe care îl joacă cetăţenii
europeni în construcţia unui spaţiu european comun.
Unul dintre obiectivele-cheie ale noii Comisii Europe
ne este acela de a consolida cetăţenia europeană şi
participarea la nivelul UE, precum şi de a oferi
cetăţenilor europeni mai multe ocazii de a lua decizii
cu privire la evoluţia viitoare a Europei. Exemplele
prezentate în cadrul evenimentului de astăzi ilustrea
ză potenţialul existent în vederea realizării acestei
ambiţii,” a declarat Maroš Šefčovič, comisarul pentru
educaţie, formare profesională, cultură şi tineret.

Stelele de Aur reprezintă recunoaşterea anuală
oficială a proiectelor finanţate din programul Europa
pentru cetăţeni, care are ca obiectiv implicarea
cetăţenilor în construcţia UE. De la lansarea sa în
2007, acest program a mobilizat aproape un milion de
participanţi direcţi în fiecare an , cărora le oferă ocazia

de a reflecta asupra identităţii lor comune
descoperind diferenţele şi asemănările culturale în
raport cu cetăţenii din alte părţi ale Europei. Prin
înfrăţii între oraşe, proiecte transeuropene ale
societăţii civile şi proiecte de comemorare, programul
Europa pentru cetăţeni aduce o contribuţie importantă
la crearea unui spaţiu public european şi a cetăţeniei
europene active.

Anul european 2011 este o iniţiativă politică a
Comisiei Europene, concepută pentru a răspunde
dorinţei puternice a organizaţiilor societăţii civile
europene de a pune în evidenţă potenţialul
considerabil al voluntariatului, precum şi pentru a
marca a zecea aniversare a Anului internaţional al
voluntariatului, organizat de Naţiunile Unite în 2001.
Anul european va sensibiliza opinia publică în
legătură cu importanţa voluntariatului, va promova
recunoaşterea voluntarilor, va încuraja dezbaterile şi
schimbul de experienţă pentru a ameliora cadrul
politic al voluntariatului şi pentru a crea condiţii mai
bune pentru activităţile de voluntariat din UE.

-

-

-

IP/09/ 1943, Bruxelles, 16 decembrie 2009

A fost lansat telescopul WISE

Comisia a decernat Stelele de Aur
unor proiecte ale cetăţenilor
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Închiriez/vând în B

ţei,
avantajos. Tel.

ăile Her-
culane apart. cu 2 camere, com
plet mobilat

0724-998500.

-
şi utilat, zona pie

Vând teren intravilan, 800
mp, în Boc ţei, lâng

ţile. Preţ fix
10.000 €. Tel. 0744-359116 (de
luni pân ).

Închiriez camer
ţionarilor, în Lunc

ţa Mic

Închiriez în B

ţei,
avantajos. Tel.

Vând camer
ţionarilor, în Lunc

ţa Mic

Vând teren 5 000 mp, front
stradal, toate utilit ţile. Preţ 3

/mp neg. Tel: 0355-801126.
Închiriez garsonier

ţiri, liber
ţ 14.000 . Tel 0770-

746033, 0741-166573.
Vând sau închiriez aparta

ment 2 camere, Piaţa Sud, 65
mp. Tel 0356-114549, 0722-
641287.

Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere, et. 2, Lunc

Ofer spre închiriere garso-
nier

ţ avantajos. Tel.
0754-809180.

Vând urgent apartament în
Moroasa 1 cu 2 camere, bloc
c

ţiri, sub preţul pieţei.
Tel. 0720-006988.

Schimb 300 mp teren
intravilan în Severin cu teren
similar în Re ţa. Tel. 0762-
976403.

Se vinde garsonier -
ţa pe Tineretului 5, u -

ţ negociabil. Tel.
0355-801355, 0740-203333,
0748-350841.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, complet mobilat, central

ţ
ţ 100 €. Tel. 0720-894973.
Persoan
ţiu comercial Re ţa, 160

mp, Moroasa 1, acces auto, vad
bun, liber cu data de 1 ianuarie
2010. Preţ 2.000 lei/lun

,

şa, str. Lerni

şi utilat, zona pie

şi

şi ş
şi termopan, reformat

şi termopane, gresie şi faian

şi

ă
pădure, toate utilită

ă joi
ă de cămin în

Blocul Func ă
la Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

ăile Herculane
apartament cu 2 camere, com
plet mobilat

0724-998500.
ă de cămin în

Blocul Func ă
la Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

ă
€

ă utilată
complet. Tel: 0743-312701.

Persoană fizică vând garso
nieră confort 1, et 2, Govândari,
cu multiple îmbunătă ă.
Pre €

ă,
mobilat. Tel: 0726-701010.

ă mobilată, situată în
Govândari, str. Tineretului la
etajul 1, pre

ărămidă, ocupabil imediat, fără
îmbunătă

ă în Re
ă meta

lică ă -
disponibilă, pre

ă
ă.

pre
ă fizică închiriez

spa

ă. Tel.
0729-848568 0770-853668.

-

.

-
.

.

-

.

-

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
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Imobiliare

Cump

ţi, 170 lei/buc, Philips
diagonala 80, 250 lei.

lculator Pentium 4,
400 lei, 2 calculatoare Pentium
3, 200-250 lei.

ţar
buc

Vând l pt.
stupi ţ 100 lei. Tel. 0744-
963406.

Vând p l

ţionale. Ofer 10-40 lei în
funcţie de stare. Tel. 0720-
545776.

Cump

ţii
militare, amplificatoare etc.
indiferent de stare. Tel. 0722-
582538.

Vând telefon Nokia 6310,
Sony Erickson

-
ţire, ecran mare

de 2” camer

ţ neînc -
ţie

Vodafone, toate accesoriile în
cutie, preţ 130 lei. Tel. 0770-
600596.

Vând scule sacrificat porci:
cazan inox 120 litri, sarciner,
s ţite,
pârlitoare, ma ţ
negociabil. Tel. 0744-602638.

Vând laptop Assus, foarte
îngrijit, preţ 250 €. Tel. 0727-
145623, 0355-411484.

Vând monitor calculator
Belinea. Preţ 250 lei. Tel. 0743-
074532.

ăr orice produse elec-
tronice, bune
0743-431976.

Vând televizor color Nei, 2
bucă

0743-
431976.

Vând ca

0743-431976
Vând dormitor masiv lemn,

ma ă de spălat, masă, col
ătărie, scaune. Tel: 0356-

114549, 0722-641287.
ăzi noi verticale

, pre

ă ării bărbăte
ămpi “Dia-

mant”. Tel 0255-257476 (între
orele 18-20).

Vând canapele piele second
hand Germania. Tel. 0730-
060882.

Cumpăr aparate de radio
vechi, pe lămpi, defecte sau
func

ăr microscop didactic.
Tel. 0722-582538.

Cumpăr diverse aparate
vechi cu lămpi: radiouri, sta

ă foto, video, radio,
muzica, blue-tooth, usb,
microSD slot până la 8 GB, BT
Messenger, nou nou ăr
cat, nefolosit, 2 ani garan

ărit 6 kg, masă, set cu

ă un dulap
ă 100 lei. Tel. 0746-254661

şi defecte. Tel.

Tel.

Tel.

şin

ştii noi şi
televizor defect cu l

şi cosmetice din
Germania. Tel. 0722-742502.

Vând telefon Samsung mo
del frumos, sub

şina tocat... pre

Vând 2 difuzoare Alda de
400 W, 8 Ohm, 15", 200 lei. Tel.
0722-619119.

Vând mobil şi o
vitrin

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu

Matrimoniale
Domn prezentabil, 45/176/

78, manierat, brunet, ochi verzi,
antialcool, doresc cuno ă cu
doamnă pt., căsătorie

. Tel. 0731-
754476.

ără obliga
ăsătorie, să mă înso

ă în USA, 24-30 ani. Rog
seriozitate. Tel. 9547031167
petru-re@hotmail.com

ştin
şi petre-

cerea Revelionului

ţ

Caut femeie f ţii
pentru c -
ţeasc

,

Vând Passat, unic proprie-
tar, an 1984, stare impecabil

ţ 800 u

ţ 200 € fix. Tel.
0727-145623, 0355-411484.

Vând biciclet
ţ 90 lei. Tel.

0727-145623, 0355-411484.
Vând camionet

-

ţ 2.500 €.
Tel. 0742-527232.

Vindem online cauciucuri
noi

ţuri
cu ca. 25% mai ieftine decât la
magazin. Transport gratuit în
toat România. Comenzi

ţii: telefon 0256-306293
sau pe www.cauciucuridirect.ro

Vând Tico coorean, aer con-
diţionat, eleron, culoare violet,
stare impecabil ţ 1.800 €.
Tel.0727-145623, 0355-411484

Vând Mercedes ochios
break, motor 3.000 cmc turbo-
diesel, 180 cai, abs, bas, esp,
clim -

ţ 3.550 € neg.
Tel. 0742-527232.

Vând Kia Shuma, 1999,
euro3, benzin

ţiuni, 1400 €
neg. Tel. 0720-068657, 0770-
718454.

Vând Peugeot Boxer 1996
stare perfect

ţ 2300 €. Tel. 0762-976403.
Vând piese Matiz. Tel. 0762-

976403.
Vând buldo escavator nem-

ţesc cu 4 cupe, 4.500 €. Tel.
0762-976403.

Vând Dacia berlin

ţ 1500 €.
Tel. 0740-625871.

Vând rulot
ţ ambulant, 900 € neg.

Tel. 0762-976403.
Vând Fiat Tipo an 93, motor

1,9 tdi, înmatriculat taxe la zi
preţ negociabil. Tel. 0746-
434797, 0763-923256.

Vând Renault Scenic an
2001, motor 1,9 dci, clim

ţ negociabil. Tel.
0746-434797, 0763-923256.

Vând Audi 80 an 1994 înma-
triculat, 4x4, preţ negociabil. Tel.
0746-434797, 0763-923256.

Golf 3, motor 1,4 benzin
-

ţ negociabil
1.700 €. Tel. 0746-434797,
0763-923256.

Passat an 2000 motor v 2,5
tdi full option, înmatriculat, taxe
la zi, preţ negociabil. Tel. 0746-
434797, 0763-923256.

Vând Passat an 1997 motor
1,9 tdi impecabil. Tel. 0746-
434797, 0763-923256.

ă,
culoare ro

ă ergonomică,
model mai vechi, pre

ă Citroen
C25 Diesel, motor 2500 cmc, 5
viteze, consum 8%, an 88, pre
lată, ladă 3,5 m, stare f. bună,
înmatriculată Bulgaria, acte
valabile 10.2010, pre

ă

ă, pre

ă, xenon, jante, nr. Germa
nia val. 2010, pre

ă, 1500 cmc, taxa
800 €, multiple op

ă, verificare 2011,
pre

ă, an fabr.
1999, stare foarte bună, ma ă
de garaj, nelovită. Pre

ă albă bună

ă, full
electric, înmatriculat, taxe la zi,
impecabil, pre

ă, an
96, impecabil, taxă înma
triculare 280 €, pre

şu Ferari, toate actele
la zi, pre şor negociabil.
Tel.0727-145623, 0355-411484

Vând stopuri şi faruri cu
angel eye pt. Golf 3, noi din
Germania, pre

şi reşapate pt. maşini, 4x4,
offroad, motociclete, la pre

şi
informa

şin

şi de
comer

Vând Golf 3 + piese 3.300 €.
Tel. 0757-012399.

Vând Ford Taunus, 1.6 +
piese de schimb, an fabricaţie
1981, verificare valabil

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

Vând pompe electrice de
benzin

35-
083755

Vând auto Opel Astra Cara-
van, motor 1,7 dti, înmatriculat,
avariat partea dreapta faţ

ţ 2.000 €.
Tel. 0720-006988.

Vând Logan 1.4, 2006, ser-
vo, airbag -

ţ ţional

ţ 150 lei. Tel. 0747-077330,
0255-235418.

Vând Ford Mondeo an 1994
motor benzin

-

ţiune, ser-
vodirecţie, servofrân -

ţionat, 2 airbag-uri, halogene
ceaţ ţ

-
ţ
ţ

ţ
ţime ţ

ţime

-
-

ţ

ţi aluminiu 5 spiţe
pe 15", consumabile schimbate,
genţi de rezerv

ţean român, asigurare,
carte, roviniet ţ negociabil
1.100 €. Tel. 0721-410752.

Vând Peugeot 309, 1,9 die-
sel, stare perfect

ţ 450 €. Tel 0726-
727501.

ă până în
01.12.2009. Pre

ă, pompe electrice
alimentare diesel. Tel. 07

.

ă,
pentru acte, piese de schimb
sau recarosare. Pre

ă, func

ă auto marca
Bertoni, culoare roz, nefolosită,
pre

ă + gaz, euro2, 5
u ăstrui me
talizat, închidere centralizată,
abs, esp control trac

ă, aer con
di

ă, geamuri electrice fa ă+
spate, oglinzi electrice ăl
zite, dezaburire fa ă+spate,
scaune încălzite fa ă, scaun

ă reglabile pe
înăl ă-
spate, volan reglabil înăl

ăcat în piele,
pilot automat tempomat, com
puter de bord, senzor u

ă
ă trepte, cotiră fa ă +

spate, tapiserie plu

ă 14", acte Italia,
cetă

ă - pre

ă, înregistrat în
Austria, pre

şofer + pasager, gea
muri electrice fa şi
optic impecabil, 67.000 km,
4.200 € neg. Tel. 0753-046605.

Vând scoic

şi, vopsea verde alb

şi înc

şofer complet electric, centuri
de siguran

şi pretensionate fa
şi

adâncime îmbr

şi, pa
rasolare cu oglind şi iluminare
în dou

ş, cd Philips
cu 6 boxe, gen

(continuare )în pagina 1

Vând telefon Nokia E71,
stare bun ţ
200 € fix. Tel. 0727-145623,
0355-411484.

ă + cablu de date, pre

Vând telefoane mobile mar-
ca Samsung, modele C3010

e-mail:

şi
E2210B, noi în cutie. Tel. 0771-
718912.

Polistiren extrudat briotherm
xps: 280 lei/mc+tva, polistiren
expandat briotherm eps: 93 lei/
mc+tva. Chemicalcom Adya srl,
tel. 021-3695762,
office@adya.ro

Caut asistentă autorizabil
kinetoterapie, aerosoli salini,
procentaj încasări, ultracental
Timi ă alătu
rată. Tel. 0770-495824, 0742-
773016.

ătoarele eve
nimente la pre

ă etc. Tel 0770-479506,
0721-606034.

Familie serioasă, vrem să
luăm în între 2 bătrâni Tel.
0355-803955.

Transport marfă cu micro
buz propriu. Tel. 0728-666847.

Repar calculatoare hard

ări în
Bulgaria, procură, contract,
asigurare, verificare, transport,
totul inclus în 750 €. Tel. 0742-
527232.

Transport marfă ieftin cu
camionetă acoperită prelată, 1,
5 tone util. Tel. 0742-527232.

Expert evaluator Anevar în
tocmesc pt persoane juridice
rapoarte de reevaluare a cons
truc ării.
Tel.0766-103601, 0770-538875

ă cu camio
netă, sarcină utilă 2 tone. Pre

ă-ne
pe www.balloony.ro Tel. 0256-
270016.

şoara, ofer locuin

şi
soft la domiciliu. Tel. 0748-
563666

Intermediez înmatricul

Acord împrumut valutar
avantajos şi rapid unor persoa
ne serioase cu garan

şoara, caut

ţ -

Sonorizez urm -
ţuri avantajoase:

nunţi, botezuri, petreceri de
firm

ţinere .

-

.

-
.

-
ţiilor în vederea impozit

-
ţii imobi-

liare Tel. 0752-413508.
Transport marf -

ţ
foarte bun. Tel. 0740-294127.

Oferim zboruri cu balonul cu
aer cald în Timi

Vând teren pe Calea Caran-
sebe .

ţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.

Vând teren pe Calea Timi -

. ţ 20 /mp. Tel.
0255-233119, 0770-849354.

sau schimb în
G ţa,
2 camere, conf 1, etaj 1; casa: 2
camere decomandate, buc

Preţ
.

ţa, 2 camere, conf. 1, et. 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând în B
ţe de teren pentru

construcţii sau investiţii cu sau
f ţi. Tel. 0724-998500.

Vând garsonier ţioas

Tel. 0724-998500.
la 20 m

de bulevard între
13 .Tel. 0724-998500

şului, la km 3, 2 283 mp,
front stradal. Pre

şo
rii, deasupra de Transprotector,
3 600 mp. Pre

şi

neg.

şi-

şi Alfa
Bank

€

Vând casă
ătaia cu apartament în Re

ă
tărie, baie, hol, cămară alimente
+ curte, garaj, anexe, teren casă
1520 mp. Tel.0256-
410590, 0747-832171

Cumpăr apartament în Re

ăile Herculane mai
multe suprafe

ără utilită
ă spa ă,

40 mp, et. 1, Mociur, avantajos.

BCR
, 4 mp

.
-

Vând teren în centru
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Pierdut legitimaţie handi-
capat pe numele Nimară
Silvia. Tel. 0255-223805.

Vând Seat Ibita an 2001
motor 1,9 dti, full electric, jante
al. nr. Italia, negociabil. Tel.
0746-434797, 0763-923256.



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

V

-
-

.
-

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

3 0

Vând spa

3

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

Vând cas

6

Ofer spre închiriere spa

ând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu central

ţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Re ţa, zona C. Timi ţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fost ţie
în domeniul construcţiilor situate în
Re ţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere deco
mandat situat în Re ţa, zona Lunca Po
mostului, et. 1/4 parţial îmbun ţit. Preţ
36.500 € neg Tel. 221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere, deco
mandat, 80 mp, situat în Boc

ţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând 11.800 mp teren situat în
Re ţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principal ţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firm ţa de 60 mp, situat
în Re ţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€ Tel. 221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
î ţa de 4.200 mp, p+4,

pretabil ţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.

ţie în ro
ţa, Camera de

Comerţ. Preţ 5 .000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 600 mp cu po-
sibilit ţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilit ţi de cump -

ţa, zona Intim. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

ţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansard

ţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 € Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.

i utilat
ţ

0.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40

ml. situat pe C. Caransebe
ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe Pipirig ţile.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774

Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Re ţa, zona Calea Timi ţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţ ţa,
zona Lunc ţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere
mobilat ţa centru. Preţ
350 €/lun Tel. 221529, 0720-038774.

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

ţa pe B-
dul Republicii. Preţ. 20 /mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Caut s

Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu

depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774

Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

ă termică, podele
laminate, termopane. Pre

ă bază de produc

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

ă pe bd. Rev. din De-
cembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent.

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

ă de 140 mp situat în Re
ă, la stradă. Pre

ă.

ă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Re

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi utilat, zona Reşi

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, central

Vând apartament 3 camere Govân-

dari, P/10, confort 1, semidecomandat,
70 mp, toate utilit

Vând cas

Vând teren intravilan în Moldova
Nou

ă, termopane, podele, se
închiriază, gol, chirie 200 € + 200 €
garan

ă, ma ă
de spălat, frigider, 2 băi, faian ă, gresie,
parchet, u ă intrare de lemn. chirie 250
euro + 250 euro garan

ă,
ma ă de spălat, aragaz, gresie,
faian ă, 2 băi, 2 balcoane, chirie 300 € +
300 € garan

ă, podele, 2 băi, vană pe col
ă de spălat, frigider, aragaz, chirie

300 € + 300 € garan

ă, P/4,
complet mobilat

ă, termopane, u
ă metalică, chirie 400 € + 400 €

garan

ălzire Pres-
com, intrare separată, sistem de securi-
tate, nerenovat, chirie 250 € + 250 €
garan

ă
ă, bucătărie mărita, u ă intrare meta-

lică, pre
ă,

etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor ătărie, parchet
camere, centrală instala

ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă intrare lemn, pivni ă, bloc
acoperit, neamenajat, pre

ă în Luncă, 3 camere, cără-
mida arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată,
gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală, termopane,
scară interioară, cabină du

ă ~100 mp. Pre

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă: 1.932 mp
total, 547 mp construi ă metali-
că . Casa este compusă din 13 camere,
6 băi, 1 bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală
de sport. Dotări: curent, curent trifazic,
apă captată în rezervoare tampon, fosă
septică, gaz, CATV, sistem încălzire-
centrală proprie, calorifere, încălzire par-
doseală, 15 locuri de parcare, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 ca-
mere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, gră-
dină, cărămidă arsă, 382 mp suprafa

ă,pre
ă Muncitoresc, 78 mp, 1

cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbu-
nătă

ă, pe DN, suprafa ă 5.229 mp, cale
de acces, front stradal la DN 57 - 117,47
m, utilită

ă de 3.000 mp, în
stare bună, zona bună pentru investi

ă 1.000 mp, pre

ărului
(Scorillo), suprafa ă 3.250 mp, acces
drum, izvor apă potabilă, 2 funda

ă 5 ha, 2 stâlpi de
curent monofazic, pre

ă, curent,
utilită

ţie, cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere, în zona Micro

4, Renk, etaj 1/4, confort 1, decomandat,
mobilat

ţ

ţie, negociabil.
cod anunţ 00437

Apartament 3 camere Piaţa Sud, etaj
5/10, mobilat

ţ
ţie cod anunţ 00342.

Apartament 3 camere Centru, etaj
4/6, mobilat

ţ
ma

ţie, cod anunţ 00447.
Apartament 3 camere în spate la

Po

ţie, cod anunţ 00485.
Apartament 3 camere Lunc

ţie, cod anunţ 00487.
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul

Republicii, grup sanitar, înc

ţie, cod anunţ 00374 .

ţile contorizate, cen-
tral

ţ 46.000 € neg. cod anunţ 00327.
Vând apartament 3 camere Lunc

ţie pe cupru,
bloc de c ţigl ţ
45.000 € negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govân-
dari, etaj 1/4, confort 2, semidecoman-
dat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, u ţ

ţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.

ţ

ţ 65.000 € nego-
ciabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000 € negociabil. cod
anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

ţa
total ţ 75.000€ neg.cod anunţ 00396

Vând cas

ţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458

ţ

ţi în apropierea terenului. Preţ
250.000 euro neg. cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman,
suprafaţ ţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii cons-
truite, preţ 65 €/mp neg.cod anunţ 00007

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare
în localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp nego-
ciabil, cod anunţ 00393.

Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de ap

ţi apropiere, preţ 35 €/mp nego-
ciabil, cod anunţ 00451.

şi utilat modest, central şin

ş

şi utilat modest, central
şin

şi utilat, termopane,
central

şin

şta Mare, etaj 4/4, recent renovat,
complet mobilat şi utilat, chirie 300 € +
300 € garan

şi utilat nou, living open-
space, central şi interioa-
re noi, uş

ş

şi buc

ş

şi interioare noi,
uş

ş, curte (~200
mp), cas

ş
Lindab. Pre

Vând garsonier

Vând apartament 2 camere Lunc

ă Aleea Tineretului,
etaj 2/9, podele laminate, u ă metalică,
cabină du ă, mobilată
modest, 32 mp, pre

ă Aleea Rarău, etaj
1/4, bucătărie, baie, balcon închis, ter-
mopan cameră, fără alte îmbunătă

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalica, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Lunca, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector+boiler, cabina du

ă,
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil
privatizare renovat, pre

ă, termopane, pre

ă, gresie, centrala, termopane,
pre

ă, tâmplărie lemn, podele lami-
nate, u ă intrare parchet,
mobilă bucătărie inclusă, pre

ş
ş, gresie, faian

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şi interior noi, uş

ţ
ţ 20.000 € negociabil,

cod anunţ 00382.
Vând garsonier

ţiri, 32
mp, preţ 19.000 € neg. cod anunţ 00389.

Vând garsonier

ţ
ţ

20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ

21.000 € negociabil, cod anunţ 00467.

ţ 35.000 €
negociabil, cod anunţ 00175.

Vând apartament 2 camere, Lunca,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, central ţ
26.000 € neg. etaj 2/4, cod anunţ 00213.

Vând apartament 2 camere Govân-
dari, P/4, confort 2, semidecomandat,
faianţ

ţ 28.000 € neg. cod anunţ 00228.
Vând apartament 2 camere Lunca,

etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
central

ţ 24.000 €
negociabil, cod anunţ 00366.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite
de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu
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ţ 34 ţ
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ă ă

ă ă
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� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 25,0 .
50,0 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

14 dec 0 104.4669
15 dec 0 104.7572
16 dec 0 106.2975
17 dec 0 106.1157
18 dec 0 103.9873
21 dec 0 105.2073
22 dec 0 1
23 dec 0

. 9

. 9

. 9

. 9

. 9

. 9

. 9 03.9734

. 9 102,5100

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

2,78

2,88
2,86
2,84
2,82
2,80

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,18
4,16
4,14
4,12

4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non
aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.

Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.

Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,

id fringilla tortor erat ut ipsum. Proin ultricies nibh eu metus.
Curabitur ornare. Nullam eu mi et nunc cursus iaculis. Aliquam
erat volutpat. In posuere auctor massa. Nam facilisis, nulla vel
vulputate euismod, libero nibh fringilla ipsum, id commodo dui dui
id orci. Sed molestie, mi sit amet mollis dignissim, sapien mauris
dapibus tellus, sit amet convallis turpis metus sit amet quam.
Donec leo dui, ultrices cursus, sagittis nec, pretium a, orci. Vesti-
bulum magna metus, mattis eu, egestas ut, convallis ac, lorem.

Phasellus venenatis, purus sed feugiat posuere, nisi tortor
vehicula tortor, eget adipiscing urna lectus vitae turpis. Vivamus
sagittis rhoncus diam.Aenean eros diam, volutpat et, ullamcorper
vel, rutrum in, velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin metus. Pellentesque volutpat nunc nec est.
Nulla hendrerit lectus ac lorem. Proin euismod. Fusce suscipit
ultricies neque. Cras dictum quam vitae nisl. Sed ultricies, lacus
sed fermentum viverra, risus nunc tincidunt mauris, sit amet fau-
cibus lorem neque pharetra libero.Aenean vulputate nisl at dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Sed dui. Sed dui odio, euismod id, ullamcorper vel, elementum
sed, lacus. Etiam non purus vel libero varius tristique. Proin a nibh
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