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La mulţi ani!

Program Târgul de
Crăciun 2018
Stadiul de soluţionare
a dosarelor ANRP
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Vremea semănatului
de vânt

Ziua Naţională a României ne oferă an de an prilejul de a celebra împlinirea crezului comun care a schimbat destinul unui
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popor şi a contribuit la crearea României Mari.
La 100 de ani de la Marea Unire din anul 1918, Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, alături de Consiliul Judeţean DEPABD acceptă extrasul
Caraş-Severin, Centrul Militar Judeţean Caraş-Severin şi Primăria Municipiului Reşiţa, vă invită să sărbătorim împreună,
de carte funciară
sâmbătă, 1 decembrie 2018, în Centrul Civic al Municipiului Reşiţa, începând cu ora 13,00.
emis online
Manifestarea se va derula după următorul program:
12.45 - Realizarea dispozitivului de către Detaşamentul de Onoare;
Programul naţional
12.50 - Introducerea în formaţie a drapelului de luptă al Batalionului 183 Artilerie Mixtă „General Ion Dragalina”;
12.57 - 13.00 - Întâmpinarea oficialităţilor;
"Masa caldă în şcoli"
13.00 - 13.03 - Prezentarea onorului şi salutul drapelului de luptă al Batalionului 183 Artilerie Mixtă General Ion Dragalina.;
13.03 - 13.07 - Intonarea Imnului Naţional al României;
Introducerea salariului
13.07 - 13.15 - Oficierea serviciului religios;
minim diferenţiat
13.15 - 13.25 - Scurt istoric privind importanţa şi semnificaţia zilei de 1 Decembrie 1918
13.25 - 13.40 - Rostirea alocuţiunilor referitoare la sărbătorirea “Zilei Naţionale a României”;
Schimbări în componenţa
13.40 - 13.45 - Realizarea dispozitivului de defilare;
Guvernului
13.45 - 14.00 - Defilarea detaşamentului şi a tehnicii specifice instituţiilor din Sistemul Naţional de Apărare Ordine Publică şi
Securitate Naţională, cu prezentarea onorului;
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14.00 - Spectacol folcloric.

S-a adoptat Sistemul de
Colectivul Direciei de Sănătate Publică a judeului Caraș-Severin va oferi în nume personal pentru reșieni, cu ocazia
Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naională a României și Centenarul Marii Uniri de la 1918 – o masă caldă. Este vorba de 180
de porii, care vor fi distribuite în Centrul Civic al municipiului celor care vin să asiste la manifestări și, desigur, nu numai.
Masa caldă va fi disponibilă, începând cu ora 14.

informaţii Schengen
consolidat
Consolidarea
Agenţiei eu-LISA

Sărbători fericite!
La mulţi ani!
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Anunţ
Din motive obiective
(tehnice), legate de
tipărirea

ziarului,

următoarea apariţie va fi în
luna ianuarie 2019.
Redacţia

5 949994 960103

ANRP: Stadiul de solu]ionare a dosarelor
la data de 12.11.2018

Program Târgul de Crăciun 2018

România anului 2018 se află în Centenar, sărbătoarea care ne aminteşte de oamenii acelei
generaţii care şi-a făcut pe deplin datoria, de sacrificiul lor pentru existenţa noastră de astăzi. Este
sărbătoarea care trebuie să ne dea putere şi să ne responsabilizeze pentru cei care vor urma.
DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR
Adevărul istoric este relativ şi interpretabil dar el rămâne adevăr. Iar adevărul unei naţii este
Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea
despre valorile ei. Incompetenţa şi deznădejdea nu construiesc, doar dărâmă, în schimb, dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul
compasiunea şi curajul sunt temelia unui viitor construit pe adevăratele valori ale unui popor unit. Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate
Te aşteptăm în Centrul Civic să sărbătorim 100 de ani de România! România UNITĂ!
31.254 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au
fost soluţionate până în prezent 23.978 dosare.
Alte 3.461 dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura completării lor cu
1 DECEMBRIE
15 DECEMBRIE
18:00 - 18:15 - Şcoala gimnazială nr. 7 - documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea
13:00 - 14:00 - Ceremonial religios,
emiterii deciziei de compensare/validare parţială/invalidare. 3.236 dosare au fost
alocuţiuni, ceremonial “Capsula timpului” - Concert colinde de Crăciun
Centrul Civic
18:15- 18:40 - Liceul Teologic Baptist - returnate de Secretariat autorităţilor locale, fie înainte de apariţia Legii nr.
165/2013, pentru completarea documentaţiei, fie după apariţia Legii nr. 165/
14:00 - 14:30 - Parada militară Centrul Civic Colinde clasice româneşti şi internaţionale
18:40 - 19:40 - Colegiul Naţional 2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.
Inaugurarea Târgului de Crăciun
După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondu14:30 - 15:30 - Ansamblul folcloric „Diaconovici Tietz” - Program colinde „Magia
lui funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până în
„Bocşana”, Ansamblul folcloric „Bârzava” Crăciunului”
prezent au fost analizate toate dosarele înregistrate până la data de 28.02.2018.
15:30- 16:30 - Marcel Colcea, Cristian Octavian
16 DECEMBRIE
În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consi18:00 - 19:00 - Şcoala populară de arte şi
Melcher, George Popovici
16:30 - 17:30 - Ansamblul folcloric meserii „Ion Românu” Reşiţa - Spectacol de lierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.
În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor
„Romaniţa”- Chişinău, Ansamblul folcloric - muzică uşoară: Clasele de canto-muzică
solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:
uşoară, Jazz, folk;
Petrovac na Mlavi - Serbia
19:00 - 19:45 - Colegiul Naţional „Traian l calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;
17:30 - 18:15 - Anca Pârlea & Band
l calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în
Lalescu” - Christmas Land LMF
18:15 - 19:00 - Talisman
care autorul a decedat);
21 DECEMBRIE
2 DECEMBRIE
17:00 - Moş Crăciun 18:00- 18:15 - Palatul l dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;
18:00 - 18:15 - Magnum Team Reşiţa l amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea
Demonstraţie de dans sportiv
Copiilor Reşiţa - Program muzică uşoară
18:15 - 18:30 - Attitude Dance Crew - Street
18:15 - 18:30 - Centrul de zi „Maria” - acestuia conform grilei notariale.
dance
Spectacol de colinde
DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001
18:30 - 19:30 - Radio România Reşiţa 18:30 - 18:45 - Centrul de zi „ABC” Până la data de 12.11.2018, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate
Concert - Milan Lepedat -& V.B.A
Spectacol de colinde
19:30 - 20:15 - Radio România Reşiţa 18:45 - 19:30 - Şcoala populară de arte şi 63.200 dosare, din care 10.171 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până
în prezent au fost soluţionate 28.420 dosare. În categoria dosarelor soluţionate
Direcţia 5
meserii „Ion Românu” - Art’s Cool Band
intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor
22 DECEMBRIE
7 DECEMBRIE
(C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au
18:00 - 18:30 - Centrul şcolar de educaţie
17:00 - Moş Crăciun
incluzivă “Aurora” - program colinde
17:50 - 18:00 - premierea câştigătorilor în emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum
şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că
18:30 - 18:45 - Centrul şcolar de educaţie cadrul concursului “ ECO Christmas Tree”
incluzivă “Primăvara” - program colinde
18:00 - 18:40 - Biserica Penticostală - au rămas fără obiect.
Dintre dosarele nesoluţionate, 8.810 dosare au trecut de etapa analizării şi,
18:45 - 19:00 - Asociaţia Culturală Reşiţa Program muzică religioasă
Română - Corul “Menestrelul” şi clasa a IV a 18:40- 20:10 - Şcoala de muzică „Visions of pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea
de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare
secţia germană - Colegiul Naţional “Diaconovici dreams” - Concert gospel ft. Dean Bowman
parţială/invalidare.
Tietz”
23 DECEMBRIE
Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016,
19:00 - 19:40 - Şcoala gimnazială nr. 8 17:00 - Moş Crăciun
18:00 - 18:30 - Asociaţia tinerilor ortodocşi ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepţie de la
corul şcolii - program colinde, poezie în grai
din banatul de munte - Concert colinde “ Pui de această regulă se soluţionează cu prioritate următoarele categorii de dosare:
bănăţean, dans modern
l dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în
19:40 - 19:55 - Colegiul Tehnic Reşiţa - cer”, “Ator”, “Laudei”
18:30 - 18:45 - Grupul „Ethos" al Episcopiei vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;
concert colinde
l dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele
8 DECEMBRIE
Caransebeşului - Concert colinde
18:45 - 19:00 - Protopopiatul Ortodox de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum
18:00 - 19:00 - Liceul de artă „Sabin Păuţa” şi la calitatea de persoană îndreptăţită;
Corurile „Armonia„, „Allegretto” “Stacatto”, Român Reşiţa - Concert colinde
19:00 - 19:30 - Corul Universităţii Eftimie l dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de
muzică uşoară, grup vocal folcloric
entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii
19:00 - 20:00 - Şcoala populară de arte şi Murgu - Concert colinde
Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;
24 DECEMBRIE
meserii „Ion Românu” Reşiţa - Spectacol de
l dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost formulate de
17:00 - Moş Crăciun
colinde şi cântece de iarnă - participă cursanţii
18:00 - 19:00 - Teatrul „DA” - Piesă de teatru către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut
clasei de chitară şi percuţie „The Voice”,
cultelor religioase şi minorităţilor naţionale din România;
“Poveste de Crăciun“
„Strings”, „Angels”, „Adante”
La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele
9 DECEMBRIE
29 DECEMBRIE
18:00 - 18:15 - Centrul pentru persoane 27001/CC -28000/CC.
18:00 - 20:00 - Şcoala populară de arte şi
Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptăţite să estimeze perioada în
meserii „Ion Românu” Reşiţa - spectacol vârstnice - Suită de dansuri populare
18:15 - 20:15 - Radio România Reşiţa - care le va fi analizat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare
muzical coregrafic susţinut de clasele: cantomuzică populară, instrumente de suflat, Program muzică populară: Romina Bîrlea, neanalizate până la numărul 40.000.
De la dosarul 27001/CC la dosarul 28000/CC: 580 dosare;
acordeon, precum şi program artistic susţinut Ionela Cerbu, Florin Potra, Nicu Miulescu,
De la dosarul 28001/CC la dosarul 30000/CC: 1.045 dosare;
Lorena Pela, Andreea Miroşu, Mirabela Delia,
de Ansamblul folcloric „ Reşiţeana”
De la dosarul 30001/CC - la dosarul 40000/CC: 5.310 dosare;
14 DECEMBRIE
Camelia Ceocu
Reamintim faptul că în prezent Direcţia de aplicare a Legii nr. 10/2001 are
30 DECEMBRIE
18:00- 18:10 - Şcoala gimnazială nr. 2 obligaţia să analizeze minim 700 de dosare pe lună.
18:00 - 19:00 - Black Strings Band
concert colinde
În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. şi
19:00 - 20:00 - Trouble Hart - Serbia
18:10-18:40 - Şcoala gimnazială „Mihai
dosare pentru care s-au formulat cereri de analizare cu prioritate de către
20:00 - 21:00 - Phaser
Peia” - „Centenar colindator “
persoanele cărora li s-au recunoscut existenţa şi întinderea dreptului de
31 DECEMBRIE
18:40- 19:10 - Şcoala gimnazială nr. 9 proprietate prin hotărâri judecătoreşti şi de către persoanele care au făcut dovada
22:00 - 22:45- Mar’s Studio
Spectacol artistic „Magia Crăciunului”
că sunt supravieţuitoare ale Holocaustului.
22:45 - 23:30 - Melmac Riders -Serbia
19:10- 19:25 - Colegiul Tehnic Cărăşan După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate
23:30 - 00:00 - Keo 00:00- 00:10 - Joc de
Concert colinde, dansuri populare, moment
aproximativ 4.300 de cereri de analizare cu prioritate. Până în prezent au fost
artificii
artistic cu interpreţi de muzică populară
soluţionate 2.279 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data
00:10- 00:25 - Keo
19:25 - 19:35 - Colegiul Naţional „Mircea
de 12.11.2018, sunt în analiză alte 1.496 dosare de acest tip, pentru care s-au
Eliade” - Spectacol „Bucuria Crăciunului”:
formulat cereri până la data de 31.08.2018, inclusiv.
muzică populară, dansuri moderne, colinde,
Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un serviciu creat
moment stand-up
special în acest scop, în paralel cu analizarea dosarelor la ordine.
19:35 - 20:05 - Liceul Teoretic „Traian Vuia” A.N.R.P., 13.11.2018
Spectacol „ Vis de Crăciun”
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Vremea semănatului de vânt
Ticăloasă şi fără noroc este comunătatea aceea unde
întru obiceiu se aduce făţărnicia şi minciuna.
Dimitrie Ţichindeal (1775-1818), Fabule
Nu suntem pe marginea prăpastiei. Acolo era
„imperialismul putred”, pe vremea aialaltă, de unde se
uita la noi care ne căutam de treabă mai către fundul ei,
la ţărişoarele lagărului (!) socialist, aflate la înălţimi
diferite din vale, cu stadiile de măreţe împliniri aferente.
Aşa cel puţin circula un banc în acele timpuri. Între timp
s-au mai schimbat lucrurile, s-au ivit noi oportunităţi,
unele revoluţionare, de care s-a profitat în diferite feluri,
iarăşi în funcţie de ţărişoară, care cât s-a învrednicit să
priceapă însemnătatea momentului. Bunăoară cea a
anului de graţie (şi de semnificaţie istorică) 1989.
Noi ne prăvălim uniform accelerat pe grohotişul unei
râpe, la capătul căreia nu ne aşteaptă nici o bucurie.
Iniţial mai puneam frână alunecării, după deturnarea
operată de „structurile” retrograde coordonate de Ion
Iliescu şi ai săi, tartorul contrarevoluţiei, iar în
continuare am pierdut alte şi alte trenuri şi căruţe ale
schimbării, pentru care şi-a pus pielea la bătaie o
întreagă generaţie de români conştienţi. Astăzi
marginea prăpastiei de care vorbeam a rămas departe
în urmă. Iar capitalismul a lăsat-o şi el în urmă, urcând
pas cu pas mai sus; în prezent are şi el oarece şovăieli.
Un argument sintetic al acestor constatări este dat
de cei aproximativ 4 milioane de plecaţi din ţară, dintre
cei mai buni şi mai în putere de la toate nivelurile
sociale. Peste 20% din populaţia totală! Mai mulţi decât
erau la sfârşitul fostului regim membrii de partid unic,
cca. 3,8 milioane. Bine, dar ce legătură are?, veţi
întreba. N-are, decât că şi ei se considerau „cei mai buni
fii”, că încolo nici nu plecau, că aveau alte idei, nici prea
multă ispravă nu făceau, cei mai mulţi dintre ei. Ăştia deacuma fac, dar pe afară, că în ţară nu prea e loc de
întors, dacă n-ai obrazul şi conştiinţa tăbăcite. Iar
„structurile”, demni urmaşi şi urmaşe ai celor 3,8, joacă
tontoroiul pe cocoaşa naţiunii tot mai vlăguite şi căzute
în depresie socială.
Vorbeam într-un articol mai vechi despre vocaţia
distructivă indusă în ţările ocupate, prin programul
NKVD de luare în stăpânire a lor după Războiul Mondial
II (Firul roşu şi negru al istoriei recente1). Adoptarea
consecventă a unei legislaţii permisive pentru infractori
şi restrictive pentru oamenii oneşti, în special în
legislatura actualului Parlament, este o încununare a
acestui trend. Este probabil al nouălea val al dărâmării
edificiului democratic şi de apartenenţă euro-atlantică a
societăţii româneşti. Acela decisiv.
„Distrugerile, în condiţiile date, nu pot decât să
continue, intenţionalitatea lor fiind vizibilă cu ochiul liber.
Atât cele fizice, materiale, cât şi, mai grav, cele morale şi
spirituale. La fel de grav, cele umane, prin plecări
masive etc. Menţinerea nivelului scăzut este singura
modalitate de a controla oamenii a acestui tip de
oligarhie, cu etichete mediatice ca „baroni locali”,
„sistem ticăloşit”, reţele de foşti comunişti şi securişti,
„mafiote”, eşaloane de tot soiul etc. Nivel scăzut
însemnând sărăcie, corupţie, dependenţă socială,
absenţa unei clase de mijloc viguroase, compromitere
externă, cultură - învăţământ - sănătate precare etc.
Pierderile materiale ar putea fi recuperate în mai puţin
de o generaţie, dar celelalte în mai multe. Interesează
pe cineva evitarea lor? Şi dacă da, pe câţi, dintre care
probabil doar o parte este în măsură să şi înfăptuiască
ceva. Pentru început, să facă masă critică. (s.n.)” (A.G.,
Adunate din greşeală, pg. 119), scriam în septembrie
2012, imediat după puciul din vara aceea. Era valul al
şaptelea. Ne e teamă că este ameninţată nu numai
siguranţa naţională (termen juridic), ci este afectată
însăşi rezistenţa poporului în faţa solicitărilor istoriei (şi
ale geografiei). Procesul a început demult, de aproape
trei sferturi de secol şi ameninţă să se finalizeze. Sunt
voci cunoscute care afirmă în spaţiul public „Doar un
miracol ne mai poate salva”, sau „Doar Dumnezeu ne
mai poate ajuta!” (Rodica Culcer, Ion Longin Popescu Formula AS nr. 1341/ nmb. 2018). Bat vânturi de
restrişte. Acceptarea răului a fost tolerată continuu,
începând cu „Iliescu şi ai săi”, ajungând din treaptă în
treaptă la ultima fază, cu „Dragnea şi ai săi”. Nuanţe
schimbate, fondul menţinut, de parazitare a întregului
corp social al ţării.
Domeniile afectate sunt diverse, aflăm zi de zi şi le
cunoaştem, se leagă între ele, iar printre cele mai
dramatice sunt aspectele legate de familie. Milioanele
de plecaţi înseamnă multe sute de mii de familii cu
existenţa dereglată, sute de mii de copii afectaţi inclusiv
psiho-emoţional, înseamnă efecte pe termen lung în
întreaga societate. Aşa cum constatăm azi efecte
negative de exemplu ale dezorganizării învăţământului
din anii 1990-96 şi după 2000. Dar le tratăm cu
indiferenţă şi/ sau cu fatalism. Corul văicărelilor,

respectiv al diversiunilor - acuze adresate pe piste false
sau minore - nu face decât să contribuie la atmosfera
generală toxică (la figurat) şi uneori toxică la propriu (v.
cazul „Colectiv”, dar şi gazările din 10 august a.c.).
Violenţa în familie este de asemenea un flagel
cronicizat în societate, cu vechi tradiţii neaoşe. Multe
biserici şi diferite ong-uri fac eforturi admirabile pentru a
reduce suferinţele celor aflaţi în situaţiile menţionate
aici; le subliniem pe acelea de a oferi şanse copiilor
capabili, care riscă să şi le piardă fără a avea vreo vină,
de la abandonul din pruncie, până la accesul la o viaţă
normală şi la învăţătură, la vârstele mai mari. Ei vor fi
generaţia următoare care va intra pe rol. Cum ne vor
pomeni văzând moştenirea pe care le-o lăsăm este o
întrebare...
*
Văzând acum tabloul general al acestor belele de pe
capul românilor, pare oarecum de mirare, dacă nu chiar
deplasată preocuparea excesivă a autorităţilor pentru
(re)definirea într-un articol de Constituţie a familiei. Se
are în vedere evitarea confuziei cu parteneriatele
posibil homosexuale, care de altfel este deja evitată
printr-o lege civilă. Subiectul vă este arhicunoscut, nu-l
reluăm. După ce deveniseră o modă manifestaţiile de
stradă gay, urmate de contra-manifestaţii, într-un târziu
a apărut Coaliţia pentru Familie care într-o amplă
campanie susţinută şi de Biserică a strâns 2,7 milioane
de semnături pentru înlăturarea confuziei menţionate.
În fond, pentru refuzul ridicării homosexualităţii la rang
de preeminenţă socială (!). Nici o reacţie din partea
Guvernului, până în momentul în care a putut să
folosească iniţiativa cetăţenească pentru o diversiune
faţă de problemele acute amintite mai sus şi probabil cu
intenţia ascunsă de a profita de eventualitatea
modificării Constituţiei, spre a strecura, „noaptea ca
hoţii”, şi alte modificări, permisive, cum spuneam,
pentru infractori şi restrictive pentru oamenii cinstiţi.
Toată campania clamată cu mult sonor în presă şi de la
alte tribune publice, având drept argument principal
refuzul homosexualităţii în familia noastră „tradiţională”
şi respingerea categorică a eventualităţii înfierii de copii
de către cuplurile homo. Cunoscând că numărul LGBT
la noi este în jur de 1,5% (deşi despre „...T” puţin
probabil să putem vorbi, deoarece... costă), să ne mai
mirăm că un guvern al unei ţări sărace cheltuie 43 (patru
zeci şi trei) de milioane de € pentru un referendum care
în fond nu schimbă nimic? Nici viaţa homosexualilor,
nici a noastră, a celorlalţi. Ţara arde şi baba - hm!... se
ocupă de coafură. Că sub coafură... Iar familia
„tradiţională” continuă să aibă probleme, cum am văzut;
altele.
E drept că paradele gay n-aveau (nu au) nimic
atrăgător pentru un om normal, iar ostentaţia cu care se
desfăşurau nu le face nicidecum mai legitime. Aveau şi
ele substratul lor diversionist (stânga internaţională şi
altele), căci dacă ar sta la locul lor, n-ar avea nimeni
nimic cu ei. Şi se mai vorbea despre „minorităţi
sexuale”, ca să le confere legitimitate asemeni altor
minorităţi. Deja se depăşeau nişte limite, căci
minorităţile sexuale sunt mai multe şi n-au nimic cu
legitimitatea, ba nici cu legalitatea. Apropo, nu s-a mai
auzit nimic despre procesul pedofilului cu nu ştiu ce
funcţie în aparatul guvernamental. Se tărăgănează şi
el, ca atâtea altele. Te pomeneşti că „minoritarul”
sexual, dacă e şi infractor, are în noua conjunctură
circumstanţe... atenuante?! Ori chiar favorizante...!
Doamne apără şi păzeşte.
Despre referendumul pentru reducerea populaţiei
din Casa poporului la 300 de parlamentari nu mai
vorbim, deoarece a fost valid (prezenţă peste 50%) şi
nu a fost băgat în seamă. A cui e puterea în ţara asta,
conform Constituţiei? Că nu putem să ne dăm seama.
N.b. O altă coaliţie a adunat 1,5 milioane de
semnături sub sloganul „Fără penali în conducerea
ţării”. Ce cataclism trebuie să se mai întâmple pentru a
organiza un referendum şi introducerea în Constituţie a
unei atari menţiuni, aceasta într-adevăr necesară? Sau
măcar o lege acolo, să mai pună frâu dezmăţului penal.
Mai aşteptăm?
O femeie şi cu atât mai puţin o naţiune nu are nici o
scuză dacă permite unor derbedei să abuzeze de ea, a
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spus, pare-mi-se, Churchill . Poate desigur să dea
explicaţii la cedări, cu asta se ocupă politicienii
îndeobşte, dar de găsit justificări e mai greu. Marele om
de stat se referea la Germania lui Hitler, dar din păcate
mai cunoaştem cazuri. La noi începe să devină obicei
cocoţarea sfertodocţilor la conducerea trebilor ţării.
Iar... ăăă... electoratul stă şi râde a pagubă.
*

În campania pro-referendum s-au făcut repetate
raportări la Vechiul Testament, de prezentare a
pericolului invadării noastre de către homosexuali (via
UE, desigur), având ca termen de reper episodul biblic
Sodoma şi Gomora. Încălcarea nestăvilită a celor 10
Porunci de pe Tablele Legii (să nu furi, să nu râvneşti...,
să nu mărturiseşti strâmb...) este în schimb ignorată
suveran de către purtătorii de grijă ai familiei, ca şi
celelalte probleme de altfel din familiile „tradiţionale”,
cum spuneam mai sus. La fel cum se doreşte a fi trecute
cu vederea corupţia („care ucide”) şi tâlhărirea ţării şi
despădurirea ei.
Spre a intra în câteva amănunte privind cele două
oraşe ale antichităţii biblice, să deschidem Cartea
Sfântă şi să medităm puţin la zicerile ei. În Facerea.
Întâia carte a lui Moise cap. 18 întâlnim episodul
cunoscut al Sodomei şi Gomorei. „23. Şi apropiindu-se
Avraam, a zis: ,Pierde-vei, oare, pe cel drept ca şi pe cel
păcătos, încât să se întâmple celui drept ce se întâmplă
celui nelegiuit?/ 24. Poate în cetatea aceea să fie
cincizeci de drepţi: pierde-i-vei, oare, şi nu vei cruţa
locul acela pentru cei cincizeci de drepţi, de se vor afla
în cetate?/ (...)’/ 26. Zis-a Domnul: ,De se vor găsi în
cetatea Sodomei cincizeci de drepţi, voi cruţa pentru ei
toată cetatea şi tot locul acela’./ 27. Şi răspunzând
Avraam, a zis: ,Iată, cutez să vorbesc Stăpânului meu,
eu, care sunt pulbere şi cenuşă!/ 28. Poate că lipsesc
cinci din cincizeci de drepţi; poate să fie numai patruzeci
şi cinci; pentru lipsa a cinci pierde-vei, oare, toată
cetatea?’ (...)”. Suspendăm cu părere de rău câteva
pasaje, minunata negociere continuă între Patriarhul
Avraam şi Stăpânul său divin, încheierea putând să
intrige pe cititorul neatent. „32. Şi a mai zis Avraam: ,Să
nu se mânie Stăpânul meu de voi mai grăi încă odată:
Dar de se vor găsi acolo numai zece drepţi?’. Iar
Domnul i-a zis: ,Pentru cei zece nu o voi pierde’./ 33. Şi
terminând Domnul de a mai grăi cu Avraam, S-a dus, iar
Avraam s-a întors la locul său.” .
Luarea deciziei de a nimici cele două oraşe a fost
dramatică. Concesia Stăpânului a mers până la
suspendarea ei în faţa unei minime părţi din populaţie
rămasă între „cei drepţi”. Câtă să fi fost populaţia? O
localitate cu 1000 de locuitori era deja un orăşel în acea
vreme. Sodoma şi Gomora erau oraşe mai importante,
să fi avut aşadar fiecare 2000 de locuitori. Era sfârşitul
pământului acolo, marea majoritate fiind căzută în
desfrâu şi fărădelege. Totuşi la un procent sau două „de
drepţi” (20 sau 40, din 2000 - cel puţin; la o populaţie mai
mare raţionamentul e cu atât mai valabil) pentru care se
ruga concetăţeanul lor Avraam, „răspuns-a Domnul:
,Nu o voi pierde pentru cei douăzeci’.”. Nici măcar atâţia
nu erau, ci doar Avraam şi familia sa, iar negocierea s-a
încheiat, marcând unul din momentele capitale ale
monoteismului iudeo-creştin. Urmează cap. 19. Pieirea
Sodomei, cu cei peste 99% de nelegiuiţi ai săi.
Utilizarea acestui episod pentru comparaţia
societăţii noastre, aflate în mare suferinţă cu cele 1-2%
de homosexuali, este aşadar departe de o dreaptă
măsură a preocupărilor de îndreptare a ei; toate în
dauna unor preocupări similare, de îndreptare a
deficienţelor majore care o parazitează şi ne trag în jos
pe toţi. În afara unor insuliţe cu pondere infimă, probabil
că nu există nici un domeniu al vieţii noastre socialpolitice neafectat de pecinginea morală şi de
incompetenţă, întinsă peste ţara întreagă, vizibilă deja
de mult şi de dincolo de fruntarii. Perspectivele sunt tot
mai sumbre. Circula o vorbă prin anii 1970-80: - Cine e
negru şi bate la uşă? - Viitorul.
Să ne ajute Dumnezeu pe toţi împreună şi pe fiecare
în parte să nu se ajungă la niveluri ale declinului, ale
decăderii ireversibile, de la care să nu se afle cale de
întoarcere şi de redresare. Pentru procentele prea
puţine „de drepţi” care, iată, nu reuşesc „să facă masă
critică”, Îngerul nostru păzitor, care ne-a ajutat decisiv în
urmă cu 100 de ani să ne ridicăm alături de celelalte
state europene, să ne dea „mintea românului de pe
urmă”, spre a opri decăderea şi a ieşi din propriul nostru
marasm moral şi social-politic. Nicidecum ocupândune în schimb de nimicuri. Să nu obosim a repeta, iarăşi
şi mereu, aceste imperative de vremuri grele.
Reşiţa, noiembrie 2018.
Anton Georgescu
-----------------------1) Vezi Anton Georgescu, Adunate din greşeală.
Răfuieli sentimentale, Ed. Banatul Montan, Reşiţa
2014.
2) Vezi şi James C. Humes, Vorbele de duh ale lui
Winston Churchill, Ed. Humanitas, Bucureşti 2010.
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Guvernul a decis, printr-o ordonanţă de urgenţă,
menţinerea punctului de amendă la 145 de lei şi pentru
anul 2019, a precizat Biroul de presă al Executivului. Astfel,
punctul de amendă, care şi în 2018 a fost de 145 de lei, va fi
calculat şi pentru anul viitor ca fiind 10% din valoarea
salariului minim brut pe economie de la nivelul anului 2017.

Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare
a persoanelor juridice în cadrul Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
(Programul Rabla Clasic şi Programul Rabla Plus)
a fost prelungită până la data de 07 decembrie 2018
inclusiv, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu.

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în 26 noiembrie o
emisiune aniversară de titluri de stat către populaţie, cu ocazia
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a treia în cadrul
programului TEZAUR-ediţia CENTENAR. Valoarea nominală
a unui titlu de stat este de 1 leu, cu maturitate de 2 ani şi o rată
de dobândă de 4,5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile.

DEPABD accept@ extrasul de carte funciar@ Programul na]ional "Masa cald@ în }coli"
emis online
În şedinţa de Guvern din 9 noiembrie 2018, a fost aprobată
Începând din 16 noiembrie, prezentarea contractului de vânzarecumpărare, a celui de construire sau a extrasului de carte funciară
semnat şi ştampilat, eliberat de oficiile de cadastru şi publicitate
imobiliară, nu mai este obligatorie pentru obţinerea documentelor de
identitate.
Extrasele de carte funciară emise online de Agenţia Naţională de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) sunt acceptate de
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date (DEPABD). Astfel, persoanele care solicită eliberarea actelor
de identitate pot depune extrasul de carte funciară obţinut online la
toate cele peste 570 de birouri ale DEPABD din ţară, pentru a face
dovada adresei de domiciliu.
Demersul, iniţiat de ANCPI şi acceptat de DEPABD, vine în
sprijinul cetăţenilor, care nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze la
sediile oficiilor de cadastru pentru a solicita şi pentru a ridica extrasul
de carte funciară pentru informare. DEPABD, aflată în subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, s-a alăturat celor 17 instituţii bancare
şi nebancare care acceptă extrasul de carte funciară eliberat online.
Persoanele care solicită eliberarea cărţilor de identitate pot
depune la dosar extrasul de carte funciară emis online, pe platforma
epay.ancpi.ro. Preţul acestuia este de 20 de lei, iar documentul
poate fi transmis pe loc dacă actele respective sunt disponibile în
format electronic. În situaţia în care cartea funciară nu este
introdusă în sistemul electronic, angajaţii oficiilor de cadastru şi
publicitate imobiliară fac conversia documentului în format
electronic şi îl expediază solicitantului.
În prezent, numărul de imobile înregistrate în sistemul informatic
integrat de cadastru şi carte funciară este de aproximativ 12
milioane, reprezentând tot atâtea cărţi funciare. Cifra reprezintă
aproape 30% din numărul total estimat de imobile din România.
MDRAP, 16.11.2018

Ordonanţa de urgenţă privind continuarea programului naţional
Masa caldă în şcoli, destinat preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi
de învăţământ preuniversitar de stat.
Bugetul alocat programului a crescut de la 30,7 milioane de lei la
aproape 46,7 milioane de lei, ceea ce a permis majorarea valorii
pachetului alimentar cu aproximativ 40%: de la 7 lei, atât cât
prevedeau normele anterioare, la 10 lei/zi/beneficiar.
Ca element de noutate, în vederea evitării organizării a două
proceduri de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a
pachetelor alimentare/mesei calde de către compartimentele de
specialitate din cadrul primăriilor, noua ordonanţă de urgenţă
prevede trecerea de la an şcolar la an calendaristic, aspect ce
contribuie la asigurarea continuităţii programului-pilot.
De asemenea, pentru evaluarea corespunz ătoare a
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de
stat, s-a decis implementarea acestuia pentru o perioadă mai lungă
de timp, fiind necesară continuarea pilotării pentru cel puţin un ciclu
de învăţământ.
În urma pilotării programului în anii precedenţi, s-au constatat o
serie de efecte pozitive asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi, dintre
care amintim: scăderea ratei abandonului şcolar, diminuarea absenteismului şi a întârzierilor la prima oră, formarea deprinderii la copii a
unei alimentaţii sănătoase, consolidarea relaţiei familie-şcoală prin
implicarea părinţilor în educarea copiilor în privinţa unei alimentaţii
sănătoase şi reducerea migraţiei elevilor din unităţile de învăţământ
din mediul rural către unităţile de învăţământ din mediul urban.
Implementarea Programului-suport constituie una dintre
măsurile de prevenire şi, totodată, de intervenţie cu influenţă
asupra părăsirii timpurii a şcolii în România, măsură prevăzută şi în
Programul de Guvernare 2017.
MEN, 09.11.2018

Măsuri pentru crearea cadrului legal de introducere a salariului minim diferenţiat
şi pentru reducerea deficitului de forţă de muncă, adoptate de Guvern
Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care
modifică o serie de acte normative, printre care Codul
Muncii - Legea nr. 53/2003 şi Legea nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă.
Una dintre modificările aduse Codului Muncii vizează
crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată prin raportare la
criteriile referitoare la nivelul studiilor şi al vechimii în
muncă. Prin hotărâre de Guvern se va putea stabili nivelul
salariului minim diferenţiat pentru anumite categorii de
salariaţi: pentru salariaţii care sunt încadraţi pe studii
superioare, precum şi pentru cei care au o vechime în
muncă peste un anumit nivel.
O altă modificare adusă Legii 53/2003 dă posibilitatea
femeilor de a opta, în scris, pentru continuarea activităţii
până la vârsta de 65 de ani, în acord cu Decizia CCR nr.

387/2018. În prezent, contractul individual de muncă
încetează de drept la momentul îndeplinirii condiţiilor de
pensionare, respectiv vârsta standard de pensionare şi
stagiul minim de cotizare.
De asemenea, prin modificările aduse Legii nr.
279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, persoanele
care au absolvit învăţământul primar, aflate în evidenţele
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, dar
şi alte categorii de persoane vor avea acces la programe
de formare prin ucenicie, de nivel 1 (cunoştinţe generale şi
aptitudini de bază). Scopul măsurii este reducerea urgentă
a deficitului de forţă de muncă la nivel naţional, dar şi
îmbunătăţirea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor
necesare pentru ocuparea unui loc de muncă. Astfel se vor
putea înscrie la cursuri şi persoane cu studii primare.
MMJS, 09.11.2018

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind declasificarea unor documente, cu 174 de voturi
"pentru", 92 "împotrivă" şi patru abţineri.
Propunerea legislativ ă privind
declasificarea unor documente vizează
Hotărârea CSAT nr. 17/2005 privind
combaterea corupţiei, fraudei şi spălării
banilor, precum şi toate documentele
care conţin informaţii clasificate în baza
acesteia.
Un amendament adoptat de deputaţi
în Comisia juridică prevede că, de la
data intrării în vigoare a prezentei legi,
se desecretizează toate protocoalele
şi/sau acordurile de colaborare şi cooperare încheiate între instituţiile statului
român, Serviciul Român de Informaţii,
Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia
de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism,
Consiliul Superior al Magistraturii şi
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
Iniţiativa legislativă mai stipulează că
persoanele care se consideră vătămate
într-un drept ori într-un interes legitim de
efectele produse de documentele prevăzute la art. 1 au posibilitatea, în termen
de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să se adreseze instanţelor
competente pentru constatarea încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
şi repararea prejudiciului suferit.
Camera Deputa ţilor este for
decizional în acest caz.

Schimbări în componenţa Guvernului
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, în 20 noiembrie,
decretele de numire în funcţie a şase noi miniştri şi a
refuzat schimbările propuse de PSD pentru conducerea
Ministerelor Transporturilor şi Dezvoltării unde social-democraţii îi nominalizaseră pe Lia Olguţa Vasilescu în locul
lui Lucian Şova şi pe Ilan Laufer în locul lui Paul Stănescu.
Noii miniştri:
l Gabriel Leş - ministru al Apărării Naţionale
l Marius Budăi - ministru al Muncii şi Justiţiei Sociale
l Niculae Bădălău - ministru al Economiei
l Valer-Daniel Breaz - ministru al Culturii şi Identităţii
Naţionale
l Alexandru Petrescu - ministru al Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale
l Constantin-Bogdan Matei - ministru al Tineretului şi
Sportului.

l Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit, miercuri, 28 noiembrie, într-o şedinţă solemnă consacrată celebrării Centenarului Marii Uniri l Guvernul a aprobat, în 23
noiembrie, a doua rectificare bugetară din acest an, cu încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB l Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică proiectul
Planului Naţional Strategic pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA (PNS) în perioada 2018-2020 l Asociaţia Naţională a Surzilor
din România a primit, printr-o hotărâre de Guvern, statutul de utilitate publică l Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care prevede stabilirea regulilor pentru
acordarea mierii de albine, 350 de grame lunar, ca supliment nutritiv pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional l Camera
Deputaţilor, for decizional în acest caz, a adoptat un proiect care modifică legea privind serviciile de transport public local în sensul trecerii atribuirii serviciilor de transport
public de persoane la nivelul consiliilor judeţene şi al primăriilor l Ecaterinei Andronescu este noul ministru al educaţiei naţionale. Ea îl înlocuieşte pe Valentin Popa care
a demisionat la sfârşitul lunii septembrie l Preşedintele Klaus Iohannis a efectuat, la începutul săptămânii, o vizită oficială în Republica Franceză cu prilejul inaugurării
Sezonului cultural România-Franţa l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ministerul Afacerilor Interne - Regulile de întocmire a
Planului unic de ordine şi siguranţă publică, din 26.10.2018
(M.O. nr. 924 din 01.11.2018)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 118/2018 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei
şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea
activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice (M.O.
nr. 924 din 01.11.2018)
l H.G. nr. 851/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană
pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice
(M.O. nr. 924 din 01.11.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4967/2018
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,
specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4-22
iunie 2018 (M.O. nr. 926 din 02.11.2018)
l Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - Instrucţiunea
nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor
art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (M.O.
nr. 926 din 02.11.2018)
l H.G. nr. 829/2018 privind modificarea şi completarea H.G.
nr. 780/2015 pt. aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul
2015 pt. implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia
pentru perioada 2015-2018 (M.O. nr. 927 din 02.11.2018)
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l H.G. nr. 846/2018 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor
necesare implement ării schemei de sprijin pentru
promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de
energie termică utilă (M.O. nr. 928 din 02.11.2018)
l Legea nr. 246/2018 pentru completarea art.42^1 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002 (M.O. nr. 932 din 05.11.2018)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3436/2018 pt.
modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.328/
2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun (M.O. nr. 935 din 06.11.2018)
l H.G. nr. 860/2018 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea
regională prin crearea de locuri de muncă (M.O. nr. 935 din
06.11.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4945/2018
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,
specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18
decembrie 2017-15 iunie 2018 (M.O. nr. 937 din 06.11.2018)
l Legea nr. 248/2018 pentru completarea Legii nr. 143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri (M.O. nr. 937 din 06.11.2018)
l Legea nr. 247/2018 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative privind regimul străinilor în România

(M.O. nr. 941 din 07.11.2018)
l Legea nr. 252/2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu
specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru
care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1)
din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M.O. nr. 947 din 09.11.2018)
l Ministerul Mediului - Ghidul de achiziţii publice verzi care
cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pt. anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini, din 04.10.2018 (M.O. nr. 954 din 12.11.2018)
l M.Ed.N. - Metodologia de evaluare a studiilor universitare
de doctorat, din 01.11.2018 (M.O. nr. 962 din 14.11.2018)
l Legea nr. 257/2018 privind aprobarea O.u.G. nr. 68/2017
pentru completarea O.u.G. nr. 52/2017 privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de
mediu pentru autovehicule (M.O. nr. 963 din 14.11.2018)
l Ministerul Mediului - Procedura pentru aplicarea vizei
anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de
mediu, din 05.11.2018 (M.O. nr. 967 din 15.11.2018)
l Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap Metodologia de elaborare a planului de restructurare a
centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap,
din 30.10.2018 (M.O. nr. 976 din 19.11.2018)

Uniunea Europeană a publicat Raportul de Implementare a Asocierii, care
monitorizează executarea angajamentelor asumate în cadrul acordului de asociere UEUcraina în cursul anului trecut. Pe scurt, Ucraina a înregistrat progrese în mai multe
domenii importante, însă trebuie consolidate mai multe reforme restante, astfel încât
cetăţenii ucraineni să poată profita pe deplin de avantajele Acordului de Asociere UEUcraina care include şi Zona de liber schimb aprofundată şi cuprinzătoare.

În cadrul reuniunii speciale a Consiliului European (articolul 50)
desfăşurată în 25 noiembrie liderii UE27 au agreat Acordul de
retragere a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
din UE şi au aprobat Declaraţia politică privind cadrul relaţiilor
viitoare UE-UK. Acordul andosat oferă un fundament juridic solid
retragerii Marii Britanii din UE.

S-a adoptat Sistemul de
informa]ii Schengen consolidat
Consiliul a adoptat propunerea
Comisiei de consolidare a Sistemului de
informaţii Schengen (SIS), cel mai utilizat
sistem de schimb de informaţii din Europa
în materie de migraţie, securitate şi
gestionare a frontierelor.
O prioritate politică pentru 2018-2019 şi
un element esenţial pentru viitoarea
interoperabilitate a sistemelor de informaţii
ale UE, SIS consolidat îi va ajuta pe poliţiştii
de frontieră şi pe agenţii de poliţie să îi
identifice pe infractorii şi pe teroriştii care
reprezintă un pericol.
SIS consolidat va include şi
următoarele îmbunătăţiri:
l noi semnalări privind infractorii şi
deciziile de returnare: datorită modificărilor
convenite, se vor putea introduce în SIS
semnalări privind persoane necunoscute
care sunt căutate în legătură cu o
infracţiune. În plus, se va introduce o nouă
categorie de semnalări privind „deciziile de
returnare”, care este menită să
îmbunătăţească punerea în aplicare a
deciziilor de returnare emise pentru
resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de
şedere neregulamentară;
l sporirea vigilenţei în ceea ce priveşte
infrac ţiunile de terorism: autorit ă ţile
naţionale vor avea obligaţia de a introduce
o semnalare în SIS în cazurile legate de
infracţiuni de terorism şi de a efectua o
nouă verificare prin interviu pentru a colecta
informaţii esenţiale;
l dispoziţii mai stricte privind copiii
dispăruţi şi persoanele care au nevoie de
protecţie: autorităţile naţionale vor fi în
măsură să introducă semnalări preventive
privind persoane care au nevoie de
protecţie, în plus faţă de semnalările
existente privind persoane dispărute;
l executarea interdicţiilor de intrare: va
deveni obligatorie introducerea în SIS a
tuturor interdicţiilor de intrare emise pentru
resortisanţii ţărilor terţe, ceea ce va permite
executarea respectivelor interdicţii în întreg
spaţiul Schengen;
l norme mai stricte privind protecţia

datelor: modific ările convenite vor
consolida protecţia datelor cu caracter
personal, aliniind-o la noul Regulament
general privind protecţia datelor şi la
Directiva privind protecţia datelor în scopul
aplicării legii;
l îmbunătăţirea interoperabilităţii: SIS
consolidat va permite utilizarea mai
eficient ă a amprentelor digitale, a
amprentelor palmare şi a imaginilor faciale
p e n t r u i d e n t i f i c a r e a s u s p e c ţ i l o r.
Îmbunătăţirile aduse sistemului vizează, de
asemenea, să asigure interoperabilitatea
deplină a SIS cu alte sisteme ale UE în
materie de migra ţie, gestionare a
frontierelor şi securitate;
l îmbun ătă ţirea accesului acordat
agenţiilor UE: de acum încolo, Europol va
avea acces la toate categoriile de
semnalări din SIS, iar echipele operaţionale
ale Agenţiei Europene pentru Poliţia de
Frontieră şi Garda de Coastă vor avea
acces la SIS pentru a-şi îndeplini sarcinile
în hotspoturi şi la frontierele externe.
Etapele următoare
După ce Consiliul a adoptat cele trei
regulamente care consolidează utilizarea
Sistemului de informaţii Schengen în
scopul cooperării poliţieneşti, al verificărilor
la frontiere şi al returnării, următoarea
etapă este cosemnarea textelor acestor
regulamente de preşedintele Parlamentului
European şi de Preşedinţia austriacă a
Consiliului.
Textele regulamentelor vor fi publicate
apoi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
şi vor intra în vigoare douăzeci de zile mai
târziu. Noile funcţionalităţi din cadrul SIS
vor fi puse în aplicare în etape, cu condiţia
ca sistemul să fie pe deplin operaţional în
statele membre la 3 ani de la intrarea în
vigoare a acestor acte legislative (şi
anume, 2021). Agenţia eu-LISA, care este
responsabilă cu gestionarea operaţională a
sistemelor de informaţii la scară largă în
spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, se
va ocupa de actualizarea tehnică a SIS.
IP/18/6450, 19.11.2018

Consolidarea Agen]iei eu-LISA
Consiliul a adoptat propunerea Comisiei privind
consolidarea eu-LISA, agenţia UE responsabilă cu
gestionarea operaţională a sistemelor de informaţii la
scară largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.
Agenţia eu-LISA consolidată, care constituie o
prioritate politică pentru perioada 2018-2019, va spori
interoperabilitatea sistemelor de informaţii ale UE în
materie de migraţie, securitate şi gestionare a frontierelor
şi va contribui la eliminarea unor lacune importante în
materie de securitate.
Consolidarea Agenţiei eu-LISA, propusă de Comisie în
iunie 2017, îi va permite acesteia să preia mai multe sarcini
şi să asigure gestionarea operaţională centralizată a
sistemelor de informaţii ale UE în materie de migraţie,
securitate şi gestionare a frontierelor. Agenţia eu-LISA
consolidată va avea următoarele sarcini:
l va pune în aplicare interoperabilitatea sistemelor de
informaţii ale UE: după adoptarea propunerilor Comisiei,
Agenţia eu-LISA va fi responsabilă cu punerea în aplicare
a componentelor tehnice pentru a se asigura
interoperabilitatea sistemelor de informaţii ale UE;
l va dezvolta viitoarele sisteme: cu un buget propus de 2
miliarde EUR pentru perioada 2019-2027, agenţia va
dezvolta şi va gestiona viitoarele sisteme de informaţii la
scară largă ale UE, cum ar fi Sistemul de intrare/ieşire
(EES), Sistemul european de informaţii şi de autorizare
privind călătoriile (ETIAS) şi versiunea actualizată a
Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele
judiciare (ECRIS-TCN);
l va actualiza sistemele existente: agenţia va menţine şi
va actualiza sistemele existente, cum ar fi Sistemul de
informaţii Schengen (SIS), Sistemul de informaţii privind
vizele (VIS) şi Eurodac, de care este deja responsabilă;
l va sprijini statele membre: agenţia va putea să acorde
în mai mare măsură statelor membre asistenţă tehnică şi
operaţională ad-hoc.
Agenţia eu-LISA şi-a început activitatea în decembrie 2012 şi este responsabilă cu gestionarea operaţională a sistemelor de informaţii ale UE: SIS II, VIS şi
EURODAC. Principala sa sarcină operaţională este de a
se asigura că aceste sisteme funcţionează 24 de ore pe zi,
şapte zile pe săptămână. Agenţia are şi sarcina de a se
asigura că sunt instituite măsurile de securitate necesare
şi că se respectă efectiv securitatea şi integritatea datelor,
precum şi conformitatea cu normele UE privind protecţia
datelor.
IP/18/6324, 09.11.2018

Deputaţii europeni limitează
preţurile apelurilor în cadrul UE şi
aprobă sistemul de alertă în caz
urgenţă:
l Apelurile intra-UE transfrontaliere, au fost limitate la 19 cenţi/
minut, iar mesajele text la 6 cenţi
l Spectrul radio adecvat pentru
5G disponibil până în 2020
l Sistem obligatoriu de alerte pe
telefonul mobil în situaţii de urgenţă
("112 invers").

Congresul CDU pentru
alegerea unui nou preşedinte a
formaţiunii are loc la Hamburg, în
7-8 decembrie.
Doisprezece persoane şi-au
manifestat iniţial intenţia de a
candida, dar doar trei sunt văzuţi cu
o şansă realistă de a câştiga
postul: Ministrul sănătăţii Jens
Spahn, fostul lider al grupului
parlamentar Friedrich Merz şi
Annegret Kramp-Karrenbauer,
secretar general al partidului.
Numită „AKK” în cercurile politice germane, Kramp-Karrenbauer,
de 56 de ani, este văzută ca
preferinţa personală a lui Merkel
pentru conducerea partidului şi
viitorul cancelar. Lidera din
Germania a nominalizat-o pe
Kramp-Karrenbauer pentru a fi
secretar general al CDU în luna
februarie a acestui an, trimiţând un
semnal puternic că o sprijină, pe
atunci conducătoarea statului
Saarland, ca succesoare.
Singurul punct slab, după cum
au subliniat comentatori din presa
germană, ar putea fi faptul că
este prea asemănătoare cu
actualul cancelar şi că cetăţenii
ar putea dori o schimbare de
curs, spre bine sau mai rău,
după 13 ani cu Merkel.

l Comisia Europeană a prezentat o nouă evaluare a situaţiei de pe piaţa unică şi a solicitat statelor membre să îşi reînnoiască angajamentul privind instituirea acesteia
l Pentru combaterea discriminării continue, Parlamentul European cere reguli generale care să ducă la îndreptarea şi respectarea drepturilor tuturor minorităţilor
naţionale l Consiliul de stabilizare şi de asociere (Consiliul SA) între Albania şi Uniunea Europeană a desfăşurat cea de a zecea sa reuniune la 14 noiembrie 2018 l La
19 noiembrie 2018, Consiliul UE a adoptat o nouă strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor ilicite (SALW) şi a muniţiei
aferente, intitulată „Securizarea armelor, protecţia cetăţenilor l Parlamentul Parlamentului European a aprobat obiectivul obligatoriu pentru 2030 pentru regenerabile
(32%) şi un obiectiv orientativ pentru eficienţă energetică (32,5%) l
Moscova a găzduit discuţii internaţionale asupra Afganistanului, menite să
lanseze negocierile directe între Kabul şi grupul militanţilor talibani. Participarea
atât a liderilor afgani, cât şi a talibanilor a fost o „contribuţie importantă” menită să
creeze „condiţii favorabile pentru începerea discuţiilor directe”, a declarat
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Aceasta este prima dată când o delegaţie
a talibanilor participă la o astfel de întâlnire la nivel înalt la nivel internaţional.

Pre şedintele sârb Aleksandar
Vucic şi vicepremierul rus Yury Borisov
au discutat, la Belgrad, despre pregătirile pentru vizita preşedintelui Rusiei,
Vladimir Puţin, în Serbia programată
pentru începutul anului viitor.

Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a declarat că „a Putin a menţionat că declaraţia comună din 1956, care va
convenit cu preşedintele Putin să accelereze negocierile servi drept bază pentru viitoarele discuţii, nu specifică
privind un tratat de pace bazat pe declaraţia comună din suveranitatea insulelor.
1956 dintre Japonia şi Uniunea Sovietică”.
Fosta Uniune Sovietică a ocupat insulele
de pe coasta Hokkaido după predarea
Japoniei în al doilea război mondial în 1945.
Ele sunt cunoscute sub numele de Teritoriile
de Nord în Japonia şi Kurilele de Sud în Rusia
În documentul comun din 1956, Moscova a
fost de acord să predea două dintre cele patru
insule disputate către Tokyo odată ce un tratat
de pace a fost semnat. Declaraţia intenţiona
să restabilească legăturile diplomatice prin
încheierea ostilităţilor din timpul războiului.
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat
că suveranitatea celor două insule care ar fi
transferate în Japonia la încheierea unui tratat
de pace este supusă unor negocieri viitoare.
La o zi după ce a purtat discuţii cu
premierul japonez Shinzo Abe în Singapore,

Preşedintele Republicii Maldive şi-a informat noul
cabinet că ţara va fi din nou membră a Commonwealth,
după ce s-a retras din organizaţie în 2016, indică un
comunicat al Biroului Preşedintelui. Republica Maldive
a devenit prima dată membră a Commonwealth în 1982
şi s-a retras apoi din organizaţie în 2016.

OPEC şi aliaţii săi au început să pună bazele pentru reducerea aprovizionării cu petrol în 2019, inversând o extindere
de aproape un an a producţiei, iar Arabia Saudită şi-a poziţia
anunţând mai puţine livrări de petrol din luna viitoare.
Petrolul s-a prăbuşit pe pieţe în mai puţin de o lună, iar
presiunea asupra grupului OPEC+ este în creştere pentru a
acţiona mai devreme decât întâlnirea din decembrie.
Producătorii au nevoie de preţuri suficient de mari pentru a-şi
echilibra bugetele şi suficient de scăzute pentru a stimula
cererea şi pentru a se proteja de atacurile Casei Albe.
Într-un raport trimestrial confidenţial distribuit statelor
membre, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
arată că Iranul continuă să rămână în limitele stabilite de
acordul nuclear convenit în 2015 cu marile puteri.
SUA s-a retras unilateral în luna mai din acord şi a
reintrodus sancţiuni împotriva Teheranului. Ceilalţi semnatari
ai înţelegerii - Germania, Marea Britanie, Franţa, Rusia şi
China - continuă să încerce să o facă să funcţioneze.

l Preşedinţii Rusiei şi Turciei, Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdogan s-au întâlnit la Istanbul pentru discuţii bilaterale, după ceremonia festivă de finalizare a construcţiei
secţiunii maritime a gazoductului „Turkish Stream”. l Premierul spaniol Pedro Sanchez a efectuat o vizită oficială în Cuba, prima a unui şef de guvern spaniol în această
ţară după mai mult de 30 de ani l Reprezentanţii fracţiunilor care se luptă în Libia şi ai ţărilor care pot duce la stabilizarea naţiunii nord-africane au avut, în perioada 12-13
noiembrie, o întâlnire în Sicilia, Italia, pentru a lansa procesul politico-electoral din Libia, pradă haosului şi luptelor pentru putere din 2011 l Papa Francisc va efectua o
vizită în Maroc, la Rabat şi Casablanca, în perioada 30-31 martie 2019, la aproape 34 de ani de la vizita papei Ioan Paul al II-lea în acest regat, a anunţat Vaticanul l Liderii
Etiopiei, Eritreei şi Somaliei s-au angajat să lucreze pentru integrarea regiunii din Cornului Africii, potrivit unei declaraţii comune a liderilor celor trei state l Cele 11 naţiuni
membre ale Pactului de liber schimb al Parteneriatului Trans-Pacific au organizat o reuniune a negociatorilor-şefi la Tokyo l Oficialii din Cipru au anunţat deschiderea a
două noi puncte de frontieră între partea greacă din sud şi cea turcă din nord, pentru prima dată în opt ani, în ultimul impuls pentru pace în ţara divizată etnic l
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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 sufragerie formată din 5
corpuri, fotolii preţ 1200 lei. Tel.
0744-676809.
Vând damigene 60-70 litri, 2
butoaie de metal, o sanie mare
(stare foarte bună) şi o bicicletă
pentru copii. Tel. 0725-843457.
Vând bidoane cisternă de
1000 litri, preţ 350 lei, pentru
comenzi mai mari preţul se
negociază şi asigur şi transport la
domiciliu. Tel. 0744-392317
Vând plită cu inducţie în cutie,
nouă, cu vase, încă 2 ani garanţie.
Tel. 0255-257476.
Vând haine de piele pentru
bărbaţi, mărimea 52, preţ 100 lei.
Tel. 0255-257476.
Vând flori de cameră ficus, 10
lei. Tel. 0255-257476.
Vând coarne de cerb. Tel.
0255-257476.
Vând turbine de urcat fân în
pod, mai multe modele, motoare
de 380V, 7,5 kw şi 11 kw. Preţ de
300 €/bucata. Tel. 0744-392317.
Vând remorci de adunat fân,
mai multe modele la preţ de 1200
€/bucată. Tel. 0744-392317.
Vând la Gârlişte porci rasa
Mangaliţa şi Petrean; viţea de
rasă 4 luni. Tel. 0255-234404,
0733-226849. (RR)
Vând în Reşiţa 2 geamuri termopan în 2 canate, noi, 1.54x
1.54, cu rulouri de aluminiu şi
plasă de ţânţari; maşină de cusut
Singer. Tel. 0740-880117. (RR)
Vând la Bozovici tăuraş de 4
luni, 1500 lei neg; diferite tipuri de
mobilă adusă din străinătate la
preţuri foarte avantajoase, transport gratuit pe raza judeţului. Tel.
0720-315338. (RR)
Vând în Lugoj mobilă veche,
600 lei. Tel. 0771-496783. (RR)
Vând în Bocşa dormeză nouă
de 2 persoane; dulap şi vitrină tip
Doina în stare foarte bună; lăzi
pentru albine 10 până la 20 de
rame, de la 50 lei buc; cuptor pe
motorină, nou, în cutie, are cuptor
pentru copt şi plite; ţiglă măruntă
solz de peşte; ax de abric cu 2
cuţite la 300 cm lăţime; pânză de
circular; moară cu paleţi pentru
boabe. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând în Re şi ţa combin ă
muzicală cu telecomandă, 200 lei.
Tel. 0735-811271. (RR)
Vând la Sacu mânz semi-greu
de 1 an, 1500 lei neg; iapă roşie
gestantă la 11 ani, 2500 lei neg;
armăsar 10 ani; porc 160 kg, 10 lei
kg; porc 140 kg, 10 lei kg. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând la Sacu porc la 160-170
kg, 10 lei kg, şi unul la 130 kg, 10
lei kg. Tel. 0758-802394. (RR)
Vând la Moniom marmură. Tel.
0255-232955. (RR)
Vând în Reşiţa butelie albastră
cu reductor; o pereche coarne de
căpriori de 3-4 ani. Tel. 0723092582. (RR)
Vând la Sacu 3 porci, 120-190200 kg, 12 lei kg. Tel. 0761690834. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare purcei
înţărcaţi; porc necastrat la 200250 kg. Tel. 0726-862223, 0728595001. (RR)
Vând la Reşiţa o iapă de 7 ani,
1200 lei. Tel. 0731-846700. (RR)
Vând la Gătaia o scroafă
Mangaliţa cu 6 purcei. Tel. 0722703390. (RR)
Vând la Bocşa măcinătură
pentru pui, păsări, granulaţie
măruntă şi mai mare; baloţi de
lucernă; baloţi de paie. Cumpăr
triticale sau grâu în zona BocşaTimiş. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Lugoj 150 de oi
C ărăba şe, pre ţ neg; c ă ţei
ciobăneşti de Asia Centrală de 1-3
luni; viţei 100-200 kg, 10 lei kg. Tel.
0727-056095. (RR)
Vând la Peciu Nou baloţi de
lucernă rotunzi, mari; vaci cu lapte
şi fără lapte, gestante; porci la
100-300 kg. Tel. 0764-558013. (rr)
Vând în Timişoara monitor plat
LG 21 inch, 100 lei; componente
de calculator foarte bune, 100 lei.
Tel. 0722-264501. (RR)
Vând în Lupac 2 căţele pentru
oi, 500 lei amândouă. Tel. 0773850512. (RR)
Vând în Lupac 2 iepe. Tel.
0734-632342. (RR)
Vând în Reşiţa birou de calculator din sticlă, mare şi frumos,
150 lei; scaun de birou, 100 lei;
dulap de dormitor modern foarte
frumos, cu 4 uşi, 600 lei; pat de
dormitor 2.00x1.80 m, 500 lei;
colţar de bucătărie sub formă de
U, 500 lei; maşină de tocat crengi
la 220 V, nouă, 400 lei; 2 gemuri
de termopane 1.30x1.80 m, preţ
neg la faţa locului; fierăstrău sabie
DeWalt în perfectă stare de funcţionare, 100 lei; televizoare lcd şi
led cu diag. 40-110 cm, cu telecomandă, în perfectă stare, preţuri
neg; schiuri, bocanci de schi şi
plăci de zăpadă, preţuri neg. Tel.
0752-030888, 0255-233172. (RR)
Vând la Oraviţa stâlpi din
salcâm pentru gard, şpalier vie;
pari din salcâm la comandă: tablă
cutată de 1.5 mm grosime;
panouri tablă de 2 mm grosime; 2
porţi din metal; bară din alamă;
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Anunturi
,

televizor color cu ecran plat;
cărucior copii mici; picturi modele
deosebite; telefon BlackBerry
nou, garanţie; drujbă Husqvarna
profesională; aragaz şi butelie
mare rusească; puieţi pruni altoiţi;
camere video; prăjitor pâine nou.
Tel. 0729-704972. (RR)
Vând în Caransebeş canapea
extensibilă în stare foarte bună,
800 lei; colţar de sufragerie din
imitaţie piele, 600 lei. Tel. 0756040911. (RR)
Vând la Caraşova abric cu masă reglabilă de 40 cm cu 2 cuţite şi
abric cu masă fixă de 35 cm cu 2
cuţite, ambele cu sau fără motor;
porc; preţuri neg la faţa locului.
Cumpăr în apropiere viţel până în
4 luni. Tel. 0766-631037. (RR)
Vând în Lăţunaş, Timiş, porci
110-160 kg, 11 lei kg neg, ofer şi
transport dacă este nevoie. Tel.
0770-262831. (RR)
Vând în Reşiţa scaun cu rotile;
un cadru de mers; bicicletă
gimnastică pentru picioare şi
braţe; trotinetă electrică. Tel.
0787-784449. (RR)
Vând în Reşiţa fier de călcat de
epocă pe jar, 70 lei; combină
frigorifică cu 5 sertare, 250 lei;
aspirator de 1800 W, 85 lei; xerox
pentru birou, 90 lei; preţuri neg.
Tel. 0740-085916. (RR)
Vând la Vălişoara viţeluşă de
11 luni, culoare roşie; o moară pe
piatră cu motor trifazic de 15 kW,
germană; moară pe cuţite; gunoi
de grajd de 30 de ani; motor trifazic mare; mere, fructe, până la 5 t.
Tel. 0720-951656, 0724-050944.
Vând la Şopotu Vechi 2 viţei de
3 luni foarte graşi, 9 lei kg. Tel.
0742-542060. (RR)
Vând la Teregova 5 grăsuni la
3 luni 25-30 kg; porc la 200 kg. Tel.
0729-105832. (RR)
Vând la Timişoara 2 telefoane
Nokia 215, 175 lei buc. Nr.
WhatsApp 0762-112012. (RR)
Vând la Şopotu Vechi 5 oi
tinere, preţ neg la faţa locului. Tel.
0733-657040. (RR)
Vând la Anina 2 chiuvete de
faianţă şi una de inox, 200 lei;
cazan de ţuică 60 l, 1200 lei, 2
butoaie de 200 l din tablă zincată;
bandă mecanică de alergare, 400
lei; pompă de apă de 3/4 ţoli pt.
fântână sau grădină, 200 lei;
bormaşină la 220 V, 400 W, 170 lei
buc; cuptor pt. motorină cu plită şi
tobă de copt, 250 lei; lanţ pentru
polizor şi circular, 170 lei; ax de
circular la 220 V pentru pânză de
circular şi polizor, 200 lei; 2 motoare electrice de 220 V şi 380 V, au
condensator pentru 220 V, 250 lei
buc; preţuri neg. Tel. 0787886991, 0255-240157. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de
cusut mecanică Veronica şi
maşină de cusut electrică, 150 lei
ambele; 2 butoaie de plastic 120 l;
4 canistre de 20 l; monede şi bancnote vechi; role cu roţi de silicon
mărimea 42; pompă submersibilă;
aragaz cu 2 ochiuri nou; antenă
parabolică cu receiver şi televizor;
instant pe gaz; convector pe gaz.
Tel. 0734-045001. (RR)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Lei noi

Anunturi
,

Cumpăr baterie pentru cazan
la baie pe lemne. Tel. 0787886991, 0255-240157. (RR)
Vând în Reşiţa aparat de făcut
pâine electric, 100 lei; ceas
bărbătesc marca Bilyfer, nou, 200
lei; staţie Schneider, 200 lei. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând la Reşiţa frigider cu congelator adus din Germania, 500
lei; dronă, 200 lei; video proiector,
250 lei. Tel. 0749-554258. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
Panasonic cu telecomandă, diagonala 54 cm, 120 lei; televizoare
color cu diagonala 51 cm cu telecomenzi, 120 lei; televizor color
Loewe cu telecomandă, diagonala 66 cm, 200 lei; aspirator Philips,
50 lei; aspirator de maşină de 12
V, 50 lei; hdd 250 GB; radiocasetofon şi engros casete audio,
150 lei; radio cu ceas, 50 lei; mp3
şi căşti la el, 30 lei; fier de călcat; 2
surse pc de 450 W; 2 perechi de
ghete nr. 43 de bărbaţi, 80 lei; 2
perechi de pantofi sport nr. 41;
engros pantofi de femei; ceas
electronic bărbătesc; maşină de
cusut Veronica, 150 lei; dispozitiv
de traducere cuvinte; set de
argintărie; radio portabil; pereche
de ghete nr. 38, 50 lei; engros
blugi de bărbaţi; engros pantaloni
scurţi bărbăteşti; abajur din sticlă;
aparat foto, 50 lei; ace pentru
maşină de cusut Singer, 15 lei
setul; cântar electronic de
bucătărie. Tel. 0741-580306. (RR)
Vând în Timişoara maşini de
tâmplărie pentru atelier, linie
completă: circular mare, circular
mic, freză, maşină de grosime şi
schleif cu masă mobilă, toate sunt
artizanale şi funcţionale, 1000 €
toate. Tel. 0723-586751. (RR)
Vând la Apadia porc 160 kg la
10 lei kg; purcei 7 săptămâni, 550
lei perechea. Tel. 0762-314137,
0762-039624. (RR)
Vând la Anina chiuvetă din
inox cu storcător de vase pe partea stângă; candelabre din cupru
cu 8 şi 12 braţe; mochetă traversă
de 7x0.80 m cu 4 carpete; covor
persan 1.50x2.00 m; televizor
color cu diagonala 41x31; costum
popular de femei din zona
Banatului de Munte (Cărbunari),
foarte vechi, peste 100 de ani;
haină din piele întoarsă îmblănită
de bărbaţi, mărimea 50-52, foarte
frumoasă; 2 paltoane de piele
întoarsă, gri şi maro, de damă. Tel.
0255-240038, 0787-711230. (RR)
Vând la Măureni fân de anul
acesta, cantitate 10 t, preţ neg.
Tel. 0759-300733. (RR)
Vând un convector şi 2
televizoare cu diagonala de 52.
Tel. 0740-012266.
Vând 2 cârje din lemn, noi, preţ
30 lei ambele şi una din aluminiu,
preţ 15 lei. Tel. 0355-408644.
Vând în Re şi ţa c ăru ţ de
handicapat cu 3 roţi. Tel. 0728215841.
Vând sufragerie cinci corpuri,
1000 lei uşor negociabil, fotolii
patru bucăţi 100 şi 120 lei bucata,
colţar cameră 300 lei, aragaz 3
ochiuri 100 lei. Tel. 0744-676809.
Vând în Bocşa porci crescuţi
bio, 150 kg/buc, 10 lei kg. Tel.
0744-264785. (RR)

Auto-Moto-Velo
Vând în Reşiţa 4 buc jante din
aliaj cu 4 găuri, cauciucuri de iarnă
pe ele, 195x65x15. Tel. 0731158844. (RR)
Vând în Reşiţa pompă de
benzină ITM nouă pentru Opel
Astra G, 120 lei; Opel Agila 1200
cmc benzină din 2005, Euro 4,
toate dotările, turelă, cârlig pentru
remorcare, cauciucuri noi de
iarnă, adusă recent în ţară, are
programare la registru, 1800 €.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa tractor Renault
42 CP, în stare bună, preţ neg;
camion DAF în stare bună, 20 t,
necirculat în ţară, înscris, preţ neg.
Tel. 0729-682773. (RR)
Vând la Reşiţa o pereche de
jante aluminiu pe 15 au cauciucuri
de iarnă pe ele, 300 lei. Tel. 0749554258. (RR)
Vând în Bozovici Skoda Fabia
din 2005 motor 1.2 în 3 cilindri
benzinar, 198.000 km, cauciucuri
de vară noi, 5 cauciucuri rezervă
noi, cârlig pentru remorcă, 1700 €
uşor neg; Dacia Logan diesel motor 1.5 din 2006, geamuri electrice
faţă, servodirecţie, stare bună de
funcţionare, 900 €; Daihatsu
Feroza motor 1.3 benzinar, 4x4,
troliu în faţă, 1600 €; cauciucuri de
iarnă pe 15-16 noi şi la mâna 2-a;
cauciucuri C la mâna 2-a; remorcă
basculantă; plug cu 3 brazde. Tel.
0720-315338. (RR)
Vând în Lugoj plug de tractor
de 45 CP, 200 €. Cumpăr un Golf 3
cu 4 uşi, ofer până în 500 €.
Cumpăr un tractor de 30-40 CP,
ofer până la 1500 €. Tel. 0771496783. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Corsa din
2000, toate dotările, 1300 € neg.
Tel. 0735-811271. (RR)
Vând la Sacu scuter Kymco de
49, în stare, 250 € neg. Tel. 0732982025. (RR)
Cumpăr în Reşiţa autoturism
marca Opel Break pe benzină
fabricat după 2000, capacitate
cilindrică 1.4-1.7. Tel. 0766675612. (RR)
Vând la Oraviţa presă de
balotat International, nu s-a lucrat
în ţar ă cu ea, face balo ţi
dreptunghiulari mici; greblă de
întors fânul, pe curele; maşini de
împrăştiat azot; pavilion apicol
pentru 40 lăzi mutietaja, pavilionul
este fără lăzi; un disc. Tel. 0767791282, 0762-179725. (RR)
Vând la Mehadia rulotă de 5
persoane, cu mobilier de
bucătărie şi dormitor, înscrisă pe
Caraş, 1500 €; motoscuter 49 cmc
înscris în circulaţie, 500 €. Tel.
0740-469024. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare motor
tractor de Braşov în 4 pistoane
complet, stare perfect ă de
funcţionare; combină păioase
marca Ferguson cu motor de
Braşov în 4 pistoane de 55 CP,
masa de lucru 2.5 m. Tel. 0726862223, 0728-595001. (RR)
Vând la Gherteniş Solenza
Scala ţinută în garaj, maşina
foarte bună, fără rugină, jante
aluminiu, actele la zi până în mai
2019, pereche de cauciucuri noi
ca bonus. Tel. 0752-210240. (RR)
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Anunturi
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Vând la Reşiţa Peugeot Boxer
din 2002, motor 2500, în perfectă
stare de funcţionare, actele la zi,
înmatriculat în România, 2500 €
uşor neg; Ford Mondeo din 2002,
benzinar, cutie automată, toate
dotările, în perfectă stare de funcţionare, înmatriculat în România,
taxele la zi, verificare tehnică
2019, 1500 €; Peugeot 206 CC
decapotabil din 2002, înmatriculat, acte la zi, 1500 € uşor neg;
cauciucuri de iarnă diferite mărimi,
M plus S, 60 lei buc; seturi jante
aluminiu pe 14, 15, 16, ţoli 500 lei
setul; portbagaje pentru diferite
tipuri de maşini, 100 lei buc;
portbagaje pentru transportat
biciclete pe maşină, 60 lei buc;
suport de transportat biciclete
care se agaţă în spate pe cârlig
pentru 3 biciclete, 100 €. Tel.
0752-030888, 0255-233172. (RR)
Vând la Timişoara Skoda
Felicia 1.9 diesel din 2001, 600 €.
Tel. 0752-192037. (RR)
Vând la Caransebeş Volkswagen Passat, are 10 ani, toate
dotările, cauciucuri iarnă şi vară,
6500 € neg. Tel. 0727-345284.
Vând în Lugoj Peugeot 607
recent adus din Italia, motor de
2.2, primul set de numere roşii;
Ford Fusion. Tel. 0733-182000.
Vând Dacia Logan 1.5 dCi
versiunea Ambition, vine cu piese
de schimb, 226.000 km la bord,
1500 € neg; barcă gonflabilă cu
pod de lemn dotată cu 3 motoare
termice şi unul electric, se vinde
împreună cu şlepul, înmatriculat,
1000 €. Tel. 0745-065888. (RR)
Vând la Caransebeş Volkswagen Sharan cu 7 locuri, motor de
1.9 pe gaz şi pe benzină, an fab.
1997, verificare până în 2019,
acte la zi, înscris pe Caraş-Severin, 1800 €. Tel. 0774-009619. (rr)
Vând la Caraşova 2 anvelope
de 20 ţoli. Tel. 0766-631037. (RR)
Cumpăr la Mehadia cabină
tractor U650 tip Irak. Tel. 0721020399. (RR)
Vând la Oţelu Roşu o
motocicletă Kwai 1.25, motor în 4
timpi, înscrisă în circulaţie, număr,
asigurare tehnică pe 2 ani, 4000
lei neg. Tel. 0752-831529. (RR)
Vând în Reşiţa Volkswagen
Polo din 1995, stare bun ă,
cauciucuri iarnă/vară, pregătit
pentru iarnă, verificare până în
2019. Tel. 0255-233805. (RR)
Vând în Re şi ţa biciclet ă
Mountain Bike pentru bărbaţi, 200
lei; bicicletă de aluminiu cu
suspensii nouă, de damă, 700 lei
uşor neg; 4 jante tablă pentru Ford
C-Max pe 15 ţoli, 400 lei setul;
jante aliaj pentru Opel pe 15 ţoli cu
5 găuri, 150 € setul; 4 jante tablă
pentru Volkswagen Polo de 14,
400 lei setul; cauciucuri de iarnă
pe 14,15; braţ inferior nou pentru
Nissan Primera fabricaţie 2005,
250 lei; braţ superior pentru
Mercedes ML an 98 şi 2005, 200
lei; plăcuţe de frână faţă noi marca
Ferodo pentru Mercedes Vito,
Opel Zafira, Volkswagen Touareg,
Porsche Cayenne, BMW Seria 5,
200 lei setul; căşti de motocicletă
aproape noi, 100 lei. Tel. 0745134127. (RR)

Anunturi
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Cumpăr în Caransebeş motor
pentru tractor U650 în stare bună.
Tel. 0767-250288. (RR)
Vând la Anina 2 alternatoare
12 V pentru tractor 445, 170 lei
buc; aparate de bord pentru Fiat
445, de la 15 lei buc; releu de
încărcare baterie 12 V, 70 lei;
planetară nouă de Dacia, 190 lei;
pompă de apă pentru Fiat 445,
250 lei; diverse piese de Dacia;
ferodo la metru, 20 lei m; 2 jante
tablă de Opel Corsa, 100 lei. Tel.
0787-886991, 0255-240157. (RR)
Vând în Reşiţa Fiat Punto cu 4
uşi din 1998, motor de 1.2
benzină, ITP valabil până în
octombrie 2019, acte la zi, maşină
în stare perfectă de funcţionare,
700 €. Tel. 0721-202888. (RR)
Vând în Rafnic pompă de
injecţie pentru tractor Fiat în 4
pistoane, 750 lei; mas ă de
cositoare Carpatina de 1.40 m,
750 lei. Tel. 0773-850512. (RR)
Vând la Caraşova tractor
McCormick International în 4
pistoane, de 42 CP, cu sau fără o
căruţă pentru tractor lungă de 4 m
cu loitre din ţeavă de sondă,
covoare laterale din bandă transportoare, pod nou; semănătoare
pentru porumb mecanică pe 4
rânduri pentru tractoare mici; 4
cauciucuri Michelin de iarnă
pentru microbuz, cu jante, 5 găuri,
de 215x65x15 C; maşină rotativă
de scos cartofi. Tel. 0749-971068,
0255-232277. (RR)
Vând în Reşiţa cositoare după
tractor cu 2 tamburi, cu 4 cuţite pe
tambur, cositoarea în garanţie
cumpărată de la magazin autorizat, 3800 lei. Tel. 0729-101299.
Vând în Lugoj Range Rover
negru din 2006, recent adus,
primul set de numere roşii. Tel.
0733-182000. (RR)
Vând 2 cauciucuri cu jante de
aluminiu 195/65/15. Tel. 0723616603.
Vând la Şoşdea tractor 650
4x4; disc dublu. Tel. 0746-059947.

Imobiliare
Vând apartament 3 camere,
confort 1, zona Govândari, cu centrală termică, geamuri termopan,
31.000 € negociabil. Tel. 0740520382.
Vând parcelă teren bun pentru
casă, garaje, pomi, cu toate
utilităţile, gaz, curent, apă, canal,
la stradă pietruită, cu vecini buni.
Tel. 0721-019926.
Vând parcelă în Văliug Crivaia.
Tel. 0766-245845.
Vând casă în comuna Doclin 2
case, casă nouă cu 3 camere +
casă veche şi pământ 70 ari, preţ
14.000 €. Tel. 0774-620663.
Vând în Reşiţa casă 3 camere,
bucătărie, baie, apă curentă, gaz
metan, teren 1450 mp. Tel. 0758816969.
Vând casă în Reşiţa, cărămidă
arsă, 100 mp, curtea este amenajată, gard fier forjat, cu acces auto,
terasă, foişor, gazon. Interiorul cu
termopan, uşi la comandă din
lemn, podele încălzire centrală,
mobilată la comandă. Tel. 0770546282, 0355-415394.

Anunturi
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Casă de vânzare în colonia
Poiana Golului nr. 22 din Reşiţa.
Casa este intabulată, din cărămidă arsă, 4 focuri gaz, apă, canal,
spaiţ, atelier. Tel. 0724-681964.
Vând teren în zona Bratova,
0,5 €/mp. Tel. 0723-616603.
Vând în apropiere de Gârlişte
o pădure de gorun 29 ari, nu este
tăiat nimic, la 300 m de şosea, cu
titlu de proprietate. Vând în mijlocul localităţii Gârlişte teren intravilan 1200 mp, este un lot de casă,
se poate racorda la reţeaua de
apă potabilă şi branşa la reţeaua
electrică, acte în regulă. Tel. 0255234404, 0733-226849. (RR)
Vând în Eftimie Murgu casă
din cărămidă arsă compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol,
coridor mare, instalaţie sanitară,
încălzire centrală pe lemne,
canalizare, fântână în curte,
grădină. Tel. 0355-806536. (RR)
Vând în Reşiţa casă compusă
din 3 dormitoare, salon, 2 băi,
bucătărie, garaj, încălzire
centrală, toate utilităţile. Tel. 0740880117. (RR)
Vând la Măureni o casă cu 4
camere, 2 anexe, termopane,
gresie, faianţă, teracotă, curte
betonată, grădină mare şi pomi
fructiferi, 2 fântâni forate,
suprafaţa totală 1500 mp, se
poate ocupa imediat, 20.000 €
neg. Tel. 0744-209549. (RR)
Vând în Reşiţa, zona
Muncitoresc, casă din cărămidă
arsă cu 3 camere, baie, bucătărie,
hol, încălzire centrală, uşi şi
geamuri termopan, grădină cu
pomi şi vie, 40.000 € neg. Tel.
0735-811271. (RR)
Vând la Mâtnicu Mic casă din
cărămidă arsă cu 4 camere
decomandate, baie, bucătărie,
cămară alimente, beci, garaj,
curte mare cu terasă, curte de
păsări, grădină mare, total
suprafaţă 2850 m, 25.000 € neg.
Tel. 0727-371138. (RR)
Vând la Soceni casă construită
recent, 3 camere, baie, bucătărie,
hol, există şi posibilitatea unui
schimb cu apartament în Reşiţa.
Tel. 0773-809309, 0775-644669.
Vând în Timişoara, în zona
Dâmboviţa, teren 1000 mp. Tel.
0721-754082. (RR)
Vând teren 1000 mp în Poiana
Mărului, ideal pentru construcţia
unei cabane, preţ avantajos. Tel.
0751-198599. (RR)
Vând în Săvârşin, vis-a-vis de
grădina regală, casă la curte, 180
mp, construită în 2005 de către
firmă, cu toate expertizele necesare, compusă din 5 dormitoare,
living, sufragerie, baie, bucătărie,
hol, coridor mare, 2 grupuri
sanitare, scară interioară,
canalizare la stradă - trebuie doar
racordată, fântână, hidrofor,
centrală pe lemne, calorifere,
grădină, livadă, pădure 700 mp,
terenul total 4000 mp, casa se
vinde cu 2 dormitoare mobilate şi
o buc ătărie mobilată, pre ţ
discutabil la faţa locului. Tel. 0744324918. (RR)
Cumpăr la Reşiţa apartament
2-3 camere, fără intermediar. Tel.
0734-356854. (RR)

Anunturi
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Vând apartament 2 camere,
confort 3, etaj 4, recent renovat, se
vinde mobilat sau nemobilat. Tel.
0049-157 310 57 814 (Germania).
Vând în Băile Herculane un
teren unde a fost casă, pe strada
Trandafirilor, 360 mp intabulat şi
cadastru; pădure 2300 mp cu acte
de intabulare. Tel. 0720-951656,
0724-050944. (RR)
Vând la Mehadia apartament
la etajul 1, compus din 2 camere,
baie, bucătărie, hol şi debara,
recent renovat, acoperit cu tablă,
10.000 € neg; la Mehadia Nouă în
gară, la 2 km de Băile Herculane,
la şosea, teren intravilan 450 mp,
12 € mp; teren 1600 mp tot la gara
Mehadia Nouă, 10 € mp. Tel.
0740-469024. (RR)
Vând la Valea Deni teren
intravilan 2300 mp, ideal pentru
construcţia de case, acces la
strad ă şi ap ă curgătoare,
posibilitate de racordare la
energia electrică şi apă curentă,
terenul are alocat număr
administrativ, taxele şi impozitele
achitate la zi, 3500 € neg. Tel.
0753-312137. (RR)
Vând la Liebling teren
concesionat, loc de casă, 1600
mp total, fundaţia este turnată,
proiect casă 300 mp, toate dările
plătite la zi, 4.500 € neg. Tel. 0770818202. (RR)
Vând la Berli şte o cas ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
cămară, bucătărie de vară,
canalizare şi apă curentă în faţa
casei - se poate racorda imediat,
curte mare, grădină 1000 mp,
mobilată, utilată, se poate ocupa
imediat, 7800 € neg. Tel. 0723329364. (RR)
Vând la Bocşa clădire zidită la
ro şu, la strada principal ă;
apartament în Reşiţa cu 3 camere
la etaj 1, utilat, 50.000 €; casă în
Bocşa dotată cu toate utilităţile, 6
camere, grădină 1500 mp, se
poate în rate cu 1500 €/lună. Tel.
0755-597587. (RR)
Vând apartament 2 camere
etaj 2, zona Govândari, cu
centrală termică, gresie, faianţă,
geam termopan, 19.500 €. Tel.
0740-520382.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut la cioban la oi, ofer 1600
lei. Tel. 0720-315338. (RR)
Lucrări şi întreţinere instalaţii
sanitare şi electrice. Tel. 0758843531.
Facem cazane de ţuică la
comandă, reparăm, orice grosime/mărime, orice fel de materiale,
se poate la domiciliul clientului şi
cu materialul clientului dac ă
doreşte. Tel. 0737-361524. (RR)
Din Teregova, execut cazane
la faţa locului, din alamă de la 1
mm la 10 mm şi execut reparaţii la
cazane. Tel. 0746-549644. (RR)
Ofer servicii de înmatriculări
auto în judeţul Caraş-Severin. Mă
ocup de toate formalităţile necesare, inclusiv RAR. Dispun de
platform ă pentru transportul
autoturismelor. Tel. 0744-392317.
Execut, repar, vopsesc, montez, rulouri Esslinger din lemn de
tei, plastic şi aluminiu, oblon mobil
din lemn (şolocat). Reparaţii capitale şi vopsire pentru rulourile din
lemn. Înlocuiesc rulouri din lemn
degradate cu rulouri noi din PVC,
înlocuitorul lemnului. Am orice fel
de piese de schimb. Tel. 0744197439, 0729-468288.

Matrimoniale
Pensionar, stau la casă, caut o
doamnă vârsta a 3-a fără pensie
de la ţară. Tel. 0726-006521.
Doresc să cunosc o femeie
între 22-33 ani şi fără copii pentru
o rela ţie serioas ă eventual
căsătorie. Eu tânăr serios fără
copii. Tel. 0725-436050.
Doresc să cunosc o doamnă
singură max. 45 ani pt. o relaţie de
lungă durată. Tel. 0770-309081.
Domn serios, apartament,
auto, 58/85/174 caut prietenie cu
o doamnă la fel de serioasă, fără
obligaţii. Tel. 0770-390662.
Băiat 48 de ani doresc o d-nă
de 48-50, fără obligaţie nealcoolică, serioasă, eu sunt religios prezentabil şi vreau pentru căsătorie
prietenie. Tel. 0723-815421.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 29.11.2018
REŞIŢA: agent de vânzări: 1; bucătar: 1; consilier juridic: 2;
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide:
3; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; ospătar
(chelner): 1;
BĂILE HERCULANE: ajutor ospătar: 5; barman: 2; bucătar: 5;
bucătar-sef: 1; cameristă hotel: 7; femeie de serviciu: 2; guvernantă
de hotel/etaj: 1; îngrijitor spaţii hoteliere: 1; kinetoterapeut: 1;
lucrător bucătărie (spălător vase mari): 4; ospătar (chelner): 5;
vânzător ambulant de produse nealimentare: 6;
BOCŞA: muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide: 2; ucenic: 23;
BOZOVICI: îngrijitor la domiciliu: 1;
CARANSEBEŞ: ajutor bucătar: 1; ambalator manual: 1;
barman: 1; bucătar: 1; cameristă hotel: 1; magaziner: 1; muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 5; ospătar (chelner):
1; recepţioner de hotel: 1; şofer de autoturisme şi camionete: 5;
sudor: 1;
ORAVIŢA: şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
TOTAL JUDEŢ: 95

(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:
,

Noiembrie

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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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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