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Editorial Dan Popoviciu Decembrie, sărbătoarea umilinţelor!
Luna decembrie cumulează la români o serie de

sărbători. Ziua na ă, Mo
ăciun, Anul Nou. O serie de evenimente ce vin peste noi

ărbători ăruim
cadouri, lacrimi peste mormintele celor ce au căzut victime
satrapilor lui Mo ă ăm de pedeapsa
celor ce s-au în

ă meargă. Dar,
pentru copiii no ă ăcatul,
ce facem? Urmăresc a

ăsărie ce nu poate scăpa celor ce cunosc cu ce
se mănâncă politicile economice garnisite cu frustrările
sociale. Demonstra ă, orchestrate de
antibăsi

ă,
ăcar de cum se scrie

numele localită ă.
ă lume aleasă, mai egală

decât porcii din „Ferma animalelor”, amintind de

revolu
ă totul a fost o ac ă la punct de

serviciile „ ărilor prietene”, sub draga asisten ă a marelui
urs de la Răsărit. Au fost mixate toate ingredientele unei
lovituri de stat care musai, trebuia să iasă revolu

ă timp de o lună piesele
unei ma

ă fie recompensa

ă
spui că ai fost mai revolu

ărire a memoriei celor uci ără de vină în acele zile
bezmetice ale sfâr

ă dau u n exemplu recent
a ceea ce a în ă că trebuie să
se înfăptuiască în România. Marele făcător de bine al
Re ăltat
de procurorii DNA. A furat o uzină întreagă, de mai bine de
zece ani. Dar,

ă, cetă ă nu
putem în ă de două sute de ani nu poate
supravie ă este furată ă pe butuci! Am
scris despre afacerile acestui parazit, încă din 2005, alături
de colegii mei de la cotidianul 24 de ore. Totul, degeaba.
Chebu ăzut de afaceri, a mai luat o vilă, un hotel, un
debarcader, a mai trimis ni

ă de ve
ăi, dacă el nu înfiin
ă a fost revolu

ă roagă
pe facebook să dau share pentru ca infractorul pu ăria

ă fie ărbători, spunându-mi că nu
trebuiau să-l salte pe Chebu ă copila

ărbători. Dar, miile de copila
ădate de el, vor putea crede că anul

acesta, mo ăgat în
ărbători fericite!

ţional ţia, Mo

ţia cheii la gât, treac
ţii unei societ ţi de tot c

ţii din ultimele
luni. O curv

ţiile de iarna trecut

ţii unde protesteaz

ţionarii din decembrie 1989. Numai cine nu vrea, nu
vede c ţiune bine pus

ţ ţ

ţie. Vorba
strungarului de la Cugir, care fur

ţi în
familie. Ei trebuiau s ţi prin pensii sau
sinecuri de stat, în memoria eroilor ce au murit inevitabil
pentru schimbarea sistemului. Dar, a te apuca acum s

ţionar unul decât altul, mi se pare o
pâng

ţeles politica postrevoluţionar

ţei, inegalabilul Adrian Chebuţiu, a fost din nou s

ţifico-economice pentru a ne
explica nou ţenilor, cât de pro

ţelege cum o uzin
ţui decât dac

ţiu

ţionarul Ion Iliescu? P ţa titlul de
revoluţionar, se mai chema c ţie?

În fine, îl aud pe un idiot, asemenea celor ce m

ţiu de lâng

ţ
postdecembrist? S

ş Nicolae, Revolu ş
Cr
şi ne împart între a s şi a comemora. D

ş Geril şi, din nou, uit
şurubat în posturi ce ne decid viitorul.

Pentru noi, genera
ştri, inocen

şa zisele demonstra

şti, populate cu câteva personaje cheie şi
promovate insistent pe antene. Acum, de ceva vreme,
Pungeşti şi Roşia Montan şi-au consolidat câteva nuclee
de „protestatari” ce habar n-au nici m

Şi-acum, voi enerva mult

şini de cusut: orice-i fac, tot Kalashnikov iese! Tot
respectul şi compasiunea pentru cei ce au avut mor

şi f
şitului de decembrie 1989.

Şi, pentru a fi şi mai urâcios, v

şi

şmecherul s-a fofilat tot timpul prin

abracadabrantele filozofii ştiin
şti suntem şi c

şi pus

şi-a v
şte oameni în şomaj. Vi se pare

un scenariu unic în România salvat şnic
revolu

şc ş
Becali s şi el liber de s

şi,chiar
acum, în prag de s şi ale
şomerilor uzinei pr

şul a fost b şomaj de un ho

De ceva vreme a
apărut în fa

ă s p u n d e r e a p e n t r u
ridicarea lui, astfel că nu se

ă era
normal ca într-o astfel de
situa ă se anun

ă- ă exprima opinia. Însă unii mai întâi iau decizia, după
bunul lor plac, punându-i pe ceilal ă
aceea caută o justificare convenabilă, prin care pot manipula, în
acest caz, „iubitorii de cultură”, folosind informa

ă articole, semnate de
M. Mircioane apărute în publica

ăm că bustul îl reprezintă pe dirijorul, profesorul
ărui activitate autorul articolelor ne

transmite mai multe informa
ă „meritul” pentru realizarea

ă
amplasarea acestui monument în fa ă
de con ă articole.

Fără a pune în discu
ă activitatea lui nu are nimic în comun cu Palatul Cultural

ări, Lectură ă a Plugarilor
Români din Re ă. Prin acest act, se confiscă tradi

ă a acestui edificiu ătura lui cu trecutul.
În continuare voi încerca să argumentez ă dovedesc de ce

bustul dirijorului Ion Românu, a cărui activitate o respect, trebuia
pus, conform tradi ă ă a
Sindicatelor

ă în ără a avea preten
ă fac o scurtă prezentare a celor două asocia

ă, Reuniunea Română de Cântări
ă din Re ă ări, Lectură
ă a Plugarilor Români din Re ă, în cadrul cărora s-

au desfă ă
ă bănă ă cu larg caracter de masă,

începută la sfâr ăsprezecelea.
Factorul principal al reu ă din

Banat a fost nivelul cultural ridicat al ărănimii; existau, în acea
vreme, ărani-cori ărani-dirijori, ărani-scriitori
ărani-actori ării corale ărăne

ă bănă ă, de o mare amploare
ă de cea din Ardeal, situa ă ă

de Iosif Vulcan care aprecia, încă din anul 1889, ca „plugariul nostru
din Banat ne-a creat temelia teatrului na

ă: „În Banat, unde sunt atâtea
reuniuni de cântări

ării teatrale. Dau
ă surorii sale, în

septembrie 1882: „...În numai câteva zile m-au cople
ă-

ăzut
ă de cântare din Bra ă de

ele nimica întreagă. ă ărăne
ărani instruite

ării
culturale bănă ăcea următorul „pronostic”: „nu
după lungă vreme este a nădăjdui că bănă

ăra.” Deceniile care au urmat, până la Unirea
din 1918, au confirmat aprecierea învă

ă ă.

ţa Palatului
Cultural un bust de bronz
ridicat pe un soclu. Nimeni
nu

ţiativa cui a
început construcţia acestui
monument. Eu cred c

ţie s ţe mai
întâi intenţia

ţi în faţa faptului împlinit

ţiile în mod
tendenţios

ţia on-line „Argument”, din care
afl

ţii, unele fiind chiar false, dar nu spune
cine î

ţionat ţ
ţa Palatului Cultural, cât ţ

ţinutul tendenţios al celor dou
ţie personalitatea dirijorului Ion Românu

susţin c

ţa-Român ţia
cultural

ţiei ţii istorice, în faţa Casei de Cultur

ţelegere, f ţia de fi un
specialist, încerc s ţii
culturale române ţ

ţa-Montan
ţa-Român

ţi culturale române ţa,
integrate în mi ţean

ţiunilor culturale de mas
ţ

ţ ţ ţ
ţ ţ

ţean
ţ ţie recunoscut

ţional” iar în anul 1904, în

revista „Familia”, dr. Iosif Blaga scria c

ţi scriu despre tot ce am
v

ţ
ţi curat ţ

ţ

ţene, Petru Maior f
ţenii între românii cei mai

procopsiţi se vor num
ţatului ardelean, Banatul

fiind în fruntea activit ţilor culturale de mas

şi-a asumat public
r

ştie la ini

şi scopul acestui demers, pentru ca şi alte persoane
s şi poat

şi dup

şi denaturat, evitând astfel fondul problemei.
Exemplificativ în acest sens sunt cele dou

şi instrumentistul
Ion Românu, despre a c

şi asum şi amplasarea acestui
monument pe domeniul public.

Eu am reac şi mi-am exprimat dezacordul, atât fa
şi fa

şi
nici cu Reuniunea de Cânt şi Muzic

şi
şi se rupe leg

şi s

şi realit
şi nu la Palatul Cultural.

Pentru o mai bun

şti de referin şi
Muzic şi şi Reuniunea de Cânt şi
Muzic şi

şurat principalele activit şti din Reşi
şcarea cultural
şitul secolului al nou

şitei ac

şti, şi publicişti,
şi compozitori. În cadrul mişc şti a

proliferat şi mişcarea teatral şi în
ascendent fa şi admirat

şi coruri, acestea înseşi s-au pus în fruntea
mişc şi concerte şi teatru .”

Ciprian Porumbescu spunea în scrisoarea trimis
şit atâtea

impresii, încât mi-ar trebui coli întregi ca s
şi auzit în Banatul cela. Corurile premiate sunt atât de

minunate, încât societatea noastr şov îi fa
Şi astea-s societ şti şi numai de

şi dirijate”.
În 1812, impresionat de dimensiunile şi perspectivele mişc

La Palatul Cultural tradi a este ă (I)ţi manipulat
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Reuniunea Română de Cântări ă din Re ă

Reuniunea de Cântări, Lectură ă a Plugarilor Români din Re
ă

ă, Re

şi Muzic şi

şi Muzic şi

Dirijorul Ion Românu (1918 Soceni-1980)

Dirijorul Ion Ilias şi

ţa-Montan

ţa-
Român

ţa (1904-1990)

Această asocia ă în anul 1872.
De-a lungul anilor asocia ă dar

ă la sfâr

ă

ă legăturilor pe care le-a avut asocia ăi, cu uzinele din
Re ă venirea
comuni ă muncitorească
a uzinelor din Re ărbătorit centenarul în anul 1972, printr-un mare
festival coral. Acest cor a câ

ătoare la
festivalul na

ătură cu această asocia ă mai multe documente scrise. Până acum,
această asocia ă (revendicată) de nimeni.

Această asocia ă în anul 1894 de către vechii locuitori din Re
ă.

Activitatea acestei asocia ă odată cu trecerea timpului
ă, de teatru

ă ă ă
ă

ăror membrii erau stabilite legături strânse ă. Printre cei ce
ă ărilă, Coriolan

Cocora ă. În perioada anilor 1928-1930, vechii re
ări, Lectură ă a Plugarilor

Români din Re ă. Acest fapt a contribuit la cre ă ă
ă mai

îndelungată de ti mp, spre deosebire de celelalte asocia
ăror activită

ă doar „vechimea” după anul 1944. Odată
cu venirea comuni

ă
ă în podul casei lui Ion Iliasă.

ă aveam atunci doar 5
ani (au fost duse cu o căru ă trasă de cai). De

ă a continuat tot
aici, până în anul 1959 (aproximativ), după care corul a fost scos afară din clădire. Cu
toate acestea corul lui Iliasă nu s-a destrămat ă facă parte din via

ă la începutul anilor 80, la
evenimentele importante ale comunită

ări. La nun ă înainte de căsătoria religioasă a tinerilor, băiatul
mergea cu corul ăcea serenadă la geamul fetei ( ăcut
serenadă so

ă la începutul anilor 80, să cânte la
biserică ă se integreze în corul mare al ora

ă corul a răspuns cu promptitudine solicitărilor primite.
ă asocia

ă, au rămas pu
ă anului 1948.

În anul 2007 am reînfiin ări, Lectură ă a Plugarilor
Români din Re ă, cu scopul de a continua tradi ă, teatrală,
muzicală

ă/violă), organizator de
via ă muzicală

După absolvirea Conservatorului (Cluj
ă corul

ări ă din Re ă). Cu
acest cor ob ă la concursurile pentru amatori. Din
1955 se stabile

ă Ion, vechi re ă, activită

ări, Lectură ă a
Plugarilor Români din Re ă de la Palatul Cultural.

A avut un rol important în activitatea corală locală atât ca dirijor cât
ării ării mai multor coruri din Re ă cu

cori ă importantă a activită

ăstrat
ă în

orice lucrare de specialitate despre corurile din Banat
ă.

Dintr-un articol publicat de învă ătorul Cornel Pancan din Boc
ării corale bănă

ări ale cântecului românesc organizate la Timi ătre
Asocia

ă a fost premiat

ă.
Tot în presa locală din acea perioadă s-a mai scris:
„O activitate deosebit de prestigioasă a înregistrat corul plugarilor din Re

ă sub conducerea dirijorului Ion Iliasă, muncitor în uzină

ă

1933 corul RCLM Re ă

1935 corul de femei RCLMRR

ţie a fost înfiinţat
ţia a avut atât perioade cu activitate susţinut

ţionat c
ţite ţii teatrale susţinute tot de

membrii asociaţiei, „diletanţi”.
În cadrul ei au activat personalit ţi marcante ale muzicii corale precum Iosif

Velceanu, Ion Românu ţii, iar Ciprian Porumbescu a fost numit membru de
onoare al acestei asociaţii.

Datorit ţia, prin membrii s
ţa, corul a devenit corul sindicatului uzinelor din Re ţa, care, dup

ţie artistic
ţa, ce

ţional, atât în perioada
cât era sub conducerea dirijorului Ion Românu, cât

ţional „Cântarea României”.
În leg ţie exist

ţie nu a fost reînfiinţat

ţie a fost înfiinţat ţa-
Român

ţii a fost tot mai bogat
ţie coral

ţi în domeniu, dar activit ţile sale s-au desf
ţineau unei comunit ţi între ai

c
ţilor asociaţiei îi amintesc pe Ion M

ţeni construiesc Palatul
Cultural, ca loc de manifestare a Reuniunii de Cânt

ţa-Român ţii activit ţilor
culturale ale asociaţiei, la diversificarea lor, dar ţinerea lor o perioad

ţii culturale române,
germane sau maghiare, ale c ţi au cunoscut perioade lungi de
întrerupere, au încetat sau le-a fost preluat

ţinut celor trei asociaţii ale vechilor re ţeni ce î

ţiune la care am participat
ţ

ţiei, condus de dirijorul Ion Ilias

ţa
vechilor re ţeni, participând în continuare, pân

ţii vechilor re ţeni, precum: nunţi, botezuri,
înmormânt ţi, cu o sear

ţiei mele; nu se putea altfel).
De asemenea corul a continuat, tot pân

ţii, ca de altfel ţii ale
vechilor re ţeni din Re ţa-Român ţine documente scrise, mai ales din
perioada anterioar

ţat Reuniunea de Cânt
ţa-Român ţia coral

ţ .
ţa

ţa)

ţa (ce se considera continuator al
tradiţiei corale a Reuniunii Române de Cânt ţa Montan

ţine de câteva ori Premiul I pe ţar

Ilias ţean, ţ ţii culturale,

în special ca dirijor de cor, în cadrul Reuniunii de Cânt
ţa Român

ţ ţ ţa
ţii corale biserice

ţa.
A p ţiile corale locale

ţeni. Activitatea lui în fruntea corurilor din Re ţa este recunoscut

ţ
ţene), în septembrie 1936 în

ziarul ,,Re ţa’’ se desprinde succesul pe care l-a obţinut corul plugarilor din Re ţa la
grandioasele serb

ţia Corurilor

ţie despre un spectacol muzical-teatral prezentat la Palatul Cultural din
Re ţa Român

ţa
Român

1931-1934 corul RCLM Re ţa-Montan

ţa-Român

şi
perioade mai lungi de întrerupere. Trebuie men şitul secolului XIX,
spectacolele Reuniunii au fost înso şi de reprezenta

şi al

şi şi
ştilor la putere, a fost preluat şi considerat ca forma

şi şi-a s
ştigat mai multe premii la nivel na

şi în perioada urm

şi

şi a
cuprins o forma şi de dansuri populare. Nu a beneficiat de aportul
efectiv al unor personalit şurat cu
participarea şi sub conducerea unor persoane ce apar

şi de durat şi-au asumat
un rol în coordonarea activit

şi Ion Ilias şi
şi Muzic

şi şterea calit
şi la men

ştilor la putere, au fost distruse mai multe documente şi unele
obiecte ce au apar şi şi aveau sediul la
Palatul Cultural. O parte dintre acestea şi recuzita de la teatru a fost recuperat şi
dus Şi acestea au fost luate, în anul 1959, când au fost
predate cu proces verbal (pe care îl am) şi duse la fostul cinematograf „Arta” (vis-a-
vis de „Bastilia”), ac şi eu chiar dac

şi Palatul Cultural a fost confiscat ilegal
în anul 1948, activitatea corului asocia

şi a continuat s
şi

şi

şi f şi eu am fost cu corul şi i-am f

şi s şului (sindicatelor) care a participat la
diferite concursuri şi evenimente culturale.

De fiecare dat
Despre activitatea acestei asocia şi a celorlalte dou

şi şi

şi Muzic
şi

şi de dansuri, cu participarea amatorilor.

Dirijor, profesor, teoretician al muzicii, instrumentist (vioar

şi Timişoara) în anul 1943, vine la Reşi şi
dirijeaz Şcolii Tehnice Medii a UDR (Uzinele Domeniilor Reşi şi corul
Catedralei ortodoxe. În 1947 Ion Românu repune bazele Corului Sindicatului
(Muncitorilor) de la Combinatul Metalurgic Reşi

şi Muzic şi

şte la Timişoara.

şi şi-a dedicat peste 55 de ani din via

şi Muzic
şi

şi ca promotor
al înfiin şi reînfiin şi şi împrejurimi. Împreun

ştii pe care i-a condus a constituit o baz şti
şi sindicale din Reşi

şi promovat tradi şi a fost un reprezentant de cinste al
vechilor reşi şi

şi a primit aprecierile cuvenite
la vremea respectiv

şa (el însuşi dirijor
priceput şi un animator devotat al mişc

şi şi
şoara de c

şi Fanfarelor Române din Banat , unde a câştigat premiul II.
Dirijorul Ion Ilias şi el. În luna decembrie 1936, acelaşi ziar insera o
informa

şi

şi
şi care a fost un mare

animator al corurilor din Valea Bârzavei, îndeosebi de la Moniom şi Câlnic.”

şi

şi

Dac şi Miron Soarec au avut un rol hot
şi şi Ion Ilias

ă interpre ărâtor în progresul
vie ă
au fost nu mai pu

ţii Ion Românu
ţii muzicale din Re ţa de azi, în trecut meritele dirijorilor Iosif Velceanu

ţin importante, raportate la acele condiţii istorice.’’

Stimate Domnule Iliasă,
Pregătindu-ne de Pa ări obi ă

binevoi ă ne sprijini ă invităm
să ne da ă vă fim recunoscători.

Cu stimă, Preot V. Petrică.

STIMATE TOVARĂ
ă o binemeritată vacan ă acordată corului nostru, din care dumnea

voastră face
ă din prima zi.

Vă informăm că este necesară o participare activă deoarece în luna
octombrie 1975 va avea un concert televizat iar apoi o înregistrare la Radio
Timi

ă a ăm cu plăcere ă, prietenii

şti, cu cânt şnuite acestei perioade, v-aş ruga s

ŞE,
Dup

şoara.
V ştept şi încredere pe dumneavoastr şi colegii.

Preşedinte, Consiliu de conducere. Dirijor, Prof. Adrian Micşa.

ţi s ţi în instruirea corului. Luni la 6 este repetiţie. V
ţi ajutor. O s

ţ -
ţi parte, în ziua de vineri 19 septembrie 1975 ora 18 vor fi reluate

repetiţiile, la care sunteţi rugat a participa cu regularitate înc

„
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În anul 1939 dirijează, pe scena Palatului Cultural, opereta în două acte “Icoane
de la ă” a lui Ion Cucu-Bănă ă la acel spectacol ă
personal.

Aparticipat cu corul reuniunii la evenimentele importante ce au avut loc în Re

ătărăscu, prim-ministru

În anul 1943, în calitate de profesor, a
înfiin

ă din Re

ă juridică a Sindicatului Sanitar din
Re

ă
dăruire, în diferite perioade, corurile
biserice

ă

ă a fost înscris în pisania
bisericii de lângă Protopopiatul Re

ă de la Palatul Cultural, jucând în mai multe
piese de teatru.

Trebuie să reamintesc ă, so
ături ă l-a sus

ările culturale: cor, teatru
ă a fost ultimul director de la Palatul Cultural din partea Asocia

ă, ultimul secretar al Asocia
ă

ări, Lectură ă a Plugarilor Români din Re
ă de la Palatul Cultural.

La sfâr ă grea pentru vechii re
ătat ă a continuat să creadă în ceea ce face, asumându-

ăstra tot ceea ce a însemnat, simbolic, Palatul
Cultural.

În urmă cu peste 40 de ani, când ne-am reconstruit casa demolată, bunicul meu,
consecvent crezului său, a introdus în arhitectura casei câteva elemente care nu sunt
specifice zonei noastre. Când l-am întrebat de ce a făcut acest lucru, mi-a răspuns că
a ă ă Palatul Cultural este al vechilor re

ăcate cei ce au ajuns prin fraudă la conducerea Asocia
ă împreună cu cei ce controlează activită

ă asocia ă stabilirea sediului lor de drept în
această clădire, de ă pe toate drumurile că sunt păstrătorii tradi

ă de ani de tradi ă a
ă, „planurile măre

ă câ ă politică
ă nu

fie folosit doar pentru bifarea activită
ătat că a existat ă asocia ări, Lectură

ă Re ă, cu o tradi ă ce a fost ă tuturor
celor ce vor să participe la activită

ă ajungă la Palatul Cultural, oameni cinsti ăcut si
vor sa facă cu adevărat ceva pentruAsocia

ţar ţeanu, care particip

ţa:

Vizita delegaţiei franceze la uzinele din Re ţa (1938-1939)

Vizita lui Gheorghe T

ţat

ţia Sanitar ţa, a înfiinţat
corul mixt al Sindicatului Sanitar din
Re ţa

ţa.
A dirijat de-a lungul anilor, cu mult

ţa (Protopopiat, Catedral

ţei, iar
Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu

ţumiri.

ţia dirijorului, care
i-a fost tot timpul al ţinut

ţiei
Culturale a Plugarilor Români din Re ţa-Român ţiei
Urbariale a Plugarilor Români din Re ţa-Român ţeles, ultimul dirijor al
corului Reuniunii de Cânt ţa
Român

ţeni dar, a

ţeni.
Din p ţiei Culturale Re ţa

Român ţile de la Palatul Cultural, nu
recunosc celelalte dou ţii

ţiilor locale.
Mai mult, dau cu piciorul la peste o sut ţie ţeaz

ţe”
personale, prin care s ţii, influenţ

ţilor, ci potrivit scopului pentru care a fost
construit. Am ar ţia Reuniunea de Cânt

ţa Român ţie îndelungat
ţile sale culturale.

Ace ţi, care
ţie.

şi îl felicit

şi

şi

şi dirijat corul de la şcoala de
ucenici.

În anul 1945, fiind statistician la
Direc şi

şi şi a contribuit la recunoaşterea ca
person

şi

şti de la cele trei biserici ortodoxe
din Reşi şi
centru).

În semn de recunoaştere, numele
dirijorului Ion Ilias

şi

i-a trimis o scrisoare de apreciere şi
mul

A participat şi la activitatea teatral

şi rolul pe care l-a avut Aurora Ilias
şi care nu numai c şi sprijinit dar a şi participat

direct la toate manifest şi dansuri populare.
Ion Ilias

şi
şi şi, bineîn

şi Muzic şi

şitul anilor 50 a fost o perioad şi şa cum am
ar şi mai sus, Ion Ilias şi
responsabilitatea de a continua şi p

şa este la Palatul Cultural şi s ştie lumea c şi
şi

şi nu accept
şi clameaz

şi înfiin şa numitul
Centru (Institut) Cultural pentru a-şi putea pune în practic

ştige bani, imagine, rela ş.a. La
inaugurarea Palatului Cultural renovat, mi-am exprimat îngrijorarea ca acesta s

şi exist şi
Muzic şi şi este deschis

ştia nu vor s ştiu, au f

Domniei sale
Domnului IOAN ILIASA

RE ŢA MONTAN

ţi pentru cultivarea
cânt

ţare sufleteasc
ţumiri atât dvs. per-

sonal cât ţi.
Dorindu-v

(continuarea în num

ŞI

şti care prilejuieş-
te credincioşilor, în cadrul serviciilor reli-
gioase, momente de în

şi membrilor corului ce dirija

şi
bucuria credincioşilor, v şim arhiereşti binecuvânt

ŞI MITROPOLIT CONSILIER
Nicolae Corneanu Preot, C. Comşulea.

Ă
1972

Consiliul Arhiepiscopicesc, apreciind
strădania ce depune

ării noastre biserice

ăl ă,
vă exprimă alese mul

ă în continuare activitate tot
mai bogată spre mărirea lui Dumnezeu

ă împărtă ări.
ARHIEPISCOP

ărul următor)

.
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ţa de
iarn . Cursurile semestrului I se vor încheia vineri, 31
ianuarie 2014

ţilor, for decizional în acest caz, a adoptat proiectul de lege privind parteneriatul
public-privat

ţional
ţilor, în

calitate de for decizional, a adoptat propunerea legislativ ţii
grele se încadreaz

ţiilor, care prevede c

Executivul a decis c
Elevii

Pre
Camera Deputa

Noul ministru al culturii este liberalul Gigel Sorinel Fostul senator PSD, Toni
Grebl

Camera Deputa

l Senatul a adoptat, tacit,
un proiect de modificare a Legii 295/2004 privind regimul armelor

ă bugetarii vor avea trei zile libere de sărbători, respectiv 27
ă terminarea cursurilor, în vacan

ă ă pe 6 ianuarie
ăsescu a promulgat Legea bugetului de stat pe 2014

ă, numit la Curtea Constitu ă de Senat, o va înlocui pe judecătoarea Iulia Motoc, care este
noul reprezentant al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

ă potrivit căreia cei care au lucrat în condi
ă în grupa I de muncă

ă
valabilitatea permisului de armă scade de la cinci ani, cât era în vechea formă a legii, la trei ani

şi 31 decembrie şi
3 ianuarie 2014 şi preşcolarii vor intra de vineri, dup

şi se vor întoarce la şcoal
şedintele Traian B

Ştirbu

şi se pot pensiona mai devreme
şi muni

�

�

�

�

�

Circulara B ţionale a României nr.
34/2013 privind lansarea în circuitul numismatic a
setului de monet

ţarea, la Ia

Ordinul Ministerului Dezvolt
ţiei Publice nr. 3358/1854/2013 pentru

modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvolt ţiei
publice, ţelor
publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului
general centralizat al unit ţilor administrativ-
teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe

Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor
contractuale din sectorul laptelui

ţiilor de
produc

Ordinul Ministerului Economiei nr. 305/2013
privind completarea Procedurii de implementare a
Programului naţional multianual pentru susţinerea
me

ăncii Na

ărie dedicat aniversării a 200 de ani
de la înfiin ătre
Gheorghe Asachi (astăzi Universitatea Tehnică
"GheorgheAsachi") (M.O. nr. 706 din 18.11.2013)

ării Regionale

ării regionale

ă

ători din sectorul laptelui

ă prin Ordinul
ministrului delegat pentru întreprinderi mici

Biroul Român de Metrologie Legală - Norma de
metrologie legală NML 082-13 "Echipamente
electronice pentru măsurarea lemnului rotund" din
13.11.2013 (M.O. nr. 714 din 20.11.2013)

şi, a Şcolii de inginerie de c

şi
Administra

şi administra
şi al viceprim-ministrului, ministrul finan

şi municipiul
Bucureşti (M.O. nr. 706 din 18.11.2013)

şi al produselor
lactate, precum şi recunoaşterea organiza

şi al produselor
lactate (M.O. nr. 709 din 19.11.2013)

şteşugurilor şi artizanatului, aprobat
şi

mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 169/2013
(M.O. nr. 709 din 19.11.2013)

Biletele de călătorie gratuită, cu valabilitate
pentru anul 2013, acordate pentru veteranii,
invalizii ăduvele de război

ă la
data de 31 ianuarie 2014 inclusiv, informează
CFR Călători.

şi v şi cele pentru
persoanele cu handicap sunt valabile pân

Curtea Constituţional
ţionale prevederile din Legea partidelor (art.16

alin. (3) din nr. 14/2003) potrivit
c ţii de membru al
unui partid politic este supus ţiei interne a
partidului respectiv, potrivit statutului partidului.

ă a României a decis că sunt
neconstitu

ărora dobândirea sau pierderea calită
ă numai jurisdic

Legea partidelor politice

În }edin]a de Guvern din 11 decembrie s-a aprobat:

Conform datelor publicate de Oficiul european de
statistică, România a înregistrat, în luna noiembrie, o
rată anuală a inflaţiei de 1,3%, (media din UE a fost
1%)

ţurilor pe total, în ultimele 12 luni
(noiembrie 2012-octombrie 2013), cu un avans de 3,5%.

şi s-a situat pe primul loc în UE în ceea ce priveşte
creşterea medie a pre

Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Motivarea proiectului legislativ:
fenomene de evaziune fiscal ţul cu produse

agricole ţii publice
presiuni speculative asupra preţurilor produselor la

consumatorul final,
concurenţa neloial ţ

ţi care substituie calitatea de produc
ţ

ţ ţe,
nivel redus al trasabilit ţii produselor care se comercializea

z

ţine atestat de
produc ţ cu ridicata sau
comerţ cu am ţinute în
ferma/gospod

ţinute în ferma
/gospod

ţean/regional/naţional, care se înregistreaz

ţinute de solicitant, cu privire la existenţa suprafeţelor de
teren, respectiv a efectivelor de animale, pentru care se solicit

ţi de a substitui calitatea
de produc

ţe
ţe

ţional necesar privind structura sortimental
ţia

acestora.
Carnetul de comercializare înlocuie

ţie, a c
ţul cu produse agricole materie prim

ţiilor
de vânzare în pieţele agroalimentare, este de minim 40% din
totalul spaţiilor de vânzare existente.

�

�

�

�

�

�

�

ă în comer

ă între actorii din pia ă persoane fizice
ător agricol,

deficit de competitivitate al produselor autohtone fa ă de
produse provenite din ări ter

ă
ă, care nu asigură informarea corectă a consumatorului final.

ător - document eliberat persoanei fizice
care desfă ă activitate economică în sectorul agricol, valabil
pentru titularul acestuia si care atestă calitatea de producător
agricol persoană fizică.

carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol-
document utilizat de persoana fizică care de

ător, pentru exercitarea actului de comer
ănuntul, a produselor agricole ob

ăria proprie. Ambele documente se emit de
Primării, la solicitarea producătorilor agricoli persoane fizice
care doresc să-

ăria proprie.
Atestatul de producător se emite cu avizul consultativ al

structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din
agricultură, constituite conform legii

ă în acest
scop la primării.

Avizul se emite după verificarea atât pe baza datelor din
Registrul Agricol, cât ăriile agricole
de

ă
eliberarea atestatului de producător.

Se elimină tentativa unor solicitan
ător agricol.

Carnetul de comercializare îndepline
ător care înso

ă, precum
ăstrare la locul de

comercializare.
De asemenea, carnetul de comercializare asigură fluxul

informa ă/cantitativă
a produselor valorificate, locul de producere

ăror utilizare reprezintă în prezent, în special în
comer ă, un canal
semnificativ de evaziune fiscală

Procentul de alocare pentru producătorii agricoli, a spa

şi alimentare exercitat în spa

şi
comercian

atestatul de produc
şoar

şi valorifice produsele ob

şi organizate la nivel
zonal/jude

şi în teren la fermele/gospod

şte dublu rol: acela de
document emis de vânz şte marfa
comercializat şi de document care înso şte marfa pe
perioada transportului de la locul de p

şi destina

şte borderourile de
achizi

-

Aspecte de noutate ale prevederilor proiectului, fa ă de
legisla ă

ţ
ţia actual

Proiectul de lege vizează două domenii de reglementare,
respectiv calitatea de producător agricol a persoanei fizice, cât
şi dreptul acesteia de comercializare a produselor proprii:

Comunicat de presă - MADR

Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonan ă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea

ţei de urgenţ

şi exploatarea pajiştilor per
manente şi pentru modificarea şi comple
tarea legii fondului funciar nr. 18/1991

-
-

Astfel, prin acest act normativ se
reglementează:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

autoritatea competentă în domeniu, ca fiind
Ministerul Agriculturii ării Rurale, prin
autorită

ător de animale persoană
fizică având animale înscrise în RNE/
crescător de animale orice tip de persoană
juridică de drept public sau de drept privat,
constituită conform prevederilor Codului civil,
având animale proprii sau ale membrilor
înscrise în RNE, care desfă ă activită

ă paji
ării statistice a activită

ă pentru
produc ă ă;

pre ăzut în contractele de concesiu
ne/închiriere pe hectar se aprobă, în condi

ătre consiliile locale, în func
ă

ăstrarea compozi
ăzută în amenajament, însămân

ămân

ătre speciali
ăriilor, al direc
ă

ătre speciali
ătoare,

după caz, până la data de 1 noiembrie 2014,
ă de autoritatea competentă, după

care acestea se transmit de ătorilor/adminis
tratorilor paji ă caz;

con

ă

ă se amplaseze astfel
încât să nu afecteze buna exploatare a paji

şi Dezvolt

ştilor, amenajamentele pastorale şi condi

şoar
şti

conform clasific

şi animal

şunat şi de pre
şi

consiliul general al municipiului Bucureşti
pentru p

ştilor se face numai cu
semin şi se înmul

ştilor se
stabileşte prin amenajamente pastorale;

proiectele de amenajamente pastorale se
întocmesc de c ştii din cadrul pri
m

şi din cadrul camerelor agricole jude
şi al

consiliului general al municipiului Bucureşti
sau de c ştii din cadrul inspectora
telor teritoriale de regim silvic şi de vân

şi
se aprob

ştilor, dup

şi se pot amplasa pe pajişti;
obiectivele de investi

ştilor.

ţile cu atribuţii în domeniu aflate în
subordinea sa;

obligaţia de a se include în cadrul
documentaţiei de concesiune/închiriere a
paji ţii
speciale de îndeplinire a contractului;

utilizator - cresc

ţi
agricole specifice categoriei de folosinţ

ţilor
economice în Comunitatea European

ţia vegetal
ţul prev

ţiile
legii, de c ţie de
capacitatea de p ţul mediu al
masei verzi comunicat de consiliile judeţene

ţiei floristice
prev ţarea/
supraîns ţarea paji

ţe de plante care cresc ţesc în
mod natural;

modul de gestionare a paji

ţiilor judeţene pentru agricul
tur ţene
aflate în subordinea consiliului judeţean

ţin

ţinutul amenajamentului pastoral;
definirea construcţiilor care deservesc

activit ţi agricole
ţie pentru producerea

energiei regenerabile s

-

-
-

-

-
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Accesul cet@]enilor români pe pia]a muncii
din Spania

În perspectiva apropiatei liberaliz
ţenilor români pe pieţele naţionale ale muncii în statele

europene care înc ţin restricţii, printre care
ţii utile, reconfirmate în

cadrul discuţiilor oficiale derulate cu autorit ţile spaniole competente
menţiunea referitoare la negarea dreptului de munc

ţ

ţ ţeaz ţa muncii (angajare);
cet ţenii români care totu

ţ ţiune, se pot
adresa Birourilor pentru Str

ţie (Comisaría de Policía) din provincia unde au/doresc s
ţa;

pentru obţinerea unui certificat de rezidenţ
ţiile legale general valabile

pentru obţinerea unui certificat de rezidenţ
ţi: vor prezenta documentul de înregistrare în

regimul corespunz

ţi lucrative pe cont propriu
(autónomos): vor prezenta documentul de înregistrare în regimul
corespunz

ţului;
c. cet ţenii români care în momentul solicit

ţi legale generatoare de venit, trebuie s
ţinere suficiente pentru sine

ţinere (ex: conturi bancare, cecuri, propriet ţi,
c ţi de credit etc.)

ţenilor români care au deja un certificat de rezidenţ

ţiile legale de acordare, li se va refuza eliberarea altui
certificat;

Atenţie: Nu solicitaţi schimbarea certificatului de rezidenţ
ţi condiţiile de obţinere a acestui document!

certificatele de înregistrare a cet ţenilor europeni NU expir
ţ

ţional de identitate (românesc), în
acest caz existând obligaţia ca în maxim 3 luni de la angajare cet ţeanul s

ţ ţine, în virtutea existenţei
unui contract de munc

ţeanului care are/solicit
ţei în Spania, trebuie s

ţesc cet ţeanul rezident sau reîntregesc familia;
c. este c ţeanul rezident (va prezenta certificatul de

c
ţeanului rezident sau al/a soţului/soţiei acestuia

(va prezenta certificatul de na

ţinere sau va aduce un certificat de handicap, care s
ţinerea p ţilor.

e. este p ţeanului rezident (va prezenta certificatul de
na ţinere.

ări - de la data de 1 ianuarie 2014 - a
accesului cetă

ă men
ă reamintească următoarele informa

ă
ă, înscrisă în certifi

catele de reziden ă („no se autoriza a trabajar por cuenta ajena hasta la
fecha ”) NU va mai produce efecte juridice începând cu 1 ianuarie 2014

ă, NU influen ă dreptul de acces pe pia
ă

ă cu unele noi, în care să nu mai apară această men
ăini (Oficina de Extranjería) sau Comisariatelor

de Poli ă-
ă re

ă nou, la momentul solicitării
trebuie îndeplinite de către solicitant condi

ă:
a. pentru cei angaja

ător de securitate socială SAU (2)contractul de muncă
înscris la Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM);

b. pentru cei care desfă ă activită

ător de securitate socială SAU documentul de justificare a
stabilirii sediului social prin înscrierea la Registrul Comer

ă ării preschimbării certifica
tului nu desfă ă activită ă aducă
dovezi clare că dispun de mijloace de între

ă
ăr ă (NU card european de sănătate);

cetă ă
ării schimbării certificatului nu

mai îndeplinesc condi

ă decât dacă
îndeplini

ă ă niciodată,
indiferent de format (nou sau vechi), în consecin ă NU există obligativitatea
preschimbării celor model vechi (format fila A4), cu cele noi (format mic, tip
card);

înscrierea contractului de muncă la Securitatea Socială (angajarea) se
poate face

ă ă
prezinte certificatul de reziden ă, care se poate ob

ă;
a. membrii de familie ai cetă ă stabilirea

re ă demonstreze că:
b. înso ă

ăsătorit cu cetă
ăsătorie);

d. este fiu/fiică al/a cetă
ă este

de vârsta mai mare de 21 de ani, va justifica faptul că dispune de mijloace
proprii de între ă ateste
că se află în între ărin

ărinte al cetă
ă dispune de mijloace proprii de între

şi Spania, Ambasada
doreşte s

şi,
în consecin

şi vor dori schimbarea certificatelor de
reziden

şi
stabileasc şedin

şoar

şoar
şi

persoanele aflate în între
ŞI asigurare medical

şi doresc
schimbarea acestuia, dar la momentul solicit

şi pe baza documentului na

şedin

ştere) şi are vârsta sub 21 de ani. Dac

ştere) şi c

:
�

�

�

�

�

-

...

-

�

Ambasada României în Spania, 17 decembrie 2013

Proiectul de lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan de către persoane fizice a fost adoptat în Camera Deputa

ă în 40 de ani.
România este obligată prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană să deschidă pia

ă, începând cu 1 ianuarie 2014, până în prezent
doar persoanele juridice având acest drept.

ţilor, ca for decizional, fiind
eliminat din text dreptul de preemţiune pentru tinerii pân

ţa terenurilor
agricole pentru persoanele fizice din Uniunea European

Debitoarea SC Seba Sard Admir SRL, sediul social în loc. Moldova
Nouă, ora ă, str. Francesco Griselini, nr. 0, BAZAR-
MODUL 4, jud. Cara ă 28979945,
număr de ordine în Registrul Comer

ă următoarea:

În baza art. 61 alin (1) ăm
to ă ă că:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru întocmirea

ă Adunarea Generală a Ac

ă:
, cetă

ă, ora ă, Sos. Nicolae Titulescu, bl.
26, sc. 1, ap. 2, jud. Cara

ă, jud. Cara
ă, la data de

11.04.2011, CNP 1870415114409, în calitate de asociat unic

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

ş Moldova Nou
ş-Severin, Cod de identificare fiscal

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 public

şi art. 62 alin. (1) din Legea 85/2006, anun

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar al crean

şi afişarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data 10.02.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara,
Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din 27.02.2014 se citeaz

ş Moldova Nou
ş-Severin, data naşterii 15.04.1987, în

loc. Moldova Nou ş-Severin, act de identitate tip CI
seria KS, nr. 372754, emis de SPCLEP Moldova Nou

şi
administrator.

Cererea de admitere a crean
ş-Severin la dosar

3873/115/2013 fiind timbrat

ţului J11/428/2011, prin
administrator judiciar , cu
sediul în Timi

ţ
ţi creditorii societ ţii în insolvenţ

ţelor
asupra averii debitorului este 13.01.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi
ţelor este 03.02.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor
este 19.02.2014.

Termenul de continuarea a procedurii este 27.02.2014.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului

judiciar din Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.

Administratorul judiciar în baza art. 20 lit. g din Legea 85/2006
convoac ţionarilor/asociaţilor debitorului
pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
10.02.2014 ora 11,30 la sediul administratorul judiciar din Timi

ţean român, domiciliat în loc.
Moldova Nou

ţei însoţit

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

NOTIFICARE

� Pascu Gheorghe Sebastian

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
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Tribunalul Uniunii Europene anulează
deciziile Comisiei privind autorizarea
introducerii pe pia ă a

Amflora. Comisia a încălcat normele
procedurale privind regimurile de autorizare a
OMG-urilor în Uniune.

ţ cartofului modificat
genetic

� �

�

� �

�

�

�

�

Guvernul italian de mare coali UNESCO avertizeaz
Organiza La data

de 15 decembrie, o frac Pre
Un activist politic din Arabia

Saudit Pre

ţie, condus de Enrico Letta, a aprobat un decret pentru eliminarea finanţ
ţia Naţiunilor Unite a început s

ţiune a armatei condus
ţeni s ţie pe 14-15 ianuarie, numind-o "un start bun pe care s ţiile unui stat democratic

ţie de c ţionale
ţe din timpul operaţiunilor NATO

ărilor publice în favoarea partidelor politice ă asupra
săpăturilor arheologice ilicite care vizează artefacte siriene ă trimită ajutor umanitar pe calea aerului în Siria, din nordul Irakului

ă de fostul vice-pre ă de stat în Sudanul de Sud ăcut apel la
cetă ă voteze noua constitu ă se construiască institu

ă a fost condamnat la patru ani de închisoare, 300 de lovituri de bici ălătorie după ce s-a exprimat în favoarea unei monarhii constitu
ă de cre

şedinte a încercat o lovitur şedintele interimar al Egiptului a f
şi modern"

şi o interdic şedintele
afgan Hamid Karzai şi-a exprimat frustrarea legat şterea victimelor în rândul civililor şi raidurile în locuin

Social-democraţii din Germania au votat covâr ţie" al ţii doamnei Angela Merkelşitor (Da 76%, Nu 24%) în favoarea intr ştin-democraării în guvernul de "mare coali ături de cre

Michelle Bachelet a redevenit preşedintele . Ea a mai
condus şi 2010. Victoria nu este o surpriz

Chile
ţara între 2006

ţia, în 2010, a avut 84 la sut
ţia la

11 martie, de la miliardarul conservator Sebastian Pinera,
pentru un termen de patru ani, pân

ă,
când a părăsit func ă rating de
aprobare. În vârstă de 62 de ani, Bachelet va prelua func

ă în 2018.

O nouă lege, elaborată de Partidul Popular din ,
la guvernare, introduce amenzi pentru activi

ă la protestele neautorizate, pentru publicarea de
imagini cu poli

Spania
ştii care

particip
şti în acţi ţiune, pentru întreruperea

evenimentelor publice sau sloganuri "ofensive" împotriva
Spaniei sau regiunilor sale.

Aterizare sondei, numită "12 minute
negre", este cea mai dificilă sarcină în timpul
misiunii, a declarat Wu Weiren,

Sonda Chang'e-3, purtătoare a roverului
lunar Yutu (Jade Rabbit-Iepurele de Jad) a
aterizat pe suprafa ătă, 14
decembrie. Cele două au fost lansate cu o
rachetă Long March 3B la 1 decembrie, a
urmat un zbor pe orbita Lunii

ă.
După ce s-a plasat pe orbita lunară la 100

kilometrii de suprafa ă, pe 6 decembrie,
Chang'e-3 a început să pregătească
sistemele pentru cea mai importantă etapă a
misiunii - aterizare. La 10 decembrie, sonda a
pornit pentru un timp motorul principal pentru
a reduce altitudinea deasupra suprafe

ă. În timpul
coborârii, altitudinea sondei a fost controlată
cu ajutorul a 28 de propulsoare mici.

După decelerare, vehiculul

ă. În timpul acestei faze instrumentele au
analizat zona de coborâre planificată.

Motorul principal s-a oprit automat la o
altitudine de patru metri, care a permis
vehiculului o cădere liberă pe suprafa ă.

Secven

ăzut.
După aterizare, Chang'e-3 a descărcat

ă
comunice cu centrul de control. După
stabilirea comunica

ărta de Chang'e-3. La

câteva ore după separare, Chang'e-3
ă capteze fotografii reciproc,

folosind camerele de luat vederi.
Sonda purtătoare, care rămâne în pozi

ă, este echipată cu un generator de
radioizotopi termoelectric pentru alimentarea
opera

ă de sarcina utilă
ă a

ă putere vehiculului în
timpul zilei lunare, pe durata celor trei luni. În
acest timp, el va explora o zonă de trei
kilometri pătra ă
maximă de 10 kilometri de la punctul de
aterizare.

Roverul este capabil de transmisie video
în timp real, va săpa

şef designer al
programului lunar din China.

şi, ulterior, prima
aterizare a unui vehicul din China pe Lun

şase etape de decelerare pentru a
ajunge la 15 kilometri deasupra terenului,

folosind un motor cu putere variabil

şi-a ajustat
rapid atitudinea, apropiindu-se de suprafa

şi
ini

şi
pentru a se îndep

şi Yutu
au început s

ştiin şapte instrumente şi aparate foto.
Yutu (roverul) este echipat cu un panou

solar care furnizeaz

şi va efectua analize
simple ale probelor de sol.

Aceasta a fost prima aselenizare după
misiunea sovietică Luna 24, lansată pe 9
august 1976. După aterizarea pe suprafaţa
Lunii, în 18 august a acelui an, a colectat mos

tre şi a revenit pe Pământ şase zile mai târziu.
Programul lunar al Chinei a început cu

sateliţii orbitali Chang'e 1 şi Chang'e 2, care
au fost lansaţi în 2007 respectiv 2010.

Prima sondă a colectat un volum mare de
date şi a construit o hartă completă a Lunii. A
doua misiune a sporit foarte mult rezoluţia
hărţii anterioare şi a generat o imagine de
înaltă definiţie a Sinus Iridium, o câmpie de
lavă bazaltică, considerată de observatorii
lunari a fi una dintre zonele cele mai frumoase
ale satelitului, locul unde a coborât misiunea
actuală.

Sonda Chang'e 3 face parte din a doua
etapă a misiunii lunare în trei etape a Chinei -
orbitare, aterizare, analiza solului lunar şi
întoarcerea pe Pământ.

După roverul lunar, următorul pas în
programul privind Luna, va fi lansarea unei
sonde care poate reveni cu mostre de pe
Lună pe Pământ. Această misiune dus-întors
este aşteptată înainte de 2020, sub numele
de Chang'e 5.

Filmul aselenizării

ţa Lunii, sâmb

ţ

ţei
Lunii.

De la intrarea pe orbita Lunii, Chang'e-3 a
trecut prin

ţa
lunar

ţ
ţa de aterizare a fost executat

perfect, vehiculul selectând locul de aterizare
dorit aproape imediat, aterizarea având loc,
tehnic vorbind, cu 30 de minute înainte de
termenul prev

ţializat roverul Yutu care a început s

ţiilor, Yutu a deblocat
mecanismul care l-a menţinut fixat în timpul
zborului. Mecanismul de transfer a preluat
controlul pentru a coborâ pe suprafaţa Lunii

ţie
fix

ţiunilor lunare în timpul misiunii de trei
luni. Energia va fi utilizat

ţific

ţi, parcurgând o distanţ

-

Chang'e-3 ăşi Jade Rabbit au coborât pe Lun

Organiza ă solicite finan

ă, tineret ătirea cererilor lor de grant.
Programul este deschis organiza ării
profesionale, tineretului

ă ia legătura cu universitatea, cu colegiul sau cu
organiza

ă
ă ământ,

tinerilor care participă la schimburile destinate lor
ă mobilitate este 17

martie 2014;
a crea sau a consolida parteneriate între institu

ă ământului, formării profesionale
ă parte. Termenul pentru depunerea

cererilor este aprilie 2014;
a sus ă de cuno

ă
ă tineretul.

Consor
ă cerere în numele mai multor organiza

ă universită ă, vor beneficia
de finan ă, noi parteneriate inovatoare: a

ă, permi ă ământ
superior, furnizorilor de formare profesională ă
promoveze inovarea ă dezvolte noi programe
de învă ământ ări pentru a atenua problema deficitului de
competen

ă ă provocări transfrontaliere
precum „aranjarea” meciurilor, dopajul, violen

ă buna guvernan ă, egalitatea de ărba
ă ă pentru to

ă informa
ă ă

ă toate schemele de finan
ă

ă

ă (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink
ările industrializate). El introduce, de asemenea, pentru

prima dată, măsuri de sprijin în favoarea sportului. Programul integrat va
facilita în ătre solicitan ă

ări vor facilita la rândul lor accesul la program.
Erasmus+ urmează să fie lansat într-un moment în care aproape

ă
ări. În acela ă peste 2 milioane de locuri de muncă

vacante, iar o treime dintre angajatori declară că întâmpină dificultă
ă

existen
ă

ă, de a acumula experien ă profesională sau de a participa la
ac ăinătate.

Calitatea
ă tineretul vor fi consolidate prin sprijinul acordat

îmbunătă ă
ă ământ ării profesionale a membrilor personalului didactic

ătorilor din domeniul tineretului, inclusiv prin intermediul unei
cooperări mai strânse între institu ă ământ

ă o cre ă de nivelurile
actuale. Este de a ă se aloce fonduri suplimentare pentru
învă ământul superior care implică mobilitate

ă ărilor care nu sunt membre ale UE. Negocierile în
acest sens vor fi finalizate în 2014.

Organiza ă citească ghidul programului
pentru a ob ă

ă transmită cererile lor (în cele mai multe cazuri
online) la agen ă din propria ă sau laAgen ă pentru
Educa ă

ţiile care doresc s ţare în 2014 în cadrul
Erasmus+, noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare
profesional

ţiilor din domeniul educaţiei, form
ţarea online,

începând cu sfâr

ţia de care aparţin, care se vor solicita grantul.
În 2014 vor fi disponibile, în cadrul programului Erasmus+, fonduri în

valoare de 1,8 miliarde EUR pentru
a promova oportunit ţile de mobilitate deschise studenţilor, stagiarilor,

cadrelor didactice ţ

ţiile ţiile din
domeniul înv ţ

ţine dialogul ţe necesare pentru
realizarea reformei în sistemele de educaţie, de formare profesional

ţiile, organizaţiile
ţii.

Pe lâng ţi ţii de formare profesional
ţare, pentru prima dat

ţe ale cunoa ţe ale competenţelor sectoriale” vor crea
sinergii între educaţie ţând instituţiilor de înv ţ

ţ
ţe.

În domeniul sportului, accentul se pune pe proiecte transnaţionale care
susţin sportul de mas

ţa
ţ ţi,

incluziunea social ţi.

Ghidul programului Erasmus+ ofer ţii detaliate referitoare la
obiective, la priorit ţi, la oportunit ţile de finanţare pentru fiecare acţiune,

inclusiv informaţii tehnice privind cererile de grant ţie,
precum ţiile financiare

ţare actuale ale
UE pentru educaţie, formare profesional

ţare pe tot parcursul vieţii (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,
Grundtvig), programul „Tineretul în acţiune”

ţional
ţ

ţelegerea de c ţi a oportunit ţilor de grant disponibile,
în timp ce alte simplific

ţ
ţi în

angajarea de personal cu competenţele necesare. Aceasta demonstreaz
ţa unui deficit semnificative de competenţe în Europa. Erasmus+ va

aborda problema acestui deficit oferind oportunit ţi de studiu, de formare
profesional ţ

ţiuni de voluntariat în str
ţa organizaţiilor ţie,

de formare
ţirii metodelor de predare ţare, noilor programe de

înv ţ

ţiile de înv ţ

ţine cont de
previziunile de inflaţie ţ

ţ
ţilor în cazul ţ

ţiile interesate sunt încurajate s
ţine mai multe informaţii despre diferitele posibilit ţi de

finanţare. Ele sunt invitate s
ţia naţional ţar ţia Executiv

ţie,Audiovizual

şi sport, pot începe preg

şi sportului. Ele pot solicita finan
şitul lunii ianuarie. Persoanele fizice nu pot solicita direct

un grant, ci trebuie s

şi altor categorii de personal implicat în înv
şi voluntarilor. Termenul

pentru depunerea cererilor vizând proiecte care implic

şi organiza
şi tineretului, pe de o parte,

şi operatorii economici, pe de alt

şi a dezvolta o baz ştin
şi în

cele care vizeaz
şi grupurile de coordonare pot depune o

singur
şi institu

şa-numitele
„Alian şterii” şi „Alian

şi munc
şi întreprinderilor s

şi spiritul antreprenorial şi s
şi noi calific

şi care abordeaz
şi rasismul şi care

favorizeaz şanse între femei şi b
şi activitatea fizic

şi procesul de selec
şi cu privire la dispozi şi administrative legate de

acordarea granturilor.
Programul Erasmus+ combin

şi tineret, inclusiv Programul de
înv

şi cinci programe de cooperare
interna şi programul de
cooperare cu

şase
milioane de tineri din UE sunt şomeri nivelul şomajului dep şind 50 % în
anumite şi timp, exist

şi relevan şi sistemelor europene de educa
şi care vizeaz

şi de înv
şi dezvolt şi

a lucr
şi operatorii

economici.
Bugetul de 14,7 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020

şi reprezint ştere cu 40 % fa
şteptat s

şi pentru consolidarea
capacit

şi Cultur

:
�

�

�

Context

-

Următoarele etape

A fost publicat Ghidul Erasmus+ Ministerul rus al Ap

şurarea de
rachete Iskander cu raz

şi membrii NATO.
Rusia a declarat repetat c

şi partidele de opozi

şi-a dat foc,
declanşând o revolt

şte
vremuri complicate.

Au fost luni de certuri între
partidele politice privind rolul
Islamului în Tunisia, economia

şi grupuri armate
islamiste au efectuat o serie de
atacuri.

ărării a
confirmat rapoartele mass-media
cu privire la desfă

ă scurtă de
ac ării, în
apropiere de frontierele sale cu
statele baltice

ă
este îngrijorată de scutul anti-
rachetă american din Europa,
care, în opinia Moscovei, este
menit să-i submineze securitatea,
stricând echilibrul strategic post-
Război Rece.

S U A i n s i s t ă c ă s c u t u l
antirachetă nu vizează Rusia, el
fiind conceput să apere Europa de
poten

ă
mânt

ă până la
alegerile menite să pună capăt
lunilor de criză politică.

La aproape trei ani de la gestul
disperat al unui comerciant
stradal, care

ă care a
înlăturat regimul autocrat Zine el-
Abidine Ben Ali, Tunisia trăie

ării
se clatină

ţiune în partea de vest a ţ

ţiale atacuri lansate din
Orientul Mijlociu.

Partidul islamist de guvern
ţie din

Tunisia au ajuns la un acord pentru
desemnarea unui nou prim-
ministru, care va conduce o
administraţie interimar

ţ

-
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Vineri, 21 decembrie,
este solsti iul de iarnţ ă.

Soarele răsare la ora 8:13
şi apune la ora 16:45



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier
ţa, str.

F -
ţiri. Preţ 12.000 € neg. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.
Vând vil

ţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea C

ţ 2.000 €/ha.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere
situat în Re ţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbun ţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând spaţiu comercial situat în
Re ţa, B-dul Republ ici i , în
suprafaţ ţ 47.000 €.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând fabric
ţie complet

ţie 800 mp,
platform ţ
160.000 €. Tel. 0741-039378.

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principal ţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând cas ţ

ţie c

ţ 35.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Re ţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firm

ţ 55.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostulu i , cu îmbun ţ i r i
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Re ţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Var ţ 40.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

ţ 150.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0741-039378.

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
central ţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

ţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lun Tel. 0741-039378,0745-114932

ţie. Preţ 140 €/lun Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 2 camere
utilat

ţ 140 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Re ţa, str.
F

ţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter

ţionare pentru
sezon iarn

ţ 1500 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

ţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.

Închiriez hal
ţi, curte

betonat ţii adminis-
trative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez showroom 150 mp cu
locuri de parcare, curte cu gazon,
pentru prezentare auto, mobilier,
u

ţa, zon
ţ 650 € lunar. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.

ţ 150 €/lun

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0741-039378.

ă în bloc de
apartamente situat în Re

ăgăra ără îmbună
tă

ă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar

ăi proprii. Pre

ălan
jud. Hunedoara. Pre

ătă

ă de 140 mp. Pre

ă de termopane cu
linie de fabrica ă, import
Germania, construc

ă betonată 1000 mp. Pre

ă, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală pro
duc

ă. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

ărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată ă com
plet, apă curentă ă încăl
zită prin energie solară. Pre

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă
1000 mp situate în Timi

ăcălaz. Pre

ă la
ro

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă termică, spa

ă.
Închiriez apartament 2 camere,

decomandat, utilat
ă de spălat), etaj 2/4, zona

Poli ă.

ăgăra ă) utilat

ă, cu parcare 100 locuri.
Pre

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi
şului etaj 2/4, f

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

şi

şi

ş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construc

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şoara, zona
S

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi mobilat (nu are
maşin

şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Pre

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi 80 locuri
etaj, în stare de func

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

-
-

Vând 13.000 mp teren plus hal

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând la Duleu porc 150 kg, 9
lei/kg. Tel. 0721-450020. (RR)

Vând la Lugoj 2 porci 100-130
kg, 9 lei/kg. Tel. 0755-753027. (RR)

Vând la Ezeri
ă mică

pentru copii, 5 octave, 200 lei;
ă pentru călărit, din piele. Tel.

0733-236249. (RR)
Vând în Caransebe ărucior de

copii, 250 lei; cuptor cu microunde,
80 lei. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând la Boc ă 5 ani cu
mânz de 7 luni, 3500 lei neg. Tel.
0756-106434. (RR)

Vând la Soceni porc 100 kg, 10
lei/kg. Tel. 0754-571440. (RR)

Vând pui de Rottweiler de 4 luni,
perfect sănătos, are carnet de
sănătate, 400 lei neg. Tel. 0743-
066834. (RR)

Vând la Boc
ănătate, 400 lei

neg. Tel. 0741-581844. (RR)
Vând în Re

ă, 100 lei; televizor
mare, diagonala 70, gri metalizat,
200 lei; covor nou, 130 lei; combină
muzicală, fără boxe, 60 lei. Cumpăr
televizoare color

ăr la Lugoj o vacă bună, cu
20-25 l lapte, ofer 1000+ €. Tel.
0734-204496. (RR)

Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400

ă de spălat, 350 lei;
masă de călcat, 25 lei; televizor, 200
lei; casetofoane de ma ă, 50

ăr în Oravi
ăini ro

ă dormitor,
stil vechi, 500 lei; sobă de încălzit
nouă, 450 lei. Tel. 0737-274332. (rr)

Vând la Cara ă de
cereale industrială, capacitate 800-
1000 kg/h; centrală termică pe
lemne 20 KW. Tel. 0255-232277,
0740-956663. (RR)

Vând la Boc
ă;

ă
vietnameză, 80 kg, 1000 lei neg;
grăsuni 45-60 kg, 550 lei/buc neg.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Dognecea 3 vaci
gestante, cu lapte, 8500 lei neg;
instala

ă de
măcinat pe 2 pale ă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0735-
038603. (RR)

Vând la Re

ădinari porc 120 kg, 9
lei/kg. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând în Boc ăcut
ă, 1600 lei. Tel. 0755-042152 (rr)
Vând la Boc

ş acordeon Hohner
la 72 de başi, 400 lei; org

şa
nou

ş c

şa iap

şa Rottweiler de 5
luni, are carnet de s

şi

şi monitoare lcd în
stare de func

şi
500 lei; maşin

şin şi
100 lei; patine, 25 lei perechea. Tel.
0724-477642. (RR)

Cump
şii. Tel. 0768-700550. (RR)

Vând în Reşi

şova moar

şa balo
şi lucern şrot de floarea soarelui;
sorg pentru animale; scroaf

şi

şa cazan de f

şa vi

ţa calculator P4, cu
monitor lcd, 350 lei; calculator P4,
170 lei; laptop Toshiba Satellite,
procesor 2200 MHz, hdd 250, 4 GB
ram, recent adus din Italia; scaun de
calculator, 60 lei; scaun de birou de
piele, adus din Elveţia, 130 lei; tv
color diagonala 53, gri metalizat,
170 lei; tv color sport, gri metalizat,
telecomand

ţionare. Tel. 0765-
577197. (RR)

Cump

ţa 100-150
g

ţa mobil

ţi de fân, paie

ţie de muls; 2 porci 140-150
kg, 9 lei/kg. Tel. 0760-272242. (RR)

Vând la Vârciorova moar
ţi, 150 € neg; org

ţa porc 150 kg, 9
lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)

Vând la Gr

ţuic
ţel 140 kg, 3

luni, 10 lei/kg. Tel. 0728-510299,
0255-551125. (RR)

Vând la Oraviţa geam termopan
din lemn triplu stratificat, nou,
155x108, 200 €. Tel. 0255-571459,
0723-645485. (RR)

Vând la Oraviţa grâu, 0.80 lei/kg;
stupi multietajat, cu tratamentele la
zi, cu miere pentru iernat, 150 €/buc.
Tel. 0767-791282, 0762-179725 (rr)

Vând convector pe gaz, stare
foarte bun

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.

ă. Tel. 0355-410523.

Vând frigider 60 litri, fripteuze,
radio combine muzicale, chiuvete
inox, aspiratoare, rachete tenis,
c ţi beletristic

ţ 20 lei/
bucata; combin

ţie+boxe, 110
lei; Nokia 6300, 110 lei; Nokia color
30 lei, iphone cu 2 cartele, 150 lei.
Tel. 0721-414951, 0721-798604.

Vând Nokia 6300, card, camer
ţ 110 lei; Nokia 6234, card,

camer ţ 110 lei; Nokia 5310
express music, subţire, preţ 110 lei;
iPhone cu 2 cartele, preţ 160 lei. Tel.
0721-414951.

Vând la

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat, pentru
bloc, case, stare foarte bun
ţie la montaj; subwoofer 100 W, 10
ie

ţa 4 calorifere din
font

ţelu Ro ţuic

ţelu

ţa mobil
ţ pentru copii cu

saltea, 150 lei; schiuri, beţe, bocanci
de schi, 80-100 lei perechea; ceas
pendular foarte vechi, mare, în stare
de funcţionare, 1500 lei; mas

ţurcane,
550 lei/buc neg. Tel. 0743-101311.

Vând c ţel de vân

ţa porci, 10 lei/kg.
Cump

ţie, 150 lei; 2 geamuri cadru din
lemn, noi, doar sticla trebuie pus

ţa tv plasm

ţuzeasc

ţa fotoliu pat, 40 lei;
fotoliu de relax, 30 lei; hot

ăr ă, televizoare auto
ă etc. tel. 0726-211340.

Vând jocuri originale Play Sta-
tion 3, PSP, PS2, portabil, pre

ă muzicală Philips,
cd, casete, radio, sta

ă,
pre

ă, pre

ăldură,
omologate, cu tiraj for

ă, garan-

ă 220 V, tv, dvd, senzori,
microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou, 200 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Re
ă (90 elemente), 13 lei/element

neg. Tel. 0732-603739, 0355-
801410. (RR)

Vând la O ă din vin,
12 lei/kg; vin de anul trecut

ă că

ă sufra-
gerie, 800 lei; pătu

ă de
sufragerie extensibilă cu 6 scaune
înalte, 600 lei; ma ă electrică de
cusut în perfectă stare, 100 €;
ma ă de cusut Singer, modelul
foarte vechi, 100 €. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Lugoj 100 de oi

ă ătoare, dresat,
250 lei. Tel. 0749-457429. (RR)

Vând la Re
ăr dulap haine 2.00x0.80 m.

Tel. 0721-147604. (RR)
Vând telefon Nokia c201, în ga-

ran
ă,

2.20x1.52, 600 lei neg; iapă de rasă,
1 an 7 luni, 1600 lei. Tel. 0762-
378703, 0748-486003. (RR)

Vând la Sacu 7 purcei la 8
săptămâni, 350 lei perechea; 2 porci
gra

ăsuni, 30
kg buc, 600 lei perechea. Cumpăr
mânz din vară. Tel. 0732-982025 (rr)

Vând în Re ă
Samsung, 200 lei; binoclu rusesc,
100 lei neg; orgă veche cu pedale,
pe bază de aer, fran ă, stare
perfectă, 1000 lei neg; telefon Hello
Kitty Alcatel, 300 lei neg. Tel. 0748-
362533. (RR)

Vând la Re
ă nouă,

150 lei; 2 pături de lână, 80 lei;
storcător de rufe, 40 lei. Tel. 0731-
191130. (RR)

şi
de cas

Şopotu Vechi 2 porci,
120-135 kg, 10 lei/kg. Tel. 0748-
146425. (RR)

Vând în Reşi

şiri, surs

şi

şu
şi anul

acesta, 5 lei/kg; dulap cu 3 uşi şi pat
2 persoane, 400 lei; dou şe
de 6 luni, rasa Doberman. Tel. 0355-
401982. (RR)

Vând în Reşi

şin

şin

şi

şi, 100 kg, 9 lei/kg; mânz 2 ani,
rasa Nonium, 2500 lei; 3 gr

şi

şi
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Vând la Lupac mulgătoare, 1200
lei. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Câlnic fân în cantită

ăcut
ă, 200 l, din inox alimentar cu

răcitor de cupru, 1500 €; vin ro
ă, 7 lei/l pentru cantită

ăptămâni, 200 lei/buc; junincă 2
ani, gestantă de 5 luni, 2500 lei. Tel.
0722-801561. (RR)

Vând la Timi
ărie care se compun

din freză universală, circular cu
masă reglabilă, abric care face

ă 4 ani,
gestantă de 2 luni, 3800 lei. Tel.
0747-239755. (RR)

Vând la Deze
ărie, 130 kg. Tel.

0723-235961. (RR)
Vând purcei de rasă în vârstă de

2 luni, 400 lei perechea. Tel. 0757-
317294. (RR)

Tv Samsung 81cm full hd 1080p
lcd. Tel. 0727-363779.

Vând congelator cu 4 sertare în
stare de func

ă cu 2 vi

ă
artificial 3 luni, vi

ănită, iar la fătare peste 20 de litri
lapte. Tel. 0769-467846.

Vând Acer Travel Mate 2420, hd
60 gb, 2 gb ram, monitor de 15. Pre

ă.
Tel. 0726-237843.

ă. Tel. 0721-155683.
Vând 2 fotolii tip scoică, carpetă

persană ă copii, foarte
ieftin. Tel. 0721-155683.

Vând storcător de fructe electric,
un radio cu ceas Kosmodisk. Tel.
0741-633610, 0737-575779, 0770-
515588.

Vând 2 boxe stereo de 16 wa

ă video TDK de
180 minute. Tel. 0741-633610,
0737-575779, 0770-515588.

Vând becule
ă, un radio Mamaia, încărcător

Nokia, fier de călcat Mures, suport
ă perechi de rotile de copii. Tel.

0741-633610, 0737-575779, 0770-
515588.

ţi
mari. Tel. 0255-210535. (RR)

Vând în Boc

ţuic

ţi mai mari.
Tel. 0747-877713. (RR)

Vând viţea 3 luni, 1150 lei. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând în Re ţa purcei de 8
s

ţionare preţ 300 lei. Tel.
0720-006988.

Vând o vac ţele rasa BR
cul floare, toate trei la un preţ de
5.800 lei la pachet, vaca e montat

ţele au o greutate
de 200 kg/ buc., vaca are acum
10/12 litri de lapte în funcţie cum e
hr

ţ
100 €. Tel. 0764-555063.

Vând frigider Artic stare bun

Vând televizor color Delton,
diagonala 54 cm, culoare gri, cu
telecomand

ţi, 4
ohmi. Vând mai multe telecomenzi
de tv color

ţe pentru pomul de
iarn

şa cântar metalic de
la 0 la 550 kg, 200 €; cazan de f

şu de
cas

şi

şoara scule pentru
atelier de tâmpl

şi
egalizare, abric simplu. Tel. 0737-
678578. (RR)

Vând la Cornea vac

şti porc de carne
crescut în gospod

şi birou şcoal

şi o caset

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

Tel./fax: 0255-221 529,. mobil: 0741-039.378, 0745-114.932
office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Auto-Moto-Velo
Vând la Re ţa Matiz, an 2003,

102.000 km la bord, în stare foarte
bun

ţa Volkswagen
Polo. Preţ negociabil. Tel. 0729-
067316.

ţa butuci roţi spate
pentru Opel f

ţie mecanic

ţa Golf 4, model
Coupe, an 2001, înmatriculat în
România în februarie 2010, motor
1.6 benzin ţio-
nat, geamuri electrice, computer
bord, oglinzi electrice heliomate,
scaune reglabile pe în ţime, radio
cd mp3 cu 4 boxe, volan reglabil,
alte dot

ţia în garanţie,
verificare pân

şi

şi

şi

şi
caset

şi

şoara Vw Transpor-
ter T5, an 2007, motor 1.9 turbo-
diesel, de persoane. Tel. 0721-
790745 (RR)

ă, 1300 €. Tel. 0721-697872.
Vând în Re

ă Honda CBR
de 125 cmc, din 2005, 22.000 km.
Tel. 0729-960060

Vând în Re
ără ABS; motor de

ventilator pentru radiator apă
ă direc ă pentru

Opel. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Re

ă, 16 valve, aer condi

ăl

ări, 157.100 km, consumabi-
le schimbate, distribu

ă în octombrie 2015,
asigurare, 2200 € neg; bicicletă
Antala, 250 lei neg. Tel. 0744-
759866. (RR)

Vând în Timi

Vând motociclet
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

RE

ANINA:

ORAVI A

1

ŞI

Ş:

ŢA:

B

CARANSEBE

Ţ :

Ţ: 1

barman: 1;

medic rezident: 1;

montator subansamble: 2;

c

agent de securitate: 1; medic rezident: 2;

ĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE

ălcătoreasă lenjerie: 1; medic rezident: 3;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 18.12.2013

Vând în B
ţiu-

ne faţ

ăile Herculane Dacia
Papuc, an 2005, 1.9 diesel, trac

ă, stare foarte bună, 5 locuri,
1500 €. Tel. 0755-170707. (RR)

Vând la Oravi

ă, 2900 € neg; 2 prese de
balotat pe a

ă de împră

ă, 70 lei/buc;
cositoare pe 4 tamburi mici, 400 €
neg. Tel. 0767-791282, 0762-
179725. (RR)

ţa 2 meturi
erbicidat 1200 l

ţar
ţe, 2000 - 2500 €/buc

neg; ma

şi 1000 l, 800 €/buc
neg; tractor Volvo, 45 CP, motor
Perkins în 3 pistoane, nelucrat cu el
în

şin ştiat azot, 900
lei neg; 5 cauciucuri Michellin
195x65x15, de iarn

Vând la Plugova tractor 445 cu
dublă trac

ă, cabină, arată foarte bine,
5700 € neg. Tel. 0724-105787. (RR)

Vând în Re

ă ăi de motor Fiat
în 4 pistoane, la un pre

ărări autovehicule avaria-
te sau neînmatriculate, plata pe loc.
Tel. 0741-631795.

Cumpărări autoutilitare avariate
sau neînmatriculate. Tel. 0741-
631795.

Vând Seat Ibiza, motor 14, 16 v
GTI din 1999, culoare galben
înmatriculată în România, pre

ă în 5 u

ă, acte la zi, pre

ţiune, are tracţiune
lateral

ţa voucher, 1500
lei. Tel. 0722-801561. (RR)

Vând 2 buc ţi b
ţ de 1200 lei

(600 lei/buc.). Tel. 0764-007606.
Cump

ţ 650
€, u

ţie 2004,
preţ negociabil 800 €. Tel. 0745-
818668.

ţ 1100 €
neg. Tel. 0356-459615.

Vând electromotoare, alterna-
toare, pompe de injecţie Bosch,
cricuri. Tel. 0770-495775.

şi

şor negociabil, sau schimb cu ori
ce fel de maşin şi. Tel. 0732-
521673.

Vând Matiz, an fabrica

Vând Renault Clio 1600 cmc,
stare perfect

Prisma s.r.l. angajează
- secretar ţieă redac

Condiţii studii adecvate.:

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

Cump

şi

şi

ş plug PP3 dup

ş un Rover
414 pe benzin

ş cârlig de
Audi A4, an 1997-98, 50 €. Tel.
0721-384696. (RR)

Vând la Lovrin, Timiş, autotu-
rism Rover 75, an 2003, motorin

şi merge foarte bine, 4750 €.
Tel. 0766-420209. (RR)

Vând la M

şi

şova maşin

ş i toa re ; t rac to r Massey
Ferguson; cositoare care se
adapteaz şi 4
brazde; dezmembrez Peugeot 309;
cauciucuri cu jant

şnea c

şi

şin

ăr jante de tablă pentru
Fiat Brava 2001. Tel. 0755-509970.

Vând la Re

ă în 2015, asigurare 2015,
perfectă stare de func

ă, dife-
rite mărimi, 50 lei/buc; cauciucuri de
iarnă, diferite dimensiuni, 50-100
lei/buc. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Vând moped 2 persoane, motor
de 51, 900 lei neg. Tel. 0766-
671641. (RR)

Vând în Re

ă, 1100 €
neg. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând la Lugoj remorcă monoax
pentru tractor; culegătoare de
porumb pe 1 rând. Tel. 0755-
753027. (RR)

Vând la Ezeri ă
tractor, 1600 lei; plug cu 2 brazde,
1200 lei. Tel. 0733-236249. (RR)

Vând în Caransebe
ă, an 1997, 1800 €

neg. Tel. 0741-330588. (RR)
Vând în Caransebe

ă,
arată

ăureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70
x14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Cumpăr la Soceni 2 jante tablă
deAro cu 6 găuri. Tel. 0749-159355.

Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând în Re

ă
semănat cartofi; greblă întors fân;
p ră

ă la tractor; plug cu 3

ă Peugeot 309
pentru iarnă, 155x80x13 79Q,
165x70x13 79T. Tel. 0255-232277,
0740-956663. (RR)

Vând la Vârciorova Dacia 1310
în stare de func

ăru ă pe
ro

Vând presă de balotat pe a ă,
1500 €; căru ă pentru tractor, 2000
lei. Tel. 0746-642653. (RR)

Vând la Secu ma ă Mazda
323 C, 700 €. Tel. 0255-233912. (rr)

ţa Daewoo Cielo,
an 2005, actele la zi, verificarea
pân

ţionare, 1800
€ neg; Ford Mondeo, an 2002,
recent adus din Germania, euro 4,
1900 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 200, preţuri foarte avan-
tajoase; jante aluminiu 14, 15, 16,
17 ţoli, 550 lei/set; jante tabl

ţa Ford Mondeo
Combi, an 1997, motor 1.8 diesel,
înmatriculat în 2010 în România,
acte la zi, taxa nerecuperat

ţa Matiz, an 2006,
2000 €. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând la Cara

ţionare, pentru
dezmembrare, 300 € neg. Tel. 0735-
038603. (RR)

Vând la Doma ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote

pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând la Re ţa 2 semiremorci
pentru tractor 445, preţ 3200 lei
respectiv 3000 lei, neg. Tel. 0728-
829946. (RR)

ţ
ţ

Vând Renault Laguna Combi,
an 2001, înmatriculat în iunie 2013,
128.000 km, motor benzină 1.8, 120
CP, culoare gri metalizat, toate
dotările, unic proprietar, 3800 €. Tel.
0744-724198. (RR)

Imobiliare
Vând/schimb apartament 3

camere conf. 1 decomandat, etaj 1,
Micro 4, cu apartament 2 camere
etajele 1-2 + diferenţ

ţa, Govândari,
apartament confort 1, etaj 3, cu 3
camere decomandate, gresie,
faianţ

ţie interioar

ţa garsonier

ţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

Vând garsonier ţa,
Lunc ţa mic

ţit

ţa cas

ţiri,
etaj 1/10, 25.000 € neg. Tel. 0722-
820910. (RR)

ă, exclus turn.
Tel. 0743-364546.

Vând în Re

ă, podele laminate, termo-
pane, centrală, izola ă,
u

ă,
12.000 € neg. Tel. 0748-406496. (rr)

Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătă-
rie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte cu 3 încăperi,
garaj, anexe, grădină 1520 mp, 2
fronturi stradale, 28.000 € neg sau
schimb cu apartament în Re

ă în Re
ă, lângă pia ă, la parter,

îmbunătă ă, termopan, laminate,
u

ă cu 2
camere, baie, bucătărie, garaj,
grădină cu pomi fructiferi, 32.000 €
neg. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat cu îmbunătă

şi

şile schimbate, renovat recent,
33.000 € neg. Tel. 0729-137654,
0255-222550. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi

şi schimbate, 6000 € neg. Tel.
0748-362533. (RR)

Vând în Reşi

Vând în Vermeş casă 5 camere,
locuibilă imediat, 28.000 €. Tel.
0741-994171. (RR)

Vând în Re ţa, pe b-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

ţa, F

ţa, apartament 2
camere, în Lunc ţie, cu
îmbun ţiri, 18.500 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

ţa, Dealul Crucii,
cas

ţa apartament 3
camere, confort 2 îmbun ţit, dotat
cu tot ce-i nou

ţ

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţ
ţiri, curte

ţ 80 €/lun

Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Moroasa 1,
central

ţiri majore, preţ 18.000 € negociabil.
Tel. 0720-006988.

Apartament în bloc izolat termic,
la et. 3 din 4, cu înlocuiri la instalaţia
electric

ţ

ţionat, pereţi
retencuiţi ţi, vecini buni
pl

ţ 33.000 €. Tel. 0727-708217.
Vând apartament nedecoman-

dat, cu 2 camere, suprafaţ

ţei de la
Intim, la etaj 2. Apartamentul este
izolat termic în interior

-
ţial mobilat. Preţ

18.500 € neg. Tel. 0721-126951.

şi

ş, mobilat,
geamuri termopan, central

şi exterior, 25.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (RR)

Vând în Reşi şului,
apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, izolat, 2 b

şi

şi

şi utilat, parter, 50.000 € neg
sau schimb cu apartament 2-3
camere în Caransebeş. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând în Reşi

şi modern, buc

şnad, 20.000 € neg; apar-
tament 3 camere confort 1, Calea
Caransebeşului, etaj 1/4, dotat cu
tot ce-i nou şi modern, 30.000 € neg.
Tel. 0760-479181. (RR)

Vând în Reşi

şi
gr

ştit

ştit

şi de ap
şi înlocuite,

geamuri înlocuite cu termopan,
balcoane cu termopan, parchet din
stejar recent raşchetat şi paluxat,
gresie şi faian

şi buc şi
cu debara. Tel. 0723-130321.

Vând apartament 3 camere în
Lunc

ş

şi balcon, uşi de interior moderne şi
noi, aparat aer condi

şi zugr

şului, în zona pie

şi dispune de
central şi geamuri termo
pan. Se vinde par

ă termi-
că, izolat interior

ăgăra

ăi, 2
balcoane, etaj 4, toate dotările,
mobilat, 33.000 € neg. Tel. 0765-
856273. (RR)

Vând în Re
ă, zona Poli

ătă

Vând în Re
ă cu etaj, 3 camere, mobilată,

singură în curte, magazie mare,
grădină, 25.000 € neg. Tel. 0742-
238227. (RR)

Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ătă
ătărie,

baie, balcon, termopane, gresie,
faian ă, podele, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tu

ă 3 camere, baie, bucătărie
mare 4x4, centrală pe gaz, pivni ă
cu multiple îmbunătă

ădină la 300 mp, 55.000 € neg.
Tel. 0355-425649, 0742-250763 (rr)

Ofer spre închiriere 2 camere de
cămin, recent renovat, zona lini ă,
încălzire convector, apă, gaz,
curent, cablu tv pre ă. Tel.
0724-888961.

Vând casă 6 camere, 2 băi,
încălzire centrală gaz, curte, garaj,
anexe, grădină, 540 mp. Tel. 0744-
615904.

ă termică, bloc de cărămidă,
zonă lini ă, în alb, fără îmbunătă-

ă, termică ă, centrală
proprie performantă, u

ă în baie, balcoane,
coridoare ătărie modificată

ă, în blocul cu fostul 4 You, la
etajul 1 din 4, centrală, u ă metalică
Mako, termopane la toate geamurile

ăvi
ătitori, o terasă de 20 mp bonus.

pre

ă utilă 42
mp, situat în Govândari, pe Calea
Caransebe

ă termică

Vând apartament pe Al. Tu
ă totală 40,55 mp. Nu are

centrală. Are contor de gaz ă
rece în casa scării. Pre

şnad,
suprafa

şi ap
ţ

ţ 14.300 €
negociabil. Tel. 0737-459278.

Vând teren 5000 mp cu cons-
trucţie 40 mp la sol la ro ţie,
pereţi

ţ 15.000 €
negociabil. Tel. 0727-708217.

şu funda
şi stâlpi cu centură, panoramă

super-excelentă, iubitorilor de
natură le va fi imposibil să se
despartă de acest loc. Pre

Vând teren 5000 mp plus
construcţie la ro

ţa - V
ţio-

nal, se v
ţa din punctul cel mai

înalt al terenului. Preţ 15.000 €
negociabil. Tel. 0727-708217.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 2 b

ţiri, F

ţ

ţa, str. Cpt. I.
Poptelecan, zona Moroasa 1, preţ
38.000 € negociabil. Tel. 0731-
361322, 0723-610055.

Vând sau închiriez apartament 2
camere, confort 2, parter, Govân-
dari, nemobilat. Tel. 0759-077067.

Închiriez apartament 2 camere,
Govândari, f ţ 130 €.
Tel. 0355-803016, 0759-077067.

Vând apartament cu 3 camere
situat în Re ţa, zona Intim, etaj 1/4,
geamuri termopane ţie
exterioar

ţa, aleea M ţ neg.
Tel. 0726-225083.

Vând urgent în Re ţa aparta-
ment 2 camere, etaj 3, central

ţ

Vând apartament 2 camere etaj
1 Govândari, îmbun ţit parţial,
mobilat. Preţ 22.500 € neg. Tel.
0724-761770.

Vând apartament 2 camere, mo
bilat, etaj 1, Moroasa. Preţ 20 000 €
sau închiriez cu 100 €/lun

Închiriez garsonier ţa,
al. Tineretului preţ 270 lei/lun

şu 40 mp amprent
ş, la mijlocul

şoselei Reşi

şi Reşi

şului,
31.000 €. Tel. 0771-390864.

Vând apartament 4 camere,
parter, 89 mp. Dot

şi
utilat şi

şi
şi izola

şi ş. Pre

şi

şi
curent electric, pe Calea Caranse-
beşului. Tel. 0722-871952, 0770-
130743.

Ştefan cel Mare. Tel. 0770-
546592.

şi

ă
la sol, fără acoperi

ăliug, la 2 km în
afara loc. Cuptoare, peisaj excep

ăd în depărtare 3 rânduri de
dealuri

ăi, parter
înalt, îmbunătă ăgăra

ări: centrală,
termopane, gresie, faian ă, podele
laminate, bucătărie mobilată

ă, situat în Re

ără mobilă. Pre

ă. Tel. 0740-901345.
Vând apartament 2 camere,

Re ărghita

ă
termică, izolat, ferestre termopan.
Tel. 0722-871952, 0770-130743.

Vând teren 400 mp cu căsu ă

ătă

ă. Tel.
0754-914211, 0355-427853

Vând apartament 2 camere, etaj
1, str.

ă în Re
ă. Tel.

0756-852473.

-
.

.

Ofer spre închiriere garsonieră
convector, boiler, semimobilată în
spatele centrului de dializă Vamago
Re

ă ă
parcelă la 250 m de vamă. Tel.
0743-092858.

Vând garsonieră 2 camere,
izolată interior-exterior, climă,
centrală, baie cu vană, gresie,
faian ă, laminate, u

ă metalică, merită
văzută, f. bine între ă, este la
mijloc, nu pe col

ă. Tel. 0728-568448.
Vând în Boc ă cu anexe

ădină. Tel. 0740-518765.

şi

ş şi alt

şi şi geamuri
termopan, uş

şa cas şi
gr

ţa. Preţ negociabil. Tel. 0771-
562490.

Vând 6.000 mp teren la sosea, la
100 m de vama Naid

ţ

ţinut
ţ. Tel. 0770-473621.

ţiu comercial. Preţ
100 €/lun

Închiriez spa

Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătă-
rie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte cu 3 încăperi,
garaj, anexe, grădină 1520 mp, 2
fronturi stradale, 28.000 € neg sau
schimb cu apartament în Reşiţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Oferte-Cereri

de Serviciu
Transport persoane în Austria

Tel. 0741-095663

Transport persoane în Austria,
Italia ţuri de la 50 €.
La 4 c

ţia electric
ţinere

ţii te a

.
.

şi Germania. Pre

Ai probleme cu maşina de sp

şi
repara ştept

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ălat
sau orice obiect electrocasnic, cu
instala ă sau sanitară,
echipă specializată în între

ăm să ne
contactezi. Tel. 0746-213516.

Caut la Cara

ţ

ţa.
Tel. 0741-631795. Caut copil sau
b

Transport cu camioneta de 2
tone tot felul de materiale în judeţ.
Tel. 0743-092858.

Transport lemne de foc, tai
lemne cu drujba ţi la 5 lei
bucata. Transport la domiciliu. Tel.
0743-092858.

şova femeie pentru
îngrijire b

şcoal

şi

şi pale

ătrână. Tel. 0723-595343,
0255-232454. (RR)

Îngrijesc copii ce merg la
grădini ă sau ă; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Tractări, remorcări auto Re

ătrân pentru îngrijire. Tel. 0721-
202985.

B
ţii doresc cuno ţ

ţie serioas

ărbat 43 ani, singur, fără
obliga ă cu o
doamnă pentru rela ă. Tel.
0751-399122.

ştin
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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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