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PUBLICITATE

“Şi felul în care prezinţi informaţiile înseamnă o atitudine”
- Da. Şi felul în care prezinţi informaţiile şi
Dialog cu Ioan
Ilias ă , directorul faptele înseamnă o atitudine. Se vorbeşte
foarte mult la colţ de stradă, în cafenele, dar o
ziarului Prisma
asumare adevărată, reală a răspunderii se
- Domnule Iliasă,
produce atunci când presupune şi o implicare
ziarul Prisma apare,
publică angajată. De aceea, am dorit cu
la Reşiţa, neîntrerupt
Prisma un loc unde să se manifeste atitudinea.
din 1995. Este,
Dar nu numai de dragul atitudinii.
aşadar, una dintre
Alături de anunţurile noastre de mare şi
cele mai longevive
publicaţii locale. Ştiu mică publicitate, se pot vedea acţiuni civice,
că nu a fost şi nu este deloc simplu să ecouri ale evoluţiei comunităţii. Pe mine m-a
men ţineţi o astfel de publicaţie, total inspirat Iosif Sava cu emisiunile sale, cu
independentă. Ne aflăm la sfârşitul unui an alăturarea muzicii cu politica şi nu numai. Eu
greu, mai ales din punct de vedere economic, cred că în Prisma se pot citi multe, pe lângă
fapt care se reflectă, din păcate, în toată presa. obişnuitele anunţuri. Oferim în primul rând
Este momentul unui anume bilanţ, pe care vă informaţie locală, axată mai mult pe domeniul
invit să-l facem pe parcursul discuţiei noastre. administrativ, care, cred eu, că e foarte
important în viaţa publică. Apoi, informaţie utilă
- Nu e uşor să menţii un ziar, într-adevăr.
naţională, precum şi europeană. Consider că
Nu a fost uşor niciodată şi cu atât mai puţin în
e foarte important pentru noi toţi să urmărim
această perioadă. De aceea, mă bucur că am
evoluţia legislaţiei europene, pentru că ceea
posibilitatea să exprim în aceste rânduri ceea
ce se adoptă la acest nivel ajunge mai
ce am vrut să fac cu Prisma în aceşti ani şi e
devreme sau mai târziu şi la noi. Insist mult pe
doar o întâmplare legată de spaţiul tipografic
acest lucru. Am publicat, de pildă, acum doi
că tot în ediţia de astăzi mai apare un interviu
ani, un material în care se discuta despre
cu mine, desigur, pe alte teme. Am dorit ca
eliminarea becurilor cu incandescenţă în
Prisma să fie în primul rând o publicaţie a
Uniunea Europeană. Iată că nu a trecut mult şi
comunităţii locale, pentru că eu cred în forţa
aceste norme se aplică şi la noi.
acestei comunităţi, cred cu tărie în valorile
civice. Nu am vrut să transmitem doar ştiri,
- Spuneam la început că nu e deloc facil să
informaţii, ci, pe lângă ele, să fim o forţă menţii o publicaţie independentă. Aveţi pe
angajată, implicată în rosturile societăţii.
cineva în spate?
Ştefan Klein spunea în cartea sa, ”Formula
fericirii” apărută la Editura Humanitas, că
acolo unde oamenii se asociază cu plăcere în
vederea unor ţeluri comune, există de regulă şi
un aparat administrativ eficient. Proasta gospodărire, arbitrariul, se instalează acolo unde
oamenii nu au posibilitatea să contrabalanseze abuzul de putere. Conştiinţa civică
presupune încredere. Şi, mai spune Klein,
chiar dacă există o elită integră, legi drastice şi
instituţii stabile, ele nu vor fi eficiente în
absenţa unei vieţi publice active. Fundamentul, de fapt pe care se construieşte democraţia
este conştiinţa civică. Spun toate acestea
pentru a se înţelege mai bine tipul de angajare
pe care l-am dorit prin apariţia Prismei.
- Aţi dorit, până la urmă, şi o tribună de
atitudine…

- Mulţi cred că sunt susţinut de Primăria
Reşiţei, de Consiliul Judeţean sau chiar de
UCMR şi alte aberaţii. Din păcate, nu am nici o
susţinere. Chiar am nevoie de susţinere, de o
recunoaştere a ziarului, nu a mea, personal.
De o recunoaştere că Prisma face servicii
comunităţii, de ani de zile. Adică, mă întreb,
poate să însemne ceva acest ziar pentru comunitatea, administraţia locală şi judeţeană?
Mai ales că Prisma e orientată spre administraţie şi publicăm foarte multe documente ale
administraţiei locale şi judeţene, gratis, până
acum. Repet, ziarul a avut o susţinere
financiară exclusiv personală. Nu am nici un
angajament, nici politic şi nici de altă natură. Şi
mai doresc să spun ceva public: nu am
colaborat cu Securitatea.
- Şi totuşi, mai există publicaţii locale în

La cumpăna dintre ani,
vă doresc multă
sănătate,
fericire, prosperitate
şi împlinirea dorinţelor
dumneavoastră,
alături de cei dragi!

2011
civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

care se simte prezenţa administraţiei, în primul
rând prin diverse anunţuri.
- Curios este, într-adevăr, că există presă
locală care beneficiază de un suport financiar
prin publicitate, oarecum nejustificat. Cred că
e, până la urmă, un fel de târg mai puţin vizibil,
prin care autorităţile acordă bani, prin
publicitate, evident, mai ales atunci când sunt
criticate, iar publicaţiile îşi orientează articolele
critice în direcţii bine stabilite. E un moment,
cred, de slăbiciune, ceea ce determină ca
informaţiile inutile să fie mai apreciate de cei
care iau decizii decât de cititori. În plus, aceiaşi
decidenţi nu realizează că timpurile s-au
schimbat, inclusiv în ce priveşte raportul preţcalitate.

Asociaţii din
Reşiţa Română

- Îmi spuneaţi, la un moment dat, că în ziua
de azi nu mai există repere morale, de
educaţie.

Noi valori ale taxei auto

- Asistăm, din păcate, la acest lucru.
Relaţiile dintre oameni au ajuns să fie
guvernate de două elemente: interes şi frică.
Interes de a obţine ceva şi frica de a nu pierde
ce ai obţinut. Nu mai există alte repere morale,
repere educaţionale, respectul de sine. Cred
că societatea trebuie să se bazeze pe astfel de
valori şi este dusă înainte de acei oameni care
nu-şi bat joc de profesie, de calităţi şi de
educaţia lor. De aceea m-am străduit şi am
dorit să promovez în Prisma şi alte repere,
decât interesul şi frica. De altfel, acest tip de
atitudine, aceste repere morale le caut şi în
asociaţiile în care sunt implicat. Mai vreau să
spun că expresia “ruşine” trebuie să aibă,
după părerea mea, încă semnificaţii, să nu
rămână un cuvânt golit de sens.
- Cum vedeţi evoluţia Prismei, în 2011?
- Eu aş vrea să mai adaug pagini, să
dezvolt această publicaţie. Am în lucru un site
nou al ziarului. Chiar dacă ediţia tipărită e tot
mai greu de susţinut, va rămâne ediţia online,
cu siguranţă. Ieşirea de pe piaţă a publicaţiei
ar duce însă inevitabil la o reaşezare a
preţurilor. Sper, totuşi, pentru anul viitor, în
semnale pozitive din partea comunităţii. Şi o
declaraţie doar de intenţie în acest sens ar fi un
semnal pozitiv în această direcţie.
A consemnat Dan Apostolescu

De Sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi
dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină.
Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere,
ştiind că avînd credinţă, drumul pe care îl urmăm
va fi presărat cu împliniri.
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La Mulţi Ani !
Primar,
Mihai STEPANESCU

OCTAVIAN ŢUNEA,

Colectivul
săptămânalului
Prisma urează
cititorilor săi

Prefectul Judeţului Caraş-Severin

La mulţi ani!

LA MULŢI ANI!

5 949994 960103

Un complet de judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a
respins marţi 28, decembrie, recursul declarat de Adrian Chebuţiu şi
Adrian Preda, şefii de la UCM Reşiţa împotriva deciziei din 24 decembrie
a Secţiei Penale a instanţei supreme, care a dispus prelungirea
mandatelor emise pe numele lor. În dosar apare şi numele şefului ANAF,
Sorin Blejnar, care s-ar fi interesat de tranzacţia de la UCM.

Consiliul Local al municipiului Resita a fost convocat ieri într-o sedinta extraordinara de îndată. Ordinea
de zi a cuprins 18 puncte, dintre care amintim: aprobarea scoaterii la licitatie publica a serviciilor de salubritate, transport si administrarea cimitirelor, transmiterea
dreptului de folosinta catre Prescom a zece autobuze.

O pârtie de schi de 700 de metri
lungime va fi dată în folosinţă în staţiunea
Văliug, după ce consilierii locali au aprobat asocierea cu o firmă cărăşeană.
Pârtia poate fi deja folosită şi va beneficia
de instalaţie de transport de anul viitor.

“Sper c@ }i cele trei asocia]ii s@-}i reg@seasc@ locul în comunitatea local@, iar vechii re}i]eni
s@ aib@ mândria }i curajul s@ spun@ c@ fac parte din aceste asocia]ii, s@-}i revendice drepturile cuvenite”
Interviu cu domnul Ioan Iliasă, preşedinte al Asociaţiei Urbariale Reşiţa Română, preşedinte al Reuniunii de Cântări, Muzică şi Lectură
Reşiţa Română, membru fondator al Asociaţiei Culturale Reşiţa Română şi director al săptămânalului Prisma
reşiţeni au fost ţinuţi deoparte, iar acum era
ocazia potrivită. Am dorit să o fac, dar am
văzut că totul se petrece rapid, aşa că mam limitat şi eu la câteva cuvinte.

Ioan Iliasă este descendentul unei vechi
familii de reşiţeni, familie care s-a remarcat
prin activităţi culturale (dirijorul Ion Iliasă) şi
sociale (medicul Petru Iliasă), iar dansul
încearcă prin activitatea pe care o duce în
cadrul asociaţiilor şi la ziarul pe care îl are,
să contribuie la dezvoltarea unei atitudini
civice în cadrul comunităţii locale.
Dacă bunicul, Ion Iliasă, a avut o bogată
activitate în cadrul celor trei asociaţii, fiind în
diferite momente: secretarul Asociaţiei
Urbariale Reşiţa Română, dirijorul corului
Reuniunii de Cântări, Muzică şi Lectură,
directorul (ultimul dintre vechii reşiţeni)
Palatului Cultural, iar tatăl, Petru Iliasă, a
menţinut viu spiritul celor trei asociaţii, afirmând în permanenţă, chiar şi în perioada
comunistă, despre necesitatea recunoaşteri trecutului social, cultural şi economic al
vechilor reşiţeni, dl. Ioan Iliasă a avut rolul
determinant, prin implicarea sa efectivă şi
financiară, la reînfiinţarea celor trei asociaţii
şi la recuperarea Palatului Cultural în favoarea Asociaţiei Culturale Reşiţa Română.
Ce au reprezentat cele trei asociaţii?
Asociaţia Urbarială a Plugarilor Români
din Reşiţa Română (înfiinţată în anul 1892),
a avut în proprietate terenurile din izlazul
comunal (pe care le-a revendicat), a
construit Palatul Cultural (în anul 1930), ca
loc de manifestare pentru Reuniunea de
Cântări, Muzică şi Literatură a Plugarilor
Români din Reşiţa Română (înfiinţată în
1894), palat care a fost donat proaspătînfiinţatei Asociaţii Culturale a Plugarilor
Români din Reşiţa Română (înfiinţată în
1932). Toate cele trei asociaţii ale vechilor
reşiţeni au avut sediul la Palatul Cultural.
Domnule Ioan Iliasă, recent a fost
inaugurat Palatul Cultural. Cum aţi trăit
acest eveniment?
Am fost foarte emoţionat. M-a bucurat
mult renovarea din temelii a acestei
frumoase clădiri. Am ţinut să spun câteva
cuvinte din partea Asociaţiei Urbariale şi a
Reuniunii de Cântări Muzică şi Lectură.
Cred că şi acolo s-a observat că eram emoţionat. Acum, aş vrea să mă refer la reacţiile
de după eveniment. Chiar un coleg de-al
dumneavoastră, de la „Argument”, Victor
Nafiru, a scris că a fost un eveniment sobru,
normal, fără prea mult fast. Sigur, fastul, în
aceste momente nu era necesar, însă mie
mi se pare că ar fi trebuit alocat ceva mai
mult timp pentru a prezenta publicului şi
ceva din trecutul Reşiţei Române, a celor
trei asociaţii, a Palatului Cultural, pentru că
aşa cum am mai arătat şi cu alte ocazii, zeci
de ani s-au evitat astfel de discuţii, vechii

Ce aţi fi vrut să le mai spuneţi
reşiţenilor?
Ce am vrut să spun, nu se putea spune
aşa scurt, pe scenă. Ar fi trebuit organizate
unele întâlniri, dezbateri pe această temă
într-un context mai larg, cultural, social,
economic. Construcţia Palatului Cultural sa făcut în mai multe etape, chiar şi după
1944. De aceea, constructorii care au
restaurat acum clădirea au avut surpriza să
descopere că această clădire e făcută din
mai multe părţi, adăugate succesiv. Sfinţirea Palatului Cultural a avut loc în 29 iunie
1930, de Sfinţii Petru şi Pavel. Asociaţia
Culturală a Plugarilor Români din Reşiţa
Română a fost constituită în anul 1927 şi
înregistrată în anul 1932 când a primit prin
donaţie această clădire de la Asociaţia
Urbarială a Plugarilor Români din Reşiţa

Română. În vechiul statut al Asociaţiei
Culturale a Plugarilor Români din Reşiţa
Română se spune clar: „…poate face parte
din asociaţie, oricine are competenţă în
izlazul comunal...”, iar Palatul Culturala fost
construit din banii proprietarilor de teren din
izlazul comunal. Fac această precizare atât
pentru cei care vor să se înscrie în asociaţie, cât şi pentru membrii de drept care vor
să-şi aducă copiii în asociaţie (copiii nu pot
avea calitatea de moştenitori alături de
părinţii lor, decât după decesul părinţilor
sau în situaţia în care moştenesc prin
testament de la bunici, cotă parte din avere,
cum a fost cazul meu). Eu îi rog pe toţi cei
care vor să susţină sau să participe la
menţinerea şi păstrarea tradiţiilor culturale
locale, să se înscrie în asociaţia „Reuniunea de Cântări, Muzică şi Literatură Reşiţa
Română”. Foarte utilă era, şi încă mai este,
o dezbatere publică pe tema revendicărilor
de câteva sute de hectare în Reşiţa, făcute
de Asociaţia Urbarială a Plugarilor Români
din Reşiţa Română.
Eu am încercat să fac cunoscute aceste
aspecte din trecutul şi prezentul Reşiţei
Române prin mai multe căi: conferinţă de
presă, emisiune TV, articole în presă,
intervenţii directe cu diferite ocazii, inclusiv
la autorităţile locale şi justiţie. Cu ocazia

Cultural, se poate aduna o mână de
oameni, care să-şi atribuie unii altora nişte
merite pe care nu le au, să mintă cu
neruşinare şi să ceară excluderea mea din
asociaţie fără să poată prezenta un motiv
anume (excluderea a fost anulată printr-o
hotărâre judecătorească). Apoi, lansează
ideea că eu sunt dificil, dar pe tatăl meu,
Petru Iliasă, de ce l-au schimbat din funcţia
de preşedinte, tot pentru că era dificil? Vă
spun eu, au avut interese personale ca să
scape de el. Prin fraudă ordinară, gen AlbaNeagra, au falsificat procese verbale şi cu
concursul (superficialitate?) unei doamne
notar şi a unei doamne judecător şi-au
înscris propriul consiliu director şi preşedinte. Acum, mai nou, odată cu finalizarea
lucrărilor, îşi atribuie meritul renovării
Palatului Cultural, când de fapt, fostul preşedinte dr. Petru Iliasă a iniţiat şi susţinut
Chiar erau plugari?
parteneriatul cu Consiliul Judeţean CaraşAu fost plugari, dar au fost şi medici, Severin. Aceste persoane, de fapt, s-au
avocaţi, învăţători, oameni de cultură, opus şi au blocat luni de zile semnarea
intelectuali. Primul preşedinte a fost contractului cu consiliul judeţean şi, iniţial,
pentru a putea încheia contractul cu
altcineva, l-au schimbat pe dr. Petru Iliasă
din funcţia de preşedinte. Afacerea nu le-a
reuşit, aşa că (obligaţi, de bună-voie) a
trebuit să semneze contractul cu Consiliul
Judeţean Caraş-Severin. Există acte
doveditoare în susţinerea celor afirmate de
mine şi pe care le voi publica în curând pe
internet.
Sigur că adevărul va ieşi la iveală,
oamenii îşi vor da seama ce fel de impostori
au ajuns să conducă Asociaţia Culturală
Reşiţa Română, poate că unora le va fi
ruşine că au susţinut astfel de oameni şi
faptele lor, dar acum cel mai mult mă
deranjează că reuşesc să creeze o stare de
confuzie şi neîncredere cu repercusiuni
asupra celorlalte două asociaţii.

inaugurării am pregătit diferite materiale,
fotografii, documente, pentru organizarea
unei expoziţii, dar m-am lovit de neimplicarea şi justificările actualei conduceri a
Asociaţiei Culturale Reşiţa Română, cu
care sunt în conflict de mai mult timp.
Dar, repet, partea bună este că s-a
redat această clădire circuitului cultural şi
sper c ă şi cele trei asocia ţii s ă- şi
regăsească locul în comunitatea locală, iar
vechii reşiţeni să aibă mândria şi curajul să
spună că fac parte din aceste asociaţii, săşi revendice drepturile cuvenite şi să nu
lase ca frauda şi minciuna să-şi facă loc în
asociaţii. Cei interesaţi de aceste teme pot
consulta, pe internet, arhiva săptămânalului „Prisma” la numerele 36, 37 din
octombrie 2007 şi numerele 31, 32, 33 din
septembrie, octombrie 2010.

doctorul Roşu Cornel. Termenul de plugar
era des întâlnit la multe asociaţii din acea
perioadă şi era folosit pentru a simboliza
legătura directă şi respectul faţă de
pământ. Aceste asociaţii aveau ca membrii
proprietarii de p ământuri din Re şi ţa
Română care au participat activ la viaţa
economică, socială, culturală din Reşiţa
alături de cele 3-4 asociaţii germane, 1-2
maghiare şi 1 română din Reşiţa Montană.
Asociaţiile plugarilor au rezistat în timp cel
mai mult şi datorită Palatului Cultural. Organizarea spectacolului inaugural de muzică
populară şi oferirea acelor cocarde tricolore
participanţilor la inaugurare se înscrie în
spiritul tradiţional din acele timpuri. Sigur,
denumirea de plugar, acum nu mai este de
actualitate în titulatura celor trei asociaţii.
Peste o sută de ani de istorie înseamnă multe evenimente, multe transformări. Care este, totuşi, nemulţumirea
dumneavoastră? Ce credeţi că nu se
înţelege în ceea ce priveşte istoria
Palatului, a asociaţiilor?
Am făcut atât de mult de unul singur,
încât, este de neacceptat aşa ceva din
partea celor din jur. Nu mi-am putut imagina
că, la cât am făcut şi dat pentru Asociaţia
Cultural ă Re şi ţa Român ă şi Palatul

Ce vreţi să faceţi, în continuare?
La începutul lunii ianuarie trebuie să mă
prezint la două procese legate de terenurile
revendicate de Asociaţia Urbarială a
Plugarilor Români din Reşiţa Română, apoi
vreau să organizez în cadrul acestei asociaţii o adunare generală pentru informarea
membrilor asociaţiei, discutarea primirii de
noi membrii şi stabilirea paşilor următori
pentru redobândirea terenurilor revendicate. Pe această cale, vreau să anunţ că
voi invita, la începutul lunii februarie, la
Palatul Cultural, pe toţi membrii asociaţiei şi
pe cei care se consideră îndreptăţiţi
(conform listei publicate în săptămânalul
Prisma, numerele 31, 32, 33 din septembrie, octombrie 2010) să participe la
această adunare. Voi anunţa data, ora şi
locul adunării generale şi în săptămânalul
„Prisma” din 20 ianuarie 2011.
Tot în luna ianuarie vreau să deschid o
pagină pe internet care să cuprindă
documente şi informaţii despre istoria
asociaţiilor, a Palatului Cultural, inclusiv
despre această dispută internă. Lumea
trebuie informată.
Tot la începutul anului vreau să lămuresc problema sediului celor două asociaţii
la care sunt preşedinte. Nu se poate ca cele
două asociaţii să nu aibă un spaţiu în acea
clădire, iar impostorii să-şi vadă de
interesele lor. Apoi vreau să amenajez o
expoziţie legată de cele trei asociaţii.
De: MATEI MIRCIOANE

l Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Caraş-Severin derulează, începând cu 1 ianuarie 1011, un nou proiect finanţat prin Fondul Social
European, în cadrul Programului Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 l Pentru prima dată în municipiul Caransebeş se organizează
„Revelion pentru copii l Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin informează că în această perioadă se desfăşoară o nouă sesiune de depunere a
cererilor de finanţare a proiectelor din cadrul programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă l La Caransebeş se va
construi un nou supermarket din reţeaua Kaufland, de la începutul anului 2011 l
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia clientului,
studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând magazin alimentar 70 mp, teren 70
mp, fond de marfă 10.000 € (cifră de afaceri
lunară 25.000 €), zonă comercială atractivă.
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz) situat în
Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând cameră de cămin (hol, baie, cameră) situată în Reşiţa, Calea Caransebeşului,
zona Căminelor. Preţ 4.600 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Preţ 57.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Preţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat la
toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km de Reşiţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, Pipirig,
racordate la toate utilităţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune
în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Reşiţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală. Preţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774
Vând casă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Reşiţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând casă 3 camere, bucătărie, baie modernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Preţ 25.000 € neg. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 1200 mp teren plus cabană din piatră şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Semenic lângă Cabana Centrală. Preţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbunătăţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, centrală, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spaţiu comercial, farmacie, cabinet medical, notarial, etc. Preţ 48.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren, 3500 mp situat în Caransebeş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş Timişoara, la ieşirea din oraş. Preţ 50 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 3 camere, mobilat şi
utilat, vis-a-vis de Sc. Gen. Nr. 6, Lunca
Pomostului. Preţ 250 €/lunar. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în Reşiţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez apartamente 3 camere, decomandate, mobilate şi dotate corespunzător.
Preţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp şi 150 mp), împreună sau separat, situate
în Reşiţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentrală. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Reşiţa, Calea Timişoarei şi cartierul
Moniom. Preţ 2-3 €/mp, funcţie de suprafaţa
închiriată şi durata contractului. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
Reşiţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat în
Reşiţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 25 mp situat în
Reşiţa, b-dul Republicii nr. 8. Preţ: 250 € plus
TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

20 dec. ‘10
21 dec. ‘10
22 dec. ‘10
23 dec. ‘10
24 dec. ‘10
27 dec. ‘10
28 dec. ‘10
29 dec. ‘10

145,0156
145,2994
145,5711
145,4977
145,1187
145,1085
145,0848
147,6159

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10

USD 29 Noiembrie - 29 Decembrie 2010 EURO

lei
4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Asigurarea obligatorie a locuinţelor
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren
sau inundaţiilor se poate încheia până la data
de 15 ianuarie 2011. Proprietarii locuinţelor
care nu încheie o poliţă de asigurare riscă
amenzi de până la 500 de lei.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat legea de
modificare a ordonanţei privind contractele de
credit. OuG 50/2010 nu se aplică contractelor în
derulare, cu excepţia comisioanelor de rambursare
anticipată, care rămân zero, refinanţarea se
negociază şi CAR-urile nu intră sub incidenţa actului.

Începând cu data de 3 ianuarie 2011, bancnotele imprimate
pe suport de polimer şi monedele metalice din vechea emisiune
monetară vor putea fi preschimbate, pe termen nelimitat, fără taxe
şi comisioane, doar la Banca Naţională a României, sucursalele
Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timiş, prin prezentare la ghişeu sau
remitere prin poştă, informează BNR.

Noi valori ale taxei auto de la 1 ianuarie 2011
La propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de joi, 23 decembrie
2010, Ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
Lărgirea şi restructurarea bazei de aplicare a taxei pe
poluare urmăreşte intensificarea aplicării principiului
„poluatorul plăteşte”, prin diferenţierea mai accentuată a
taxării între normele de poluare, în defavoarea normelor
inferioare, precum şi prin creşterea taxei pentru
autovehicule cu vârste mai mari de 10 ani.

Pentru autovehiculele achizi ţionate în vederea
înmatriculării în România înainte de data de 31.12.2010 şi
care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică
nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu
modificările ulterioare, în vigoare până la data de 1 ianuarie
2011. Pentru a beneficia de această prevedere, persoana
fizică sau juridică, pe numele căreia urmează a se
înmatricula autovehiculul trebuie să fi efectuat achiziţia
acestuia în vederea înmatriculării şi să prezinte autorităţii
(continuare în pagina 7)
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Guvernul a aprobat modificarea
Codului Fiscal
Microîntreprinderile a căror cifră de afaceri reprezintă
echivalentul sumei de până la 100.000 de euro pentru
anul precedent şi care au până la 9 salariaţi vor putea
opta, începând cu 2011, între plata unui impozit pe profit
de 16% şi plata unei taxe de 3% din venituri.
Prevederea a fost inclusă în modificările Codului
fiscal, adoptate de Guvern în şedinţa din 23 decembrie.
Nu vor avea posibilitatea să opteze între ce două
posibilităţi de plată microîntreprinderile care obţin venituri
din activităţi bancare, asigurări, jocuri de noroc,
consultanţă şi management.
O altă modificare adusă Codului fiscal se referă la
impozitarea cu 16% a veniturilor nedeclarate a căror
natură nu este cunoscută la momentul controlului de
către ANAF.
În cazul oricărei persoane fizice care a făcut cheltuieli
sau deţine elemente de patrimoniu mai mari cu 10%, dar
nu mai puţin de 50.000 de lei, decât veniturile declarate,
se vor face verificări ale situaţiei fiscale şi dacă se
constată că există venituri nedeclarate a căror natură nu
este cunoscută, acestea se impozitează cu 16%.
Verificările vor fi făcute pe baza următoarelor metode
indirecte:
l Metoda cheltuielilor efective
l Metoda fluxurilor financiare
l Metoda patrimoniului
Până la finele lunii ianuarie ar putea fi elaborată
Hotărârea de Guvern prin care vor fi stabilite criteriile,
metodele şi procedurile de verificare financiară a
contribuabililor.
Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Codului
fiscal include, de asemenea, reglementări privind
instituirea declaraţiei unice privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, precum şi referitoare la transpunerea unor
directive europene în domeniu.
Guvernul Romaniei, 23.12.2010

Func]iile Inspec]iei Muncii redefinite }i înt@rite
Guvernul a aprobat în şedinţa din 28 decembrie, un
proiect de lege care modifică Legea 108/1999 pentru
înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, în sensul
întăririi rolului şi atribuţiilor inspectorilor de muncă.
Este vorba despre un act normativ „care face parte
dintr-o suită de modificări pe care noi le propunem atât la
Legea privind inspecţia muncii, la Statutul inspectorului
de muncă, cât şi la Codul Muncii. Este o legătură între
aceste trei legi. Prin aceste legi încercăm să întărim
statutul personalului care lucrează în inspecţia muncii şi,
de asemenea, să protejăm muncitorii de riscul de a munci
fără forme legale”, a declarat ministrul Muncii, Ioan Botiş.
Potrivit celor mai importante modificări propuse în
proiectul de lege, inspectorul de muncă va avea
posibilitatea de a:
l intra permanent la sediul angajatorului şi verifica
actele pe care acesta le deţine,
l dispune suspendarea directă a activităţii, în cazul în
care se constată o încălcare flagrantă a legii,
l dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare,
l preleva mostre de produse, materiale sau substanţe
fabricate, utilizate, depozitate, manipulate - cu
înştiinţarea angajatorului sau deţinătorului acestora - în
vederea efectuării de analize de laborator.
(Guvernul Romaniei, 28.12.2010)

l Guvernul a reglementat introducerea cardului naţional de sănătate. Distribuirea primelor carduri va avea loc cel mai
probabil începând cu lunile august-septembrie 2011 l În 2011 vor putea fi eliberate 5.500 de autorizaţii de muncă
străinilor care muncesc în România l Bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale de stat pe anul viitor au fost votate de
parlamentarii reuniţi în şedinţă comună. Au fost 207 voturi pentru şi 143 împotrivă l Guvernul va continua Programul
Rabla şi în anul 2011, respectând aceleaşi condiţii ca în anul 2010, adică 3 vouchere a câte 3.800 de lei. Program care
va demara la 1 februarie 2011 l Începând cu 1 ianuarie 2011, nivelul garanţiei pentru depozitele bancare constituite de
persoanele fizice şi juridice se majorează de la 50.000 de euro la 100.000 de euro l Guvernul României a aprobat
Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Farmaciei nr. 266/2008 l A fost lansat în dezbatere publică proiectului
de lege privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa
în străinătate l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Procedura din
2010 de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a
recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor
acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale sau în situaţia în care Comisia superioară de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu
în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap
fără respectarea prevederilor legale (M.O. nr. 794/26.11.2010)
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l Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Regulamentul din 2010 privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante
ori temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din
aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului
de Afaceri, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în
subordinea acestuia (M.O. nr. 798/29.11.2010)

Contractele de munc@ }i
statele de plat@
În şedinţa de guvern din 28 decembrie a fost
modificată Legea nr. 130 prin ordonanţă de urgenţă, în
sensul ca, de la 1 ianuarie 2011, angajatorii nu vor mai
depune la inspecţiile muncii, în format sau pe suport
de hârtie, contractele de muncă şi statele de plată.
În cursul lunii ianuarie 2011, pentru luna
decembrie 2010, vor fi depuse ultimele depuneri pe
format de hârtie ale angajatorilor, ale informaţiilor care
privesc contractele de muncă şi statele de plată.
„A fost stabilită şi o perioadă tranzitorie, până la 1
iulie 2011, timp în care declaraţia poate fi depusă şi în
format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, la
ANAF sau la unul din ghişeele acreditate de la
Ministerul Finanţelor Publice, după care declaraţia se
depune lunar, prin mijloace electronice” a explicat
purtătorul de cuvânt, Ioana Muntean.
De asemenea, începând de la 1 ianuarie 2011,
angajatorii nu vor mai plăti un comision de 0,75%
pentru contractele de muncă ţinute la inspecţiile
muncii şi de 0,25% pentru cele ţinute de angajator.

Camera inferioară a parlamentului rus a dat votul
preliminar pentru tratatul START, dar a decis să amâne votul
final până luna viitoare. Parlamentul rus ratifică tratatele
internaţionale într-un singur vot, în mod normal, dar legiuitorii
au declarat că au nevoie de timp suplimentar pentru a studia
amendamentele care însoţesc tratat adoptat de Senatul SUA.

Un acord interimar de pace israelianopalestinian ar putea rezulta din incapacitatea de a ajunge la un acord pe aspectele
esenţiale majore, a declarat prim-ministrul
israelian Benjamin Netanyahu, fiind prima
dată când el a menţionat o astfel de opţiune.

Miniştrii apărării din Coreea de Sud şi China vor purta
discuţii, în februarie, pe teme de securitate regională. Ultima
reuniune de acest fel a avut loc la Beijing în luna mai a anului
trecut. Din decembrie 2008, Coreea de Sud şi China au stabilit
linii telefonice directe, de asistenţă militară, între forţele lor
navale şi aeriene, în urma acordului convenit în aprilie 2007.

Mai puţine demersuri administrative
pentru cetăţeni
Comisia Europeană doreşte ca documentele oficiale certificatele de naştere,
titlurile de proprietate să fie mai uşor
recunoscute în străinătate
Europenii care trăiesc în afara ţărilor lor de
origine se confruntă frecvent cu obstacole
birocratice: aceştia trebuie să aştepte, de
exemplu, să li se aplice o ştampilă oficială pe
o hotărâre a unei instanţe sau pe un titlu de
proprietate, să plătească pentru traducerea
unui certificat de naştere, de căsătorie sau de
deces sau să se lupte cu autorităţile publice
pentru a obţine recunoaşterea unui nume de
familie. Având în vedere că din ce în ce mai
mulţi europeni se deplasează aproximativ 12
milioane de cetăţeni ai UE locuiesc în prezent
în alt stat membru decât cel de origine ,
oamenii se plâng adesea în legătură cu recunoaşterea documentelor oficiale. În unele
state membre, cetăţenii trebuie să plătească
o taxă pentru ca documentele lor, care au fost
deja eliberate în mod oficial de un stat
membru, să fie recunoscute ca fiind autentice.
O altă problemă rezultă din faptul că anumite
state membre pot solicita documente
administrative care nu există întotdeauna în
ţara de origine a cetăţeanului. Toate acestea
constituie obstacole în calea dreptului la
liberă circulaţie, garantat de tratatele UE, în
viaţa de zi cu zi. Comisia Europeană, care
este hotărâtă să elimine aceste obstacole, a
publicat un document strategic care cuprinde
mai multe opţiuni privind facilitarea liberei
circulaţii a documentelor cu relevanţă pentru
cetăţeni. Publicul larg poate acum prezenta
observaţii privind modul în care situaţia ar
putea fi îmbunătăţită pentru a se asigura că
aceste documente sunt recunoscute indiferent de locul în care cetăţenii se află sau se
deplasează în interiorul UE. Publicul larg poate răspunde până la 30 aprilie. Comisia va lua
în considerare aceste răspunsuri atunci când
va prezenta propuneri legislative, în 2013.
Circulaţia fără impedimente a documentelor oficiale (cum ar fi diplomele, dovada cetăţeniei, titlurile de proprietate) şi recunoaşterea
actelor de stare civilă care consemnează
principalele „evenimente de viaţă” (cum ar fi
naşterea, adopţia, căsătoria sau decesul) sau
a numelui de familie al unei persoane sunt
elemente esenţiale pentru cetăţenii care se
mută în altă ţară a UE. Oficiile stării civile şi
sistemele administrative din statele membre
diferă în mod considerabil, ceea ce duce la
formalităţi greoaie şi costisitoare (traducere,
dovada suplimentară a autenticităţii docu-

mentelor). Aceste probleme îi împiedică pe
cetăţeni să beneficieze pe deplin de drepturile
lor în cadrul UE.
Potrivit rezultatelor sondajului Eurobarometru din octombrie 2010, 73% dintre europeni sunt de părere că ar trebui luate măsuri
pentru a îmbunătăţi libera circulaţie a
documentelor oficiale între ţările UE.
În documentul strategic adoptat recent,
Comisia pune întrebări despre modul în care
se poate îmbunătăţi libera circulaţie a documentelor oficiale. În plus, Comisia propune
opţiuni de politică pentru facilitarea recunoaşterii transfrontaliere a actelor de stare civilă.
Una dintre opţiuni ar putea fi instituirea, la
nivel european, a unor formulare pentru cele
mai comune dintre actele de stare civilă, astfel
încât cetăţenii să nu mai fie nevoiţi să
plătească pentru traducerea şi recunoaşterea
acestor acte. Altă opţiune este recunoaşterea
automată a actelor de stare civilă. Această
recunoaştere nu ar impune armonizarea
normelor existente, iar sistemele juridice ale
statelor membre ar rămâne neschimbate.
În funcţie de rezultatul consultării publice,
Comisia planifică două propuneri legislative
separate pentru 2013: prima referitoare la
libera circulaţie a documentelor oficiale, iar a
doua privind recunoaşterea situaţiilor în
materie de stare civilă.
Context
Aceste iniţiative fac parte din planurile
Comisiei de a înlătura obstacolele birocratice
care îngreunează viaţa cetăţenilor, impun
costuri suplimentare şi creează incertitudine
juridică întreprinderilor. Astfel cum a declarat
preşedintele Comisiei, José Manuel Barroso,
în orientările sale politice din septembrie
2009, UE doreşte „o Europă care pune
oamenii în centrul programului său”. Această
viziune este reflectată în Tratatul de la
Lisabona care conferă cetăţenilor un loc
central în cadrul politicilor UE. Prin urmare,
Comisia întreprinde acţiuni concrete pentru a
simplifica viaţa celor aproape 12 milioane de
cetăţeni ai UE care trăiesc în afara ţărilor lor
de origine şi care îşi exercită drepturile
conferite de UE de a se căsători, de a-şi
cumpăra o casă sau de a înmatricula un
autovehicul în altă ţară a UE.
În Raportul privind cetăţenia UE, adoptat
la 27 octombrie, Comisia enumeră 25 de
acţiuni care urmează să fie întreprinse în anii
următori. Aceste iniţiative sunt descrise în 10
fişe descriptive.
Strasbourg, IP/10/1704, 14 decembrie 2010

Uniunea European@ }i voi
în 2010
La ora bilanţului de sfârşit de an,
broşura "Europa şi voi" se opreşte asupra
câtorva din iniţiativele UE în 2010.
Dificultăţile cu care s-a confruntat Grecia
şi, mai recent, Irlanda au zguduit din temelii
zona euro şi economia europeană. Uniunea
Europeană a reacţionat acordând rapid ajutor
financiar acestor ţări, ceea ce a permis menţinerea credibilităţii monedei unice şi restabilirea încrederii pieţelor. Pe de altă parte, pentru
a-şi asigura stabilitatea financiară, UE a creat
un mecanism inovator de ajutor în valoare de
aproape 500 de miliarde de euro (Fondul
european de stabilitate financiară) şi instituţii
de supraveghere a pieţelor financiare.
De asemenea, UE a încercat să facă faţă
crizei şi prin luarea unor măsuri vizând piaţa
muncii. Uniunea a deblocat suma de 100 de
milioane de euro în scopul finanţării microcreditelor (împrumuturi de maxim 25.000 de
euro) destinate şomerilor care doresc să se
lanseze în afaceri.
În primăvară, pasagerii blocaţi în aeroporturi din cauza norului de cenuşă vulcanică au
putut obţine despăgubiri şi asistenţă datorită
legislaţiei europene privind protecţia pasagerilor aerieni. Începând cu acest an, călătorii
care se deplasează cu trenul sau cu vaporul
beneficiază de aceleaşi drepturi. Astfel, de
acum înainte, biletele de tren vor putea fi
rambursate în proporţie de 50% în caz de
întârziere.
În ceea ce priveşte drepturile fundamentale, noua legislaţie europeană le permite
cetăţenilor implicaţi în proceduri judiciare întro altă ţară a Uniunii, să beneficieze gratuit de
servicii de traducere şi interpretare.
UE nu i-a uitat nici pe consumatori.
Măsurile care îi încurajează pe aceştia să
recicleze aparatura electrică şi electronică
sau cele care vizează crearea unui model
comun de încărcător pentru telefoanele
mobile ilustrează preocuparea Uniunii faţă de
viaţa de zi cu zi a europenilor.
Pe plan extern, Uniunea a confirmat în
2010 rolul său de prim donator mondial,
sprijinind numeroase ţări afectate de dezastre
naturale sau ecologice. În acest fel, ea a jucat
un rol central în ajutorul internaţional acordat
imediat după cutremurul din Haiti.

Japonia respinge propunerea preşedintelui rus Dmitri Medvedev de a face cele
patru insule în litigiu din Hokkaido (insulele
Kurile) o zonă economică bilaterală de liberschimb.
Insulele Etorofu, Kunashiri, Shikotan şi
Habomai au fost anexate de către Uniunea
Sovietică după capitularea Japoniei în al
doilea război mondial. Acestea sunt cunoscute în Japonia ca Teritoriile de Nord şi în
Rusia, ca insulele Kurile de Sud. Disputa
teritorială a împiedicat semnarea unui tratat
de pace postbelic între cele două ţări.
Casa Albă a admis că este în imposibilitatea de a închide Guantanamo Bay în
viitorul apropiat. Aproape un an a trecut de la
termenul auto-impus al preşedintelui Barack
Obama de a închide închisoarea, dar
purtătorul său de cuvânt a spus că obstacole
juridice şi legislative împiedică realizarea
acestui obiectiv în viitorul apropiat.
Guantanamo, care evocă imagini ale
diferitelor metode de tortură, era văzută de
Obama, în campania pentru preşedinţie, ca
un prim simbol al exceselor din epoca Bush
în "războiului împotriva terorismului".
Produsul intern brut în America
Latină şi Caraibe va creşte cu 6% în 2010,
potrivit unui raport publicat de Comisia
Economică pentru America Latină şi
Caraibe a ONU.
Paraguay este de aşteptat să conducă
regiunea în acest an, cu o creştere de 9,7%
a PIB-ului, urmat de Uruguay (9%), Peru
(8,6%), Argentina (8,4%), Brazilia (7,7%),
Mexic şi Chile (5,3%).
PIB-ul Venezuelei se va contracta cu
1,6% şi Haiti, după ce a suferit un masiv
cutremur la începutul acestui an, va avea o
contractare a economiei de 7,0%.
Preşedintele american Barack
Obama îl va primi pe omologul său chinez
Hu Jintao la Washington pentru o vizită de
stat la 19 ianuarie, a anunţat Casa Albă.
Obama i-a transmis invitaţia omologului
său chinez în iunie, la summit-ul G20 de la
Toronto.
Vizita lui Hu vine la două luni după turneul diplomatic al lui Obama în patru naţiuni
din Asia, care a inclus India, Indonezia,
Coreea de Sud şi Japonia, dar nu şi China.

l Afganistan, Pakistan şi Turcia au convenit să organizeze exerciţii militare comune anul viitor l Viitoarea constituţie a Ungariei va intra în vigoare la 1
ianuarie 2012, a declarat primul ministru Viktor Orban l Sub presiunea controlului creşterii preţurilor şi a spiralei infaţioniste, Banca Centrală a Chinei a
majorat dobânda de referinţă şi rata dobânzilor pe un an, pentru a doua oară în 2010 l Guvernul sârb a transferat cu succes 2,5 tone de deşeuri nucleare
puternic radioactive în Rusia l Germania va crea un nou centru de apărare împotriva războiului cybernetic, pentru a lupta împotriva atacurilor de spionaj,
a comunicat ministerul de interne german l Producţia de petrol din Irak a crescut la peste 2,6 milioane de barili pe zi, cel mai înalt nivel în ultimele două
decenii l Gamal Mubarak, unul dintre fiii preşedintelui egiptean Hosni Mubarak, a declarat că alegerile prezidenţiale vor avea loc în septembrie 2011, dar
a refuzat să spună dacă el însuşi va candida l

IceCube Neutrino
Observatory
Adânc sub gheaţa din Antarctica, cel mai ciudat observator din lume a fost, în cele din urmă, finalizat. Observatorul
IceCube Neutrino este un telescop gigantic, construi la Polul
Sud la o adâncime medie de 2450 de metri sub gheaţa
Antarcticii, proiectat pentru a detecta particule subatomice
numite neutrino, care străbat în drumul lor Pământul la viteza
luminii. Construcţia a telescopului s-a încheiat zilele trecute,
deşi acesta colecta date de mai
mulţi ani.
Foarte puţin se ştie despre
neutrino, dar se crede că ei
transportă informaţii despre
naşterea galaxiei noastre şi
misterul găurilor negre.
Fizicienii cred că ei se nasc
atunci când evenimente cosmice violente, cum ar fi ciocnirea
galaxiilor sau a găurilor negre
îndepărtate, apar la marginile
cele mai îndepărtate ale universului. Capabile să călătorească
miliarde de ani lumină prin
spaţiu, fără a fi absorbite sau
deviate, fie prin câmpuri

magnetice sau atomi, aceste particule misterioase cu energie
înaltă ar putea oferii răspunsuri la unele dintre întrebările
fundamentale despre univers. Dar mai întâi trebuie găsite.
Pentru aceasta, oamenii de ştiinţă folosesc gheaţa pentru
căuta rara ocazie în care un neutrino se prăbuşeşte într-unul
dintre atomii care alcătuiesc moleculele de apă îngheţată.
Coliziunea dintre un neutrino şi un atom produce particule
cunoscute sub numele de "miuoni" într-un fulger de lumină
albastră numită "radiaţie Cerenkov". În transparenta gheaţă
din Antarctica, senzorii optici ai lui IceCube detectează această lumină albastră. Traseul lăsat în urma coliziunii subatomice
permite oamenilor de ştiinţă să urmărească parcursul
neutrinoului implicat în ciocnire, înapoi până la punctul de
origine, fie o gaură neagră sau o galaxie ce se prăbuşeşte.
Totuşi, este mult mai complicat decât simpla detectarea a
miuonilor. Pentru fiecare miuon creat de un neutrino cosmic,
apar în plus un milion, produşi de razele cosmice în atmosferă
deasupra detectorului. De aceea, pentru a contracara
această interferenţă, a fost conceput şi construit acest
observator sub platoul Antarctic. Senzorii observatorului sunt
îndreptaţi în jos, pe axa: nucleul Pământului - cerul Arcticii,
pentru a detecta neutrino care trec prin planetă.
Cum neutrino sunt singurele particule cunoscute că pot
trece neobstrucţionate prin materie, IceCube foloseşte
planeta ca un filtru pentru a selecta numai miuonii care rezultă
din coliziunile cu neutrino.
Dimensiunea observatorului, un kilometru cubic de
gheaţă, este şi ea importantă, deoarece creşte numărul de

coliziuni potenţiale care pot fi observate. Natura evazivă a
neutrino dictează poziţionarea observatorului. Un telescop
neutrino trebuie să fie suficient de transparent, astfel încât
lumina să poată trece printr-o gamă largă de senzori şi
suficient de întunecat pentru a evita interferenţele de la lumina
naturală. Acesta trebuie să fie, de asemenea, suficient de
adânc pentru a evita interferenţele razelor cosmice din
emisfera sudică. Gheaţa din Antarctica îndeplineşte toate
aceste criterii.
Construcţia laboratorului IceCube pe tundra Antarctica,
lângă staţia americană Amundsen-Scott South Pole a durat
cinci ani şi a costat 279 milioane dolari.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând o căruţă de trifoi, o maşină
de spălat, un pick-up şi 3 costume
de haine + multe lucruri vechi de
anticariat. Tel. 0255-232955.
Vând dulap de haine cu 2 uşi şi
video. Preţ avantajos. Tel. 0745425904.
Vând firmă cu acte la zi, fără
datorii. Tel. 0745-425904.
Vând tv color diag. mare, 71,
Sony cu telecomandă, 200 lei; tv
color Toshiba diag. 80, 200 lei; tv
Blaukpunk 300 lei; tv Nei diag. 51,
150 lei; tv Loewe diag. 37, 100 lei;
dvd cu staţie amplificare 150 lei; calculator P3, 250 lei; P4, 300 lei; P4,
450 lei; calculator nou Pentium 4 cu
monitor lcd, 200 €; radiocasetofon
cu dvd pt. maşină, 80 €; acordeon,
80 €. Cumpăr orice produse electronice bune şi defecte, difuzoare 12”,
200 W, 100 lei 2 buc. Tel. 0757612642.
Vând tv color stare funcţională,
preţ 80 lei neg.; laptop Toshiba 1500
lei; birou tip vechi 250 lei neg. Tel.
0770-445699.
Vând canapea 600 lei; schiuri şi
bocanci de schiuri, 150 lei perechea; sufragerie, 1000 lei, drujbă
nemţească nouă, 550 lei . Tel. 0355426704, 0752-030888. (R.R)
Cumpăr pernă aer tip cric, pistol
pneumatic. Tel. 0740-068548. (R.R)
Vând în Caransebeş saltea 1
persoană, 35 lei; colţar sufragerie
extensibil 750 lei neg; birou, 220 lei
neg; diverse goblenuri, candelabru
2 braţe. Tel. 0756-040911. (R.R)
Vând nouă capre gestante, 1
ţap, 250 lei bucata neg. Tel. 0745686324. (R.R)
Vând în Anina cuier de tăiat
porci, 200 lei; cazan+cuptor de tăiat
porci, 350 lei; maşină de cusut
Ileana, 220 lei; Biblie foarte veche,
din 1874 100 €; 10 ţevi plastic, 15 lei
bucata; 2 boilere mici de apă caldă,
100 lei bucata. Tel. 0255-240368,
0721-250804. (R.R)
Vând în Reşiţa purcei de 2 luni,
250 lei bucata; viţel lapte 10 lei kg
viu. Tel. 0771-088130. (R.R)
Vând în Sacu 2 porci, 7 lei/kg.
Tel. 0761-146068. (R.R)
Vând în Oţelu Roşu vin roşu 5
lei/l; cărţi, 5 lei/cartea. Tel. 0355401982. (R.R)
Vând panou termopan 176/174
cm, 350 lei; uşă balcon de termopan, 290 lei. Tel. 0255-206065. (RR)
Vând frigider Zanussi, 203 litri,
congelator 50 l, clasa consum A, dimensiuni, 170/55/60 cm, cumpărat
în 2007, 450 lei. Tel. 0255-221149,
0721-931979. (R.R)
Vând în Sacu viţea, 8,5 lei/kg; 20
capre, 180 lei bucata. Tel. 0255510339. (R.R)
Vând porc 7,5 lei kg neg; 8
purcei de 3 luni, 250 lei bucata neg.
Tel. 0765-048450. (R.R)
Vând în Scăiuş porci, 7 lei/kg.
Tel. 0723-213286, 0724-594814 (rr)
Vând în Obreja centrală pe lemne cu boiler 38 KW, 3500 lei neg. Tel.
0760-712847, 0355-404746. (R.R)
Vând în Bocşa cameră digitală,
150 lei; telefoane mobile, dvd, 50 lei.
Tel. 0743-578814. (R.R)
Vând canapea 600 lei; drujbă
nouă nemţească pe benzină, Stihl,
600 lei; motocositoare nouă, 600 lei;
schiuri şi bocanci de schiuri, 150 lei
perechea; plăci de zăpadă, 250 lei,
aparate de fitness, 150-600 lei;
bandă alergat, 600 lei; set canapele
3, 2,1, 1000 lei; televizoare color,
diferite mărimi,150-200 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)
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Vând în Timişoara acordeon
Hohner 97 başi 7+3 registre, 300 €;
orgă Yamaha DX 27, 150 €;
microfon B1 de studio, 100 €. Tel.
0760-167903, 0356-470597. (R.R)
Cumpărăm 2 mp de plăcuţe
Bratca (placaj de cărămidă), chiar şi
recuperate. Tel. 0744-577460,
0355-411421.
Vând 2 boxe de 12 ţoli, 200 W; 2
subwoofere de 18 ţoli, C18ELF, de
800 W RMS; 2 puteri 2x500 şi
2x400; mixer Soundcraft, placă de
sunet externă (USB); suporţi boxe;
toate cablurile necesare. Preţ 1.200
€ uşor neg. Tel. 0766-683102.
Vând în Sacu porc, 7 lei/kg. Tel.
0761-146068. (R.R)
Vând în Sacu porc, 7 lei/kg. Tel.
0720-102259. (R.R)
Cumpăr display de 81 cm pt.
Vortex lcd tv KLC-3221QS sau unul
compatibil cu CLAA320WA01 C.
Tel. 0728-872298.
Vând în Caransebeş saltea 1
persoană, 35 lei; colţar sufragerie
extensibil 750 lei neg; birou, 220 lei
neg; diverse goblenuri, candelabru
2 braţe. Tel. 0756-040911. (R.R)
Vând în Cuptoare abrich cu firiz,
300 € neg. Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând în Reşiţa schiuri, 80 lei
neg; aerotermă, 70 lei; canapea
nouă 520 lei neg. Tel. 0786-483218,
0770-456679. (R.R)
Vând maşină de tricotat Veritas,
350 lei. Tel. 0355-414132. (R.R)
Vând în Vârciorova porci, 7 lei/
kg; purcei. Tel. 0720-804657. (R.R)
Vând în Reşiţa baterie de
maşină 70 lei; huse blană scaune
faţă, 60 lei; truse şi triunghiuri, 15 lei;
schiuri 50 lei; patine diferite mărimi,
40 lei; aditivi benzină, 20 lei. Tel.
0255-224242. (R.R)
Vând în Glimboca căruţă de fier,
200 €; circular. Tel. 0755-145100 (rr)
Vând în Măureni patine diferite
mărimi, 40 lei perechea. Tel. 0727505761. (R.R)
Vând în Grădinari porc; viţea 7
luni, 1500 lei.Tel. 0743-508299 (RR)
Vând în Reşiţa maşină de cusut
Singer 250 €, cazan fontă, 120 lei;
plapumă lână, piese Dacia. Tel.
0740-064777, 0726-155095. (R.R)
Cumpăr frigider. Tel. 0751193201. (R.R)
Vând în Mâtnic mulgătoare, 500
€. Tel. 0762-188929. (R.R)
Vând pui de hamsteri pitici. Tel.
0723-894929.
Vând aer condiţionat portabil
preţ 150 lei. Tel. 0770-473313.
Vând accesorii pentru masă
abricht lungime cuţit L=500mm preţ
1.000 lei. Tel. 0748-414058.
Cumpăr uşă din lemn masiv de
stejar sau parchet.Tel. 0748-414058
Vând 2 butoaie bitum pec de 25
kg fiecare, în Reşiţa, la un preţ foarte
avantajos. Tel. 0751-132460, 0752123434 sau 0355-427484.
Vând la un preţ foarte avantajos,
2,5 metri cubi de lemne de foc în
Reşiţa. Tel. 0751-132460, 0752123434 sau la 0355-427484.
Vând termometre cu mercur de
la minus 10 grade la 100 de grade,
în Reşiţa, la un preţ foarte avantajos. Tel. 0752-123434, 0751132460 sau la 0355-427484.
Vând haine bărbăteşti noi, la un
preţ f. avantajos, nu suntem firmă,
suntem persoană fizică, un palton
de stofă lung, mărimea 48, o haină
din piele neagră, mărimea 46-48,
scurtă, două halate din doc albastru
mărimea 50-52. Tel. 0355-427484,
0751-132460 sau 0752-123434.
Vând 25 de tufe de coacăze negre în Reşiţa, preţ foarte avantajos.
Tel. 0752-123434, 0751-132460
sau la 0355-427484.
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Vând junincă pentru tăiat de 300
kg. Tel. 0255-219563, 0727-407253
Vând joc Sony Play Station 2,
manete, 10 jocuri, 210 lei sau
schimb cu telefon mobil. Tel. 0733603862.
Vând haine de damă, noi, la un
preţ deosebit de avantajos, nu suntem firmă, suntem persoană fizică,
un cojoc din blăniţă de miel, lung,
mărimea 46, un guler de vulpe
argintie, o rochiţă de seară din
catifea neagră mărimea 44, un taior
de damă culoare gri mărimea 46, o
bluză şi fustă din fir lucitor mărimea
44. Tel. 0752-123434, 0751-132460
sau la 0355-427484.
Vând vederi din ţară şi din străinătate, la Reşiţa, preţ avantajos. Tel.
0751-132460, 0752-123434 sau la
0355-427484.
Vând un loc de veci la cimitirul
nr. 8 din Reşiţa, poziţie foarte bună.
Tel. 0752-123434, 0751-132460
sau la 0355-427484.
Vând 2 cărucioare, pătuţ tip ţarc,
scaun tip masă, o tricicletă pt. bebe,
preţ de criză. Tel. 0742-079889.
Vând o căruţă cu roţi de lemn.
Tel. 0746-363536.
Vând convector pe gaz turbo,
instant pe gaz Junkers, centrală
termică pe gaz Junkers. Ieftin. Tel.
0720-545776.
Vând tirfon 1500 kg, transformator de sudură, generator de
acetilenă. Tel. 0720-545776.
Vând set de canapea cu fotolii şi
2 seturi de fotolii pat. Tel. 0720545776.
Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi. Ofer 10-30 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Vând cereale porumb, grâu, orz,
ovăz şi baloţi paie în Bocşa. La
cantitate mare oferim transport
contra benzinei. Tel. 0355-566852.
Vând pianină austriacă marca
Stingl - original. Clape fildeş, 5 octave, placă de fontă cu corzi încrucişate înfăşurate cu fir de cupru. Două
pedale şi un scaun. Toată mecanica
cât şi exteriorul + scaunul sunt originale. O singură coardă schimbată.
Preţ 1100 €. Tel. 0721-786555.

Auto-Moto-Velo
Vând Mercedes 200D preţ
negociabil. Tel. 0744-627916.
Vând BMW 318i înmatriculat
Bulgaria, preţ 850 €. Tel. 0746434797.
Vând BMW 318i înmatriculat
RO, taxe la zi, preţ 1500 €. Tel.
0746-434797.
Vând Dacia 1310 an 1993, 5
viteze, verificare până în dec. 2012,
senzori parcare, impecabilă,
cauciucuri de iarnă, preţ fix 500 €.
Tel. 0770-473313.
Vând 2 buc. osii pentru căruţă
după tractor, preţ 900 lei. Tel. 0748414058.
Vând în Reşiţa VW Golf 4, din
2001, înmatriculat, 1,6, benzină,
euro 4, aer condiţionat, geamuri electrice, computer bord, 5250 € neg;
4 cauciucuri de iarnă, 205/55/16,
350 lei/set. Tel. 0762-375456. (R.R)
Cumpăr vouchere. Tel. 0762375456. (R.R)
Vând Dacia Papuc din 2000,
1,6, benzină.Tel. 0740-145324 (RR)
Vând genţi de aluminiu pe 14 şi
15, 500 lei/set. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)
Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)
Vând Opel Vectra 120 CP, din
2007. Tel. 0744-474676, 0733732121. (R.R)
Vând în Anina Golf 2 pentru
piese de schimb, diesel, 550 € neg.
Tel. 0255-240368, 0721-250804 (rr)
Vând în Dognecea Dacia Solenza din 2004, consum 5% diesel,
genţi aluminiu, 1650 € neg. Tel.
0762-163083. (R.R)
Vând în Obreja ATV 250 cmc,
270 € neg; cauciucuri iarnă cu genţi
pentru Passat şi Golf. Tel. 0760712847, 0355-404746. (R.R)
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Vând în Bocşa Piaggio Si II,
înscris. Tel. 0743-578814. (R.R)
Vând motor IJ pentru dezmembrare, 100 €. Tel. 0745-830085 (RR)
Vând în Reşiţa VW Golf 4, din
2001, înmatriculat, 1,6, benzină,
euro 4, aer condiţionat, geamuri electrice, computer bord, 5250 € neg;
genţi VW pe 17, aliaj cu cauciucuri,
170 €/set. Tel. 0757-503523. (R.R)
Vând kit angel eyes nou pentru
BMW, 50 €; kit xenon nou ultra alb
cu becuri H7 50 €. Tel. 0723439343. (R.R)
Vând Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, stare bună, 2000 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând în Mâtnic motoscuter
înscris, 450 € sau schimb cu
Pentium 4. Tel. 0762-188929. (R.R)
Vând în Lugoj Renault Laguna,
2000 €; Mercedes 124, diesel,
înmatriculat în Bulgaria, 1500 €. Tel.
0768-066066. (R.R)
Cumpăr în Reşiţa genţi pe 16
pentru Ford Focus. Tel. 0742072585. (R.R)
Vând Mitsubishi 1,3, benzină,
1000 € neg. Tel. 0769-585882. (RR)
Vând Renault 21, break înmatriculat RO, stare foarte bună, an
1990, cauciucuri iarnă, rulmenţi noi.
990 € neg. Tel. 0728-813340.
Cump ăr pneuri 175/75/R/C
pentru Dacia papuc sau complet cu
genţi. Tel. 0730-009555.
Ocazie Ford Mondeo diesel, an
1994, motor 1800, neînmatriculat,
numere roşii valabile, 600 €. Tel.
0741-052300.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Transport gratuit în toată România. Comenzi şi informaţii la tel. 0318-110
788 sau pe www.cauciucuridirect.ro
Vând pompe electrice de benzină pentru orice tip auto, capuri
distribuitoare, injectoare, pompe
electrice alimentare diesel. Tel.
0744-852658.

Imobiliare
Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Închiriez apartament o cameră,
bucătărie, baie, laminate, disponibil
din ianuarie 2011, 100 € chirie, 100 €
garanţie. Tel. 0748-301892.
Vând casă cu etaj Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, încălzire
centrală, garaj, preţ acceptabil. Tel.
0722-501895, 0724-516106.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Persoană fizică vând garsonieră
conf. 1, 30 mp, et. 2, Govândari, cu
îmbunătăţiri. Preţ 11.700 € neg. Tel.
0770-746033, 0728-213320.
Vând garsonieră în bloc de
apartamente, Al. Tuşnad, Micro 2.
Preţ 9.500 €. Tel. 0770-746033,
0728-213320.
Vând cămin cu 2 camere, et. 1,
cu centrală termică, termopan, baie
renovată, parţial mobilată. Preţ
10.500 €. Tel. 0741-166573.
Ofer spre închiriere apartament
o cameră în Govândari. Tel. 0769463199.
Vând garsonieră sau schimb cu
apartament 3 camere conf. 1 în
Govândari. Tel. 0721-039835.
Vând apartament 3 camere, bd.
Muncii, bl. 5. Tel. 0355-801140,
0255-253973.
Vând în Percosova casă 3
camere, mobilate, 18.000 € neg. Tel.
0756-970682. (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 1, izolat, mobilat. Tel. 0722441304. (RR)
Vând casă în Rusca Montană,
1500 mp, 3 camere, 2 bucătării,
dependinţe, 25.000 € neg. Tel.
0355-401982. (R.R)

Vând urgent apartament la
casă, 2 camere, bucătărie, baie,
anexe, posibilităţi privatizare. Preţ
28.000 € neg. Tel. 0771-356186,
0727-208277, 0740-065687.
Persoană fizică vând apartament 2 camere, et. 3, 67 mp, Calea
Timişorii, îmbunătăţit, 30.000 € neg.
Tel. 0744-752503. (R.R)
Vând apartament 3 camere,
Luncă, 50.000 € neg. Tel. 0729531861. (R.R)
Vând casă în Dognecea, 2
camere, grădină, bucătărie, 20.000
€ neg. Tel. 0762-414158, 0786542723. (R.R)
Vând în Oţelu Roşu teren
aproape de Oţelăria electrică, 3500
mp, 2,5 €/mp neg. Tel. 0355404635, 0770-120125. (R.R)
Vând casă în Gârlişte, 15.000 €.
Tel. 0731-801231. (R.R)
Vând casă în Bocşa Montană,
str. Cerna, nr. 9A, 18.000 € neg. Tel.
0748-539322. (R.R)
Vând în Percosova casă 3
camere, mobilate, 18.000 € neg. Tel.
0756-970682. (R.R)
Vând în Cuptoare casă 55.000 €
neg; teren, 5000 mp, la 7 km de
Minda, 25.000 lei. Tel. 0255233854. (R.R)
Cumpăr sau închiriez pe 10 ani,
2-3 mp teren pentru panouri
publicitare. Tel. 0760-277161. (R.R)
Vând teren intravilan în Zăvoi, 6
€ mp neg. Tel. 0746-893683. (R.R)
Vând peste 5000 mp teren la
ieşirea din Jupa spre Lugoj, 1 € mp.
Tel. 0766-411794. (R.R)
Închiriez în Reşiţa apartament 2
camere, 130 €. Tel. 0722-988090.
Vând apartament la casă în
Reşiţa 17.000 € neg. Tel. 0756557276. (R.R)
Vând apartament în Luncă,
50.000 € neg. Tel. 0729-531861 (rr)
Vând casă în Lugoj, 3 camere, 2
băi, renovată, 68.000 € neg. Tel.
0768-066066. (R.R)
Vând apartament 2 camere,
zona Comisariat, et. 3, preţ neg. Tel.
0752-440404, 0788-219327.
Vând (închiriez) garsonieră et.
1, Al. Tineretului. Preţ neg., exclus
intermediari. Tel. 0723-725053.
Vând casă în Bocşa Montană cu
3 camere, cu bucătărie, baie
amenajată modern, terasă mare, cu
centrală, termopane, cu grădină şi
vie. Tel. 0724-700792.
Vând apartament în Reşiţa cu 2
camere etaj 4/4 bloc acoperit, cu
termopane, mobilat, zona Intim
lângă Piaţă. Tel. 0724-700792.
Vând garsonieră 2 camere cu
îmbunătăţiri, parter, zona căminelor.
Preţ negociabil. Tel. 0744-627954.
Vând o grădină în Reşiţa pe Calea Caransebeşului, imediat după al
doilea Peco pe partea dreaptă a
şoselei, cu drum de acces, în
suprafaţă de 3220 mp, grădina se
poate şi parcela. Vând cât doreşte
clientul, cu pomi fructiferi şi viţă de
vie. Tel. 0751-132460 sau la 0752123434 sau la 0355-427484.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătăţit, centrală,
termopane, 2 băi. Tel. 0723-894929.
Persoană fizică schimb grădină
şi casă la 11 km de Reşiţa spre
Văliug şi apartament în Reşiţa 2
camere, cu casă în Câlnic sau
Reşiţa. Grădină 1800 mp, cultură de
pomi fructiferi şi viţă de vie. Casa 60
mp locuibili, pivniţă 20 mp, curte
mare, acces auto, catv, telefon,
anexe. Apartament 2 camere conf.
1, decomandat, et. 3/4, Micro 4, uşă
metal, termopane, îmbunătă ţit,
centrală, izolat termic pe exterior.
Tel. 0768-269260.
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale
Tânăr, drăguţ fără copii doresc
să cuosc o fată din judeţ, poate fi şi
de la sat, şi care să vrea o relaţie
serioasă, căsătorie. Tel. 0720784950.
Bărbat 47 ani, caut femeie 25-45
ani pentru distrac ţie. E-mail:
russu_i2000@yahoo.com
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Popula]ia }i fenomenele demografice în luna
octombrie 2010 în jude]ul Cara}-Severin
Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural
În luna octombrie 2010, în judeţul Caraş-Severin, s-au înregistrat 206
născuţi-vii, cu 77 născuţi-vii mai putini decât în luna precedentă şi cu 30
mai putini faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Scăderea numărului de
născuţi-vii în luna octombrie faţă de luna anterioară, a determinat scăderea
ratei natalităţii de la 10,5 născuţi-vii la 1000 locuitori în septembrie 2010, la
7,6‰ în luna octombrie 2010.
În octombrie 2010 s-au înregistrat 394 persoane decedate, cu 64 mai
multe faţă de luna precedentă şi cu 16 mai multe faţă de luna octombrie
2009. Rata mortalităţii a crescut de la 12,2 decedaţi la 1000 locuitori în luna
septembrie 2010 la 14,6‰ în luna octombrie 2010.
Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor) a scăzut de la -142 în octombrie 2009, la -188 în octombrie 2010.
În luna octombrie 2010, în judeţul nostru s-au înregistrat două cazuri de
deces la copii cu vârstă de sub un an, comparativ cu luna octombrie 2009
când s-au inregistrat 4 cazuri.
În primele zece luni ale anului 2010 se constată o scădere cu 94
născuţii vii şi o crestere cu 52 a numarului de decese faţă de aceiaşi
perioadă a anului precedent, înregistrându-se un spor natural negativ în
ambele perioade (-1284 în anul 2010 respectiv -1138 in anul 2009).
Mortalitatea infantilă (decedaţi sub un an) a înregistrat o crestere cu
un deces sub un an în primele zece luni din anul 2010, faţă în aceiaşi
perioadă a anului precedent.
Nupţialitate şi divorţialitate
In luna octombrie 2010 la oficiile de stare civilă din judeţul Caraş-Severin s-au înregistrat 160 căsătorii (revenind 5,9 căsătorii la 1000 locuitori),
în scădere cu 49 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Comparativ cu
luna octombrie a anului 2009, numărul căsătoriilor a scăzut cu 47.
Instanţele judecătoreşti au pronunţat definitiv 28 divorţuri, în scădere
faţă de luna precedentă şi tot în scădere faţă de luna octombrie 2009. Rata
divorţialităţii a fost în luna octombrie 2010 de 1,0 divorţuri la 1000 locuitori
iar în luna anterioară de 2,0‰.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează
licitaţie publică pentru:
1. Concesionarea unui amplasament pentru construire garaj
înscris în C.F. nr. 31553 Oraviţa, nr. cadastral 31553, S = 18 mp
conform H.C.L. nr. 195/29.11.2010.
2. Vânzarea imobilelor „Teren intravilan” înscrise în:
C.F. nr. 31531 Oraviţa, nr. cadastral 31531 cu S = 1.388 mp;
C.F. nr. 31489 Oraviţa, nr. cadastral 31489 cu S = 314 mp;
C.F. nr. 31071 Oraviţa, nr. cadastral 31071 cu S = 718 mp,
conform H.C.L. nr. 190/29.11.2010 şi H.C.L. nr. 150/29.09.2010.
3. Concesionarea imobilelor „Teren intravilan” înscrise în:
C.F. nr. 3 1556 Oraviţa, nr. cadastral 31556 cu S = 1913 mp;
C.F. nr. 31529 Oraviţa, nr. cadastral 31529 cu S = 2035 mp;
C.F. nr. 31530 Oraviţa, nr. cadastral 31530 cu S = 995 mp,
conform H.C.L. nr. 192/29.11.2010.
Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - biroul
de urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de
03.01.2011.
Ofertele se depun până la data de 12.01.2011, ora 9, la camera 5
- registratură.
Licitaţia publică va avea loc în data de 12.01.2011, ora 10, cu
repetare în fiecare miercuri până la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oraviţa.
PRIMAR Inf. GOGA ION

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRME
PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA
Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase!
ELCOM-Reşiţa instalează sisteme de supraveghere video,
antiefracţie şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.
Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.
CANI VET S.R.L. B-dul Muncii nr. 7, sc. 1, tel. 0255-226204:
cabinet veterinar (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale,
vaccinări); farmacie veterinară; accesorii pt. câini şi pisici; furaje,
premixuri, concentrate pentru păsări, porci, vaci, oi, hrană păsări
exotice, câini, peşti,etc.
Prisma angajează agent de publicitate/markenting. Vă rugăm
să trimiteţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro
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Noi valori ale taxei auto
Imobiliare
de la 1 ianuarie 2011

Vând apartament în Reşiţa, str.
Republicii, lângă Billa. Tel. 0721(continuare din pagina 4)
672038.
fiscale
competente
pentru
calculul
taxei
pe
poluare,
în vederea luării în
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, zona Luncă, p/3, bloc de evidenţă, până la data de 31.01.2011, o cerere însoţită de dovada
cărămidă, 74 mp, multiple îmbună- plăţii integrale sau a unui avans (în cazul autovehiculelor pentru care a
tăţiri. Tel. 0730-267222.Persoană fost lansată comanda fermă anterior datei de 31.12.2010) sau de
fizică vând urgent la 11 km de Reşiţa dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de
spre Văliug grădină şi casă. Grădină provenienţă, documente emise înainte de 31.12.2010 (pentru
1800 mp, cultură viţă de vie şi pomi autovehiculele ce au fost introduse în ţară). În cazul autovehiculelor
fructiferi. Casa 60 mp locuibili, pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către
pivniţă 20 mp, curte ma-re, acces autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de
auto, anexe, catv, telefon, încălzire 31.12.2010, documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe proprie
lemne. Tel. 0768-269260.
răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a
Persoană fizică schimb aparta- fost achiziţionat anterior datei de 31.12.2010 în vederea înmatriculării
ment 2 camere în Reşiţa, Micro IV, în România şi nu a fost înmatriculat în România până la data intrării în
aproape de Parcul Siderurgistului, vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
conf. 1, et. 3/4, amenajat, centrală,
(Ministerului Mediului şi Pădurilor, 23.12.2010)
izolat exterior, cu ap. 3-4 camere în
Reşiţa et. 1 sau 2 în Govândar. Tel. Autoutilitare, camioane, autobuze
0768-269260.
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Persoană fizica vând apartaTaxa Taxa
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6
ment 50 mp et. 1, o cameră, bucătă- Cilindree 2010 2011
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0
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131
3000
1
centrală, pivniţă 12 mp la demisol,
1404
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9
apartamentul este în Reşiţa, centru,
71
119
3000
2
în spatele Şcolii Generale nr. 2 unde
1224
2040
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305 E5
7000
1
a fost poşta, preţ 25.000 €, sau
3000 1020 2040
10
166
277
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2
schimb cu apartament 3 camere,
810
1620
3000
11
522
1
doar în Govândar, Micro IV. Tel. 12000 313
630
1260
3000
12
0768-269260.
474
12000 284
2
480
960
3000
13
Interesat să cumpăr pământ 2-4
175
438
1753
0
metri pătraţi pt. panouri publicitare
2380
4760
7000
10
153
381
1753
1
sau închiriez pământul pe 10 ani.
7000 1890 3780
11
261
653
3000
1
Tel. 0760-277161.
E2
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2940
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12
Persoană fizică, cumpăr aparta237
593
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2
1120
2240
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13
ment 2 camere, conf. 1-2 în Govân216
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dari, bloc 4 nivele, etaj intermediar.
4080
8160
12000
10
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503
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4
Plata cash. Tel. 0740-520382.
3240
6480
12000
11
186
465
3000
5
Vând zona Căminelor, garsonie12000 2520 5040
12
ră dublă, parter cu multiple îmbună609 1523
7000
1
tăţiri. Preţ neg. Tel. 0744-627954.
12000 1920 3840
13
553 1383
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2
Vând apartament 2 camere, 54
990 1320
3000
14
504 1260 E4
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3
mp, Reşiţa, bd. Republicii - Intim.
900 1200
3000
15
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1173
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4
Preţ 24.000 €. Tel. 0770-765617 sau
900
1200
3000
16
434 1085
7000
5
0721-503570.
Vând garsonier ă în Lunc ă, 12000 1044 2610
900
1200
3000
17
1
Blocul Funcţionarilor la parter, 8.500
2310
3080
7000
14
12000 948 2370
2
€ neg. Tel. 0722-515138.
2100
2800
7000
15
3
Vând apartament 1 cameră, 12000 864 2160
E1
2100
2800
7000
16
4
s=30 mp, bucătărie, balcon, fără 12000 804 2010
7000 2100 2800
17
îmbunătăţiri, str. Albăstrelelor. Preţ 12000 744 1860
5
9.000 € neg. Tel. 0743-549807.
12000 3960 5280
14
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15
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16
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Şofer cat. B, caut de lucru. Tel.
2700
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3000
20
0770-473313.
7000 1197 1995
6
Transport persoane din/în Aus6300
6300
7000
E0 15
7000 1071 1785
7
tria ieftin, confortabil şi rapid. Cafea,
7000 6300 6300
20
945 1575
7000
8
răcoritoare, dulciuri gratis. Tel.
12000 10800 10800
15
819
1365
7000
9
0760-277161 sau 0725-187589.
12000 10800 10800
20
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.
Familie serioasă, căutăm să
îngrijim un bătrân sau o bătrână. Tel.
0770-473313.
Probleme cu calculatorul?
Sunaţi cu încredere la telefon 0770473313.
Transport marfă. Tel. 0745REŞIŢA: Asistent comercial: 1; Asistent medical: 7; Croitor274929.
confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 30; Infirmieră: 4; Medic
Profesor pensionar dau meditaţii matematică, fizică, pt. nivel gim- rezident: 2; Muncitor necalificat în confecţii: 6;
nazial şi liceal. Tel. 0744-639309.
ANINA: Medic rezident: 1;
Salină artificială: Reşiţa, Luncă,
Blocul Poştei; se tratează astm,
BĂILE HERCULANE: Asistent farmacist: 1; Ospătar: 1;
bronşite, creşte imunitatea. Tel.
CARANSEBEŞ: Manipulant mărfuri: 1; Medic rezident: 1;
0743-773016, 0770-495824.
Sonorizez la preţuri mici nunţi,
ORAVIŢA: Lucrător gestionar: 1;
botezuri, chefuri, cu muzică de toate
genurile. Tel. 0723-277475, 0743TOTAL JUDEŢ: 56
672399.

Oferte-Cereri
de Serviciu

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 29.12.2010

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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Stimularea construcţiei
de locuinţe
Cazierul judiciar
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. Vestibulum 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 faucibus 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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