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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
Cică i-ar ﬁ promis Dăncilă că
va scoate ALDE de la guvernare şi
îi dă lui toate ministerele deţinute
de actualii aliaţi, plus încă altele,
câte o vrea el! Şi ce să vezi, foarte
micul Titulescu a zis că nu crede
şi, de fapt, nici nu îl interesează
oferta. Culmea, asta din partea
unuia care, mai ieri, se oferea
„volontir” la guvernare şi acum o
suceşte, precum Ghiţă la Ploieşti.
Ori Ponta are mintea scurtă, ori
crede despre noi că uităm de la
mână pân’ la gură. Una peste alta,
mai bine decât Mickey Mouse, i
s-ar potrivi Pinocchio. * Liderul
deputaţilor UDMR, Attila Korodi, răstoarnă şi el blidul pe masa
dnei Dăncilă: „În nicio condiţie nu
vom sprijini guvernul”. Sigur, îl
susţin deja, că doar au prefecţi, secretari de stat şi mulţi alţi oameni
în multe alte demnităţi de stat, dar
te pomeneşti că le-o ﬁ cam ruşine în ipostaza de aliaţi ai Dăncilei
şi preferă să mimeze opoziţia. *
Madam Viorica Vasilia s-a deplasat în Moldova, cu scop electoral
evident, la bordul unui elicopter
plătit din banii partidului. Asta ar
putea să pară un serios pas înainte
pe calea bunului simţ şi a normalităţii, însă ce să vezi banii – subvenţia plătită de stat partidelor

politice, în cazul PSD „numai”
vreo 11 milioane, achitate în luna
august – tot de la noi vin! * Trump
vrea să cumpere Groenlanda dar,
ce surpriză!, Groenlanda nu e de
vânzare. Sigur, pentru prietenul
preşedintelui Iohannis asta nu e o
problemă. Din contră, zice că ar
ﬁ „cea mai mare tranzacţie imobiliară”. Aşa, şi comisionul lui
e de 25% sau mai mult? * Oare,
dacă tot a fost la Washington, preşedintele nostru s-o ﬁ gândit să-l
îmbie pe omologul american să ia
România sau nici măcar Trump
n-o vrea? * Se vorbeşte tot mai
des despre ipoteza unui „guvern
minoritar”. Nu se poate, de când
lumea şi pământul, se ştie, proştii
sunt majoritari. * Prim-vicepreşedintele Pro România, ex-varanianul Daniel Constantin, a dat
cu mucii în fasolea prietenului şi
colegului său Victor Ponta. Indiferent de ce s-ar întâmpla, el şi alţi
colegi nu vor alianţă cu „rebutul
politic” numit Tăriceanu. Antoane
nu ﬁ senil, du-te, dragă, la azil! *
În răspăr cu partidul său, dar extrem de diplomat, pesemne ca să
nu îşi supere colegii, Ponta zice
că e mai bine să măsoare de şapte
ori şi să taie o dată, când e vorba
de alianţa cu Tăriceanu. Sigur, tot
măsurând drept şi tăind strâmb, el

Peste 430.000 de persoane
au trecut frontiera

Traﬁc intens la graniţă
Peste 430.000 de persoane,
români și străini, au trecut
frontiera la sfârşit de săptămână, cei mai mulți ﬁind cei care
au plecat din țară. Cele mai
tranzitate vămi au fost cele spre
Ungaria și spre Bulgaria.
Potrivit unui comunicat transmis, duminică, de Poliția de Frontieră, în ultimele 24 de ore, prin
punctele de trecere ale frontierei
au trecut aproximativ 430.900 de
persoane, cetățeni români și străini, dintre care 256.200 au fost pe
sensul de ieşire din ţară. De asemenea, frontiera a fost traversată
de aproximativ 105.100 mijloace
de transport, ﬁind înregistrată o
creştere cu aproximativ 60% faţă
de valoarea medie zilnică a traﬁcului în luna august.
„La frontiera cu Ungaria s-au
prezentat aproximativ 170.000 de
persoane şi 50.000 de mijloace de
transport, cel mai tranzitat punct
de la frontieră ﬁind P.T.F. Nădlac

II Autostradă, prin care, în ultimele 24 de ore, au trecut aproximativ 93.000 de persoane şi peste
25.000 de mijloace de transport”,
arată Poliția de Frontieră. Astfel,
având în vedere că cele mai mari
valori de traﬁc sunt înregistrate în PTF Nădlac II, polițiștii de
frontieră recomandă utilizarea şi
a celorlalte puncte de trecere deschise traﬁcului internaţional de
la graniţa de vest. De exemplu,
în apropierea PTF Nădlac Autostradă se aﬂă Punctul vechi de
Trecere a Frontierei Nădlac. De
asemenea, pe raza judeţului Arad
mai funcţionează în regim nonstop PTF Turnu şi Vărşand, iar în
judeţul Bihor, pe lângă PTF Borş,
sunt deschise permanent P.T.F.
Salonta şi Valea lui Mihai. De
asemenea, și la granița cu Bulgaria a fost un traﬁc intens, astfel că
polițiștii de frontieră le recomandă turiștilor să folosească toate
punctele de frontieră deschise la
granița comună. 

s-ar face frate şi cu dracu, până...
până mai vede el. * Vicepreşedintele PNL, Florin Cîţu, anunţă că,
odată ajunşi la guvernare, liberalii vor elimina toate stimulentele
acordate bugerarilor, ﬁindcă în viziunea domniei sale şi (probabil)
a întregului său partid, ăştia sunt
un fel de „morman de ﬁare vechi”
şi incompetenţă, cum spunea odinioară un al celebru, mare liberal
Petrică Roman. Uite d’aia nu pupă
PNL guvernarea, ﬁindcă habar nu
au ce fel ţară vor să conducă. Păi,
azi, bugetarii sunt prima armată
a ţării, cel mai mare bazin electoral, o clasă socială în sine. Dai
în ăştia, dai în tine! * PSD – aripa
BIO. Monica Simionescu, tânără
speranţă a pesediştilor mureşeni,
s-a săturat să mai stea în umbra
atât de falnică a Vioricăi, aşa că
va candida şi ea la preşedinţie. Nu
împotriva şefei de partid, ci pentru promovarea „doctrinei Terra,
a meritocraţiei şi pentru dezvoltarea unei societăţi în armonie cu
natura”. Situaţia, astăzi albastră,
va deveni verde. * Ana Birchall
şi gura păcătoasei. Vorbind, zilele
trecute despre o iniţiativă legislativă, fostul ministru al Justiţiei a
confundat intervalul orar cu „intervalul oral”. Date ﬁind antecedentele domniei sale, nici până azi

deplin lămurite, s-ar putea spune
că ştie ea mai bine ce-a vrut să
zică. * Te pomeneşti că de aici i
s-a tras?! Mica remaniere a trimis-o în obscura funcţie de responsabil guvernamental pentru
parteneriate strategice. * Mai grozav e faptul că, având de ales între
poziţia de vicepremier şi portofoliul de la Interne, Mihai Fifor a
decis în favoarea puterii. Filosoful
„care este” ar merita să(-şi facă)
o analiză a acestei decizii. S-ar
putea numi „Putere şi durere”. *
Judecător şi şefă a unui ONG din
domeniu, Dana Gârbovan a fost
propusă pentru funcţia de Ministru al Justiţiei. Ea a acceptat oferta
dar breasla a sărit cât colo, cică nu
se face să împarţi dreptatea şi să
te faci frate cu dracu’. Ce atâta tapaj?! Chestia asta nu se întâmplă
de ieri de azi, nu e prima şi nici
ultima dată. Până la urmă, România e o ţară excepţională. La noi
toate se petrec prin excepţie de la
reguli. * Congresul PSD şi-a atins
scopul. Nu aveau nimic de demonstrat, ceea ce s-a şi întâmplat. Viorica Dăncilă este candidatul PSD
pentru preşedinţie. Nu există miracole. Deci, Dăncilă nu are nicio
şansă. *
 Donald ŞTRUMP

Rezerviști voluntari

Se prelungește perioada
de recrutare și selecție
Ministerul Apărării Naţionale
a prelungit campania de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii
care doresc să îndeplinească
serviciul militar în rezervă în
calitate de rezervist voluntar în
Armata României pentru posturile de oﬁţeri, maiştri militari şi
suboﬁţeri.

Acestea sunt disponibile în unităţi militare din judeţele Bacău,
Bihor, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Ilfov, Tulcea şi
din municipiul Bucureşti.
Pentru înscriere, cetăţenii se pot
prezenta, atât la sediul centrului
militar zonal/judeţean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul, cât şi la
oricare alt centru militar zonal/judeţean sau de sector, în situaţia în
care locul de muncă sau reşedinţa
temporară diferă de localitatea de
domiciliu. La înscriere, cetăţenii
care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate
de rezervist voluntar în Armata
României vor completa o cerere
de înscriere.
Totodată, vor avea asupra lor următoarele documente, astfel: actul
de identitate, în original şi în copie; certiﬁcatul de cazier judiciar,
eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii; acte de studii

şi/sau alte documente care atestă
alte competenţe dobândite în viaţa
civilă, în original şi în copie; permisul de conducere, în original şi
în copie, dacă este cazul, pentru
candidaţii fără pregătire militară,
dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii speciﬁce; livretul militar, în original
şi în copie, dacă este cazul, numai
pentru cei care deţin calitatea de
rezervist.
La prezentarea la centrul militar, persoanele vor ﬁ informate cu
privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie, respectiv unitatea militară
în care urmează să susţină probele
de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală şi unitatea militară/centrul de instruire în care se
va executa programul de instruire
iniţială, în cazul candidaţilor proveniţi din rândul cetăţenilor fără
pregătire militară.
De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără
pregătire militară vor ﬁ consiliaţi
în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către
arme/servicii şi specialităţi militare pentru care aceştia prezintă
abilităţi şi aptitudini. 

Unitatea Administrativ
Teritorială Beiuș,
judeţul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22,
27, 32, 34, începând cu data de
02.09.2019 pe o perioada de 60
de zile, la sediul Primăriei Municipiului Beiuş, conform art.
14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată
cu modiﬁcările și completarile
ulterioare.
Cererile de rectiﬁcare ale documentelor tehnice vor putea ﬁ
depuse la sediul primăriei și pe
site-ul ANCPI.
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Colegiul Naţional
„Emanuil Gojdu”

cu sediul în Oradea, str.
Spiru Haret 3-5, organizează
licitaţie publică cu strigare
pentru atribuirea contractului
de arendare a suprafeţei de teren de 12,9700 ha cu destinaţie
agricolă înscris în CF 178407,
nr. cadastral 17722
1) Obiectul licitaţiei publice: arendarea unui teren în suprafaţă de 12,9700 ha cu destinaţie agricolă;
2) Organizatorul licitaţiei:
Colegiul Naţional „Emanuil
Gojdu”;
3) Procedura de închiriere:
licitaţie publică cu strigare;
4) Preţul de pornire a licitaţiei: 1400 lei/ha/an agricol,
respectiv 18.158 lei/an agricol.
5) Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a procedurii: se pot aﬂa la sediul
Colegiului Naţional „Emanuil
Gojdu”
6) Garanţia de participare:
18.158 lei, achitată prin virament bancar în contul nr. RO71TREZ0765006XXX005999
deschis la Trezoreria Oradea,
titular de cont Colegiul Naţional Emanuil Gojdu, cod ﬁscal
4660697.
7) Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.09.2019,
ora 09:00;
8) Valabilitatea ofertelor:
ofertele rămân valabile pe perioada de 30 de zile de la data
deschiderii acestora;
9)
Locul
licitaţiei:
05.09.2019, ora 12:00, Sala 116,
et. I, sediul Colegiului Naţional
Emanuil Gojdu.
10) Informaţii suplimentare
se pot obţine: Paşc Leontina/
Maliţa Ionela, tel. 0359/45-4401.
(1515)

