
Acuzaţiile vizează achiziţii preferenţiale, dosare de evaziune sau asocieri dubioase

Trei dintre noii miniştri,
trecut tumultuos în afaceri

Pa
g.

 2
2-

23

Miercuri 31 ianuarie 2018 ∙ Serie nouă ∙ nr. 50 (7362) ∙ 1,9 lei

România rurală:  
1 locuitor din 5  
are peste 65 ani
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De ce nu există adulți cu autism 
În România, copiii cu autism nu devin adulţii 
cu autism. Pentru că în cele mai multe cazuri 
nu pot fi recuperaţi până la vârsta majoratului, 
ei ajung în centrele de psihiatrie, dar cu alt 
diagnostic. De la vârsta de 18 ani statul se 
rezumă la a le acorda o indemnizaţie de 
handicap, iar întreaga responsabilitate cade 
pe umerii familiei.  Pag. 3
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 „Parandărătul 
bruxellezilor” 

Cât din leafă ajunge la partid
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Dacă în 2015 ne lăudam 
că, la capitolul sistem 
medical, stăm mai bine 
decât Muntenegru, Albania 
şi chiar Polonia, în 2016 ţara 
noastră a ajuns pe ultima 
poziţie în Indexul Euro-
pean al Consumatorului de 
Sănătate. 

Potrivit EHCI 2017, 
publicat pe 30 ianuarie 
2018, România se situează 
pe locul 34 din tot atâtea 
ţări europene al căror sistem 
medical a fost analizat 
pentru realizarea indexului 
pe anul trecut, obţinând 
doar 439 de puncte din cele 
1.000 posibile. Grav este 
că ţara noastră, nu doar 
că a fost depăşită de toate 
ţările vecine, dar decalajul 
dintre sistemul medical 
din România şi celelalte se 
măreşte de la an la an. 

Procurorii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 6 au deschis 
un dosar penal in rem după ce doi 
muncitori de la RADET, care lucrau în 
subteran la o conductă de termoficare 
în zona Iuliu Maniu din Capitală, şi-au 
pierdut viaţa. Potrivit reprezentanţilor 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Sectorului  6 , 
procurorii au 
deschis un dosar 
pentru săvâr-
şirea infracţiu-
nilor de ucidere 

din culpă şi neluarea măsurilor legale 
de securitate şi sănătate în muncă. 

Luni seara, cei doi angajaţi de 
la RADET lucrau, într-un canal, la 
remedierea unei avarii, când o ţeavă 
a explodat şi din ea au ţâşnit apă şi 
aburi fierbinţi. Unul dintre bărbaţi 
a reuşit să iasă singur din canal, însă 
din cauza arsurilor pe 80% din supra-
faţa corpului, acesta a decedat, ieri, 
la spital. Abia după patru ore de la 
accident, pompierii au reuşit să scoată 
la suprafaţă şi corpul celui de-al doilea 
muncitor. (M.C.)

ASTĂZI:

Pentru al doilea an consecutiv, România rămâne 
ţara europeană cu cel mai slab sistem medical, ba 
chiar cu un decalaj semnificativ faţă de Bulgaria, 
situată pe penultimul loc în clasament, după cum 
arată cel mai recent raport privind calitatea sisteme-
lor de sănătate din Europa, „Euro Health Consumer 
Index 2017” (EHCI), publicat ieri. Autorii raportului 
spun că România are o structură învechită a sistemu-
lui medical şi „probleme grave în gestionarea întregu-
lui sector public de sănătate”. 

n Ucidere din culpă n Muncitorul rănit a decedat din cauza arsurilor 

ASTĂZI:
Miniştrii fug de SPP
Premierul Viorica Dăncilă şi 
miniştrii săi au renunţat la 
protecţia oferită de Serviciul 
de Protecţie şi Pază, prefe-
rând în loc serviciile oferite de 
Jandarmerie. (pag. 4)

CE: România pierde bani 
Comisarul european pentru 
politica regională, Corina 
Creţu, spune că România 
riscă să piardă anul acesta 
fonduri europene importante, 
dacă nu se fac eforturi majo-
re. (pag. 6) 

„Lista lui Vladimir Putin” 
Departamentul american al 
Trezoreriei publicat o listă cu 
114 oameni politici de rang 
înalt şi 96 de oligarhi ruşi, 
apropiați ai lui Putin, ce ar 
putea fi sancționați de SUA. 
(pag. 8)

CCR vrea noi definiţii
Curtea Constituţională a 
României a cerut, ieri, rede-
finirea erorii judiciare, a 
relei-credinţe şi gravei negli-
jenţe. (pag. 24)

info pe scurt
n Ţintă ratată la Apărare
România a cheltuit anul 
trecut  aproximativ 1,8% 
din PIB pentru Apărare, a 
declarat consilierul de stat 
la Preşedinţie, Sebastian 
Huluban. Potrivit Legii 
bugetului de stat, ţara 
noastră avea stabilită o ţintă 
de 2% din PIB.

n „Portocală”, exclus 
CSM a decis, ieri, excluderea 
din magistratură a procuro-
rului Mircea Negulescu. El 
a fost sancţionat pentru că 
a avut un comportament 
inadecvat în cadrul unor 
discuţii purtate în sediul 
Parchetului. 

n Containere de salvare
Fiecare judeţ din România 
va avea, până la sfârşitul 
anului, câte două contai-
nere de căutare-salvare în 
caz de cutremur, a anunţat 
ieri şeful DSU, Raed Arafat. 
În prezent, există câte un 
container în fiecare judeţ.

Raportul „Euro Health Consumer Index” (EHCI) evaluează 
modul în care sistemele medicale din Europa îi servesc pe 
pacienţi, atât din punctul de vedere al calităţii actului medical, 
cât şi al costurilor şi rentabilităţii

Dosar penal după moartea angajaţilor RADET

Raport: România are cel mai prost sistem 
medical din Europa

n La Sănătate, stăm mai rău decât Albania, Bulgaria şi ţările din fosta Iugoslavie 

Pentru 2016, spre exemplu, 
România a obţinut 497 de 
puncte, iar diferenţa dintre ţara 
noastră şi Muntenegru, care 
s-a situat pe penultimul loc, a 
fost de 21 de puncte. Raportul 
EHCI 2017 arată că decalajul 
dintre noi şi penultima ţară din 
clasament (Bulgaria, cu punc-
tajul 548) este de 109 puncte.

La polul opus, cu punctaje 
de două ori mai mari faţă 
de noi, se situează Olanda 
(924 puncte) şi Elveția (898), 

state care se apropie foarte 
mult de îndeplinirea tuturor 
criteriilor considerate necesare 

România are probleme grave 
în gestionarea întregului sector 

public de sănătate. România, Albania 
şi Bulgaria au o structură învechită a 
sistemului medical şi ar trebui să bene-
ficieze de sprijin profesional pentru 
a-şi restructura serviciile de sănătate

Raportul EHCI 2017

unei sistem de sănătate bun. 
Alte şapte state au realizat 
scoruri foarte bune şi relativ 
apropiate: Danemarca (864), 
Norvegia (850), Luxem-
burg (850), Finlanda (846), 
Germania (836), Belgia (832) 
şi Islanda (830).

Punctajele au fost obţi-
nute prin analizarea a nu mai 

puţin de 46 de indi-
catori - obţinuţi din 
studii şi baze de date 
internaţionale, chesti-
onare completate de 
asociaţii de pacienţi 
- grupaţi în şase mari 
categorii: drepturile 
şi informarea paci-
enţilor, accesibilitatea 

(timpii de aşteptare pentru 
tratament), rezultatele trata-
mentelor, gama de servicii 

oferite şi extinderea lor, 
prevenţie şi produse farmace-
utice. Potrivit raportului, ţara 
noastră ocupă ultimul loc sau 
unul dintre ultimele locuri la 
majoritatea indicatorilor luaţi 
în calcul pentru realizarea 
clasamentului.  

În privinţa cheltuielilor 
cu sănătatea pe cap de 
locuitor, România se află tot 
la coada clasamentului, în 
urma noastră aflându-se doar 
Letonia, Muntenegru, Mace-
donia şi Albania. În schimb, 
suntem primii în clasament 
la mortalitatea infantilă şi 
la infecţiile intraspitaliceşti 
rezistente la tratament. Tot 
locuri fruntaşe ocupăm şi 
la mortalitatea din cauza 
cancerului şi a bolilor cardio-
vasculare. 
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Administratorul special al RADET, Răzvan Nițu, şi-a 
dat demisia, ieri, în urma scandalului provocat de 
tragedia din Capitală. Reprezentanţii instituţiei 
spun că este vorba de o demisie de onoare.
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screening, mai ales în mediul 
rural, face ca numărul copiilor cu 
autism, care nu mai pot fi recupe-
raţi, să crească în mod alarmant. 
Astfel, copiii cu autism ajung la 
maturitate și... dispar!

Boală făcută să 
dispară la 18 ani

Diagnosticul 
de autism dispare 
după vârsta de 
18 ani, când se 
transformă, în 
a c t e ,  î n  s c h i -
zofrenie sau în 

alte psihoze. Și aceasta pentru că 
sistemul românesc consideră că 
boala nu există la adulți. Abando-
naţi total de stat și excluși de pe 
piaţa muncii, acestor tineri li se 

refuză integrarea și recuperarea, 
iar întreaga responsabilitate 
este aruncată în spatele familiei, 
căreia i se acordă o indemnizaţie 
în funcţie de gradul de handicap. 
Situația devine înspăimântătoare 
când părinții acestor tineri mor: 
bolnavii ajung în centrele de psihi-
atrie cu un diagnostic de retard 
mintal, iar aici își găsesc rapid 
sfârșiul.

Nimeni nu cunoaște proporțiile 
dezastrului. Singurele date statis-
tice empirice 
c u  p r i v i r e 
l a  n u m ă r u l 
persoanelor 
cu autism se 
află la niveul 
inspectoratelor 
școlare, unde 
sunt formulate 
cereri pentru 
acceptarea în învăţământul special 
sau la comisiile pentru stabilirea 
gradului de handicap, dar aceste 
date nu ne oferă o imagine corectă. 
Și aceasta este o altă cauză a neno-
rocirii: în lipsa unor date oficiale cu 
privire la numărul celor afectaţi, la 
evoluţia fenomenului  sau la distri-
buţia acestuia în funcţie de grad, sex, 
apartenenţă, mediu social etc, nu se 
pot implementa programe naţionale, 
ne-a declarat Emil Melinte. 

Dacă în Statele Unite ale 
Americii se cunoaște că 4 oameni 
dintr-o 1.000 au o afecţiune din spec-
trul autist, la noi nu ne poate spune 
nimeni cu exactitate un număr.  

eveniment

A fost nevoie de 20 de ani, după 
Revoluție, pentru ca România 
să adopte o Lege a autismului 
(151/2010) și de încă șase pentru 
ca legea să primească normele de 
aplicare – adică să poată impune, 
cel puțin teoretic, un mecanism de 
identificare precoce, tratament și 
ameliorare a calității vieții persoa-
nelor cu afecțiuni din spectrul 
autist. Și această lentoare este 

Artista a fost operată, ieri, de 
urgenţă, după ce i s-a descoperit o 
tumoră la un rinichi. Medicii i-au extir-
pat organul, iar acum solista se află la 
terapie, a anunţat Raoul, unul dintre 
cei mai apropiaţi colaboratori ai săi. 

Mirabela Dauer a confirmat 
pe Facebook că a avut nevoie de o 
intervenţie chirurgicală. „Nu m-am 
gândit că e o mare ştire faptul că 
a trebuit să suport o intervenţie 
chirurgicală. Da, dragilor, am 
trecut printr-unul dintre acele 
momente! De fapt, doctorii au 
trecut! Acum mă relaxez, pentru 
că urmează o perioadă de 
recuperare, ceea ce pe mine mă 
enervează, doar mă ştiţi cât de 
activă sunt! Şi în plus abia aştept 
să revin în faţa voastră să vă dăru-
iesc din sufletul meu prin cântec... 
asta e marea mea bucurie.”

GEORGE HĂLĂRESCU

În cazul autismului, 
R o m â n i a  n u 
reușește să facă 
faţă nici măcar 
vârfului iceberg-
ului. Numărul 
p e r s o a n e l o r 
diagnosticate și 
tratate este mult 
mai mic decât al 
celor afectaţi – 
spun ONG-urile

Mirabela Dauer a 
pierdut un rinichi

n Statul are grijă să-i ignore  n În mediul rural există mii de adulţi nediagnosticaţi n Banii, nici măcar pe sfert

O „rezolvare” cinică: de ce nu există adulți cu autism

doar un exemplu pentru modul 
iresponsabil în care autoritățile 
române înțeleg să ajute oameni 
disperați, care luptă să își salveze 
copiii loviți de o boală în care 
orice zi de tratament contează. La 

aceasta se adaugă indemnizaţia 
foarte mică, care pentru un copil 
cu hanicap grav este de aproximtiv 
1.100 de lei, bani care sunt depare 
de nevoile reale necesare îngrijirii 
unei persoane cu autism: doar 
medicamentele, 2 ore de logopedie 
și 5 ore de terapie pe săptămână 
costă în jur de 1.250 de lei. Și 
rețeta dezastrului este completată 
de lipsa centrelor pentru terapie.

Lipsa implicării statului în 
dezvoltarea unor programe de 

Emil Melinte - managerul unui proiect-pilot de educație adaptată 
pentru persoanele cu autism și tată al unui copil cu o formă  gravă 
de autism - atrage atenţia că provocarea nu este doar financiară. 
Nici părinţii nu sunt pregătiţi să gestioneze problemele complexe 
pe care le implică îngrijirea unei persoane cu autism, iar când apare 
un copil cu o afecţiune din acest spectru familia este confuză și 
înspăimântată, deoarece nu știe cum să reacţioneze.  Pentru că 
lipsesc modele de bune practici, experienţa și un personal specializat 
care să vină în sprijinul părinţilor, de cele mai multe ori familiile 
afectate se destramă, iar bolnavul rămâne în general în grija mamei. 
Nici societatea nu este pregătită și educată să accepte și să integreze 
persoanele autiste. Ele sunt izolate sau excluse, iar acolo unde sunt 
acceptate, cei din jur nu știu cum să se raporteze la problemele pe 
care le ridică convieţuirea lângă acești oameni speciali.

Mame singure în fața tragediei

de persoane cu autism  
sunt înregistrate oficial în 
Ro mânia, dar ONG-urile atrag 
atenţia că numărul celor cu 
afecţiuni din spectrul autist 
s-a triplat în ultimii 10 ani .

8.000 

În România, copiii cu autism 
nu devin adulţii cu autism. 
Pentru că în cele mai multe 
cazuri nu pot fi recuperaţi până 
la vârsta majoratului, ei ajung în 
centrele de psihiatrie, dar cu alt 
diagnostic. De la vârsta de 18 ani 
statul se rezumă la a le acorda o 
indemnizaţie de handicap, iar 
întreaga responsabilitate cade pe 
umerii familiei. Lipsa unor 
mijloace eficiente de screening 
face ca numărul celor cu afecţi-
uni din spectrul autist să fie mai 
mare decât  datele oficiale.    

Valentin M., un copil cu autism sever, a fost ridicat, reţinut şi 
amprentat de Poliţia din Bacău, în 2014, după ce a ajuns din 
greşeală pe propietatea unor vecini ai familiei. El a fost tratat 
ca un infractor, mărturişete tatăl tânărului. Şi aceasta nu este 
singura experinţă neplăcută, iar în cazul familiei Melinte se 
regăsesc mulţi alţi părinţi din România care trăiesc experi-
enţe dureroase în parc, la şcolă sau pe stradă.
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n Premierul Dăncilă, păzită de către Jandarmerie n Pahonţu, acuzat de PSD

Miniştrii se feresc de protecţia SPP

Decizia lui Dăncilă a fost luată 
imediat după ce a primit votul 
de învestire din partea Parla-
mentului, dar nu a fost anunţată 
oficial de către Guvern. Confir-
marea informaţiei a venit de la 
partid, din partea secretarului 
general adjunct al PSD, Codrin 
Ştefănescu. „Am vorbit în ultimul 
an de implicarea SPP-ului şi a 
domnului Pahonţu în chestiuni 
de politică. Demnitari care sunt 
monitorizaţi, o bază de date care 
se strânge la acest domn. Decizia 
este firească”, a spus Ştefănescu.   

ADRIAN ILIE

info pe scurt
n O nouă sesiune
Astăzi începe noua sesiune 
parlamentară odată cu şedinţa 
Biroului Permanent al Senatului 
de la ora 10.30, urmată de către 
şedinţa Biroului Permanent 
al Camerei Deputaţilor, de la 
ora 11.00. Cele două birouri 
vor stabili distribuţia funcţiilor 
de conducere din Parlament, 
conform algoritmului politic. 
Ulterior, grupurile parlamentare 
vor desemna candidaţii pentru 
cele două Birouri Permanente, iar 
aceştia vor trebui votaţi în plenul 
fiecăreia dintre cele două Camere.

n Război cu statul paralel
Preşedintele ALDE, Călin 
Popescu-Tăriceanu, a declarat că 
partidul său va continua lupta cu 
„statul paralel” până la încetarea 
abuzurilor. „Câţi români sunt 
victimele abuzurilor fără ca noi 
să ştim, până unde se întind în 
final tentaculele statului paralel? 
Pe zi ce trece vedem din ce în ce 
mai multe piese ale unui puzzle 
imens care apar la suprafaţă şi ele 
ne oferă o imagine îngrijorătoare 
a României de astăzi, un stat în 
care abuzurile sunt la ordinea 
zilei - un regres imens în ceea ce 
priveşte respectarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor”, a spus Tăriceanu.

Ambasadorul SUA la Bucu-
reşti, Hans Klemm, speră că insta-
larea noului cabinet va aduce 
stabilitate României. „Predictibili-
tatea, stabilitatea sunt foarte 
importante pentru România şi, de 
asemenea, pentru partenerii săi. 
Sper că acum vom intra într-o 
perioadă de stabilitate”, a declarat 
Klemm. Acesta a precizat că încă 
nu s-a întâlnit cu noul premier. 
„Nu ştiu încă foarte multe despre 
priorităţi le dânsei. Aştept 
momentul potrivit, pentru viitor, 
să mă prezint prim-ministrului şi 
personal. Îi doresc numai bine”, a 
mai spus ambasadorul american 
în România. 

Declarația

Potrivit unor surse citate de Ager-
pres, Serviciul de Protecţie şi Pază 
încă nu fusese 
informat oficial 
i e r i  a s u p r a 
deciziei luate 
de Dăncilă şi 
asumate şi de 
ceilalţi membri 
a i  c a b i n e -
tului. Practic, 
m e m b r i i 
G u v e r n u l u i 
nu vor mai avea paza asigurată 
de către o instituţie subordonată 
CSAT şi, indirect, preşedintelui 
Iohannis, ci vor fi protejaţi de 
jandarmii din subordinea minis-

trului de Interne, Carmen Dan. 
„Eu ştiam că au dreptul la SPP 
doar membrii CSAT. Teoretic, noi 
am putea cere, dar nu văd de ce 
aş avea nevoie de SPP. Nu mi-a 
spus nimeni, chiar nu mi-a spus 
nimeni”, a declarat noul ministru 
al  Sănătăţi i ,  Sorina Pintea. 
Rămâne neclar dacă decizia este 
legală întrucât instituţia care are 

ca atribuţie 
as igurarea 
secur i tă ţ i i 
demnitarilor 
e s t e  S P P, 
nu Jandar-
m e r i a . 
Miniştrii ar 
putea invoca 
articolul 19 
d i n  L e g e a 

550/2004 care prevede că persoa-
nele fizice şi juridice pot primi 
protecţie din partea angajaţilor 
Ministerului de Interne „în situaţii 
care nu suferă amânare”.

zilei

În momentul în care acest SPP, 
în loc să asigure siguranţa 
demnitarilor, se ocupă de 

monitorizarea şi spionarea demnitarilor şi 
trimite informaţii unui singur om care face 
analiză pe ele, nu e în regulă.

 Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD 

Grupurile parlamentare al UDMR au decis să păstreze acor-
dul de colaborare în Parlament cu PSD şi ALDE în aceleaşi 

condiţii ca şi până acum. Preşedintele Kelemen Hunor a spus că 
decizia a fost influenţată şi de atitudinea Opoziţiei. „Cu toate 
nemulţumirile, cu situaţia actuală în Parlamentul României şi 
văzând şi atitudinea liderilor din Opoziţie în aceste zile, în 
această perioadă, noi am spus că o izolare a UDMR în Parla-

mentul României în 2018 ar fi extrem, extrem de nefavorabilă 
pentru toată lumea, inclusiv pentru noi, dar pentru toată soci-
etatea românească. Cei care au oferit un dialog, care au solicitat 
o colaborare au fost cei din coaliţie în sesiunea de primăvară”, a 
spus Kelemen. Decizia a fost luată ca urmare a solicitării exprese 
făcute săptămâna trecută de către PSD şi ALDE. Totodată, 
Kelemen a anunţat care sunt şi priorităţile legislative ale Uniunii 
în această sesiune: un proiect de lege privind eradicarea sărăciei, 
cel privind înfiinţarea Liceului romano-catolic din Târgu Mureş, 
precum şi accelerarea procesului de descentralizare. 

UDMR menține protocolul cu Puterea

Temerile lui Liviu Dragnea
Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a relatat, la 
Antena 3, un episod care ar demonstra 
participarea lui Pahonţu în unele jocuri 
politice. „Este un coleg de-al nostru - de 
mine s-a ascuns - Paul Stănescu, probabil că 
de aia are şi probleme acum sau poate că 
este o simplă coincidenţă. El a spus în mai 
multe întâlniri publice în ţară, la întâlniri ale 
CExN, că un bun prieten de-al lui a fost 
trimis de domnul Pahonţu, care a spus că nu 
vorbeşte în numele dumnealui - eu cred că 
vorbea doar în numele dumnealui - şi a spus 
că undeva prin martie eu o să fiu executat şi 
că dumnealui să stea deoparte că o să fie 
protejat şi chiar o să ajungă preşedintele 
partidului”, a afirmat liderul PSD.

Premierul Viorica Dăncilă şi miniştrii săi au renunţat la 
protecţia oferită de Serviciul de Protecţie şi Pază, preferând în 
loc serviciile oferite de către Jandarmerie. Decizia a survenit 
concomitent cu un nou atac al lui Liviu Dragnea la şeful SPP, 
generalul Lucian Pahonţu, pe care îl acuză de implicare în ches-
tiuni politice.
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Fiecare campanie elec-
torală a golit vistieriile de 
partid,  f i ind de acum 
banale ştirile legate de 
datoriile acumulate de 
către competitorii politici. 
O sursă importantă de 
finanţare ar trebui să fie 
cotizaţiile plătite de către 
membrii de partid, însă 
colectarea lor se face cu 
dificultate, iar cuantumul 
este destul de redus, astfel 
că partidele au decis să 
d i f e r e n ţ i e z e 
nivelul cotiza- 
ţiilor după func- 
ţiile publice de- 
ţinute o persoană 
anume. Astfel, 
u n  l i b e r a l  d e 
rând plăteşte trei 
lei pe lună, pe când un 
parlamentar achită 200 de 
lei, iar organizaţiile jude-
ţene pot stabili un cuantum 
mai mare, dacă doresc 
acest lucru. În vârful pira-
midei se af lă europarla-
mentarii PNL, cu 2.000 de 
lei lunar. Şi la PSD sunt 

sume diferenţiate, plecând 
de la un leu pe lună, în 
cazul pensionarilor. Un caz 
aparte este cel al europarla-
mentarilor, cel mai bine 
plătiţi demnitari români, cu 
6.200 de euro pe lună, la 
care se adaugă şi alte bene-
ficii. În aceste circumstanţe, 
de la ei se aşteaptă plata 
regulată  a  cot izaţ ie i , 
precum şi donaţii consis-
tente, considerate aproape 
obligatorii. Astfel că euro-
parlamentarii figurează 
constant în topurile cotiza-
ţiilor şi donatorilor. Ulti-

mele date oficiale publicate 
în mai 2017 arată că 10 
europarlamentari PSD au 
cotizat circa 300.000 de lei 
în anul 2016, cea mai mare 
sumă fiind de 50.000 de lei, 
achitată de către Daciana 
Sârbu. Ea era urmată de 
Claudia Ţapardel - 44.325 
de lei, Andi Cristea - 36.500 
de lei, Emilian Pavel - 
36.300 de lei, Ioan Mircea 
Paşcu - 36.000 de lei, Ci- 
prian Tănăsescu - 24.380 de 
lei, Sorin Moisă - 23.369 de 
lei, Viorica Dăncilă, actu-
alul premier - 21.100 de lei, 
Dan Nica - 15.620 de lei şi 
Victor Negrescu - 12.450 de 
lei. Dintre europarlamen-
tarii liberali, în topul coti-
zaţiilor figurau Theodor 
Stolojan - 45.000 de lei şi 
Adina Vălean - 13.500 de 
lei. Înainte de a pleca la 
ALDE, şi Renate Weber era 
generoasă cu partidul, coti-
zând 24.090. Un studiu 
Wholi care prezenta topul 
celor mai generoşi donatori 
ai partidelor în deceniul 
2006-2015 arăta că cinci 
europarlamentari se aflau 
în primele 20 de poziţii. Pe 

n Europarlamentarii sunt o sursă importantă de finanţare

Sponsorii darnici din Bruxelles 
ai partidelor de la București

Aderarea la Uniunea Europeană a fost o mană 
cerească şi pentru trezoreriile partidelor. Cei 32 de 
români europarlamentari au devenit o sursă majoră 
de finanţare pentru partidele care i-au trimis la 
Bruxelles. Din salariile generoase oferite de către 
Parlamentul European, o cotă-parte ajunge la partid 
sub formă de cotizaţii şi donaţii.

ADRIAN ILIE

poziţia a 9-a se afla Cris-
tian Buşoi cu 450.000 de 
lei, pe locul 10 era Theodor 
Stolojan - 447.000 de lei, 
iar Viorica Dăncilă ocupa 
locul 12, donaţiile oferite 
P S D  r i d i c â n d u - s e  l a 
aproape 400.000 de lei. 
Cristian Preda (locul 13) a 
donat la două partide, PDL 
şi PMP, o sumă evaluată la 
circa 370.000 de lei, iar 
Daciana Sârbu (locul 17), 
aproape 320.000 de lei. Nu 
toţi europarlamentarii sunt 
la fel de generoşi. Spre 
exemplu, Theodor Stolojan 
recunoştea, în 2013, că unii 
europarlamentari PDL 
aveau restanţe la plata coti-
zaţiilor, unele mai vechi de 
un an.

Europarlamentarul Cristian Buşoi este unul dintre spon-
sorii cei mai importanţi ai activităţii PNL, urmat de 
colegul său Theodor Stolojan

publicitate

Pe lângă salariul lunar de 
6.200 de euro, europar-
lamentarii benef iciază 
de sume suplimentare 
consistente. Pentru plata 
salariilor asistenţilor, sunt 
alocaţi 21.200 de euro. 
Indemnizaţia pentru chel-
tuieli generale (funcţionarea 
birourilor de europarla-
mentar, telefon, internet 
etc.) depăşeşte 4.000 
de euro lunar, iar fiecare 
europarlamentar primeşte 
o diurnă de 304 euro 
pentru cazare şi masă. De 
asemenea, contravaloarea 
biletelor de călătorie este 
achitată de către Parla-
mentul European.

Lefuri mari

Potrivit Legii finanţării partidelor, nivelul cotizaţiilor 
plătite într-un an nu poate fi mai mare de echivalentul a 
48 de salarii minime brute pe ţară, iar cel al donaţiilor 
făcute de o persoană fizică nu poate depăşi echivalentul 
a 200 de salarii minime brute.



6 miercuri / 31  ianuarie  2018economic

ADRIAN STOICA 

Migraţia din zona rurală spre 
cea urbană este determinată în 
special de lipsa opţiunilor econo-
mice şi sociale (locuri de muncă, 
acces la învăţământ, servicii de 
sănătate etc). Din totalul populaţiei 
ocupate în România, circa 25% se 
regăseşte în agricultură, iar 84% nu 
este salariată. Majoritatea lucrează 
pe cont propriu, în exploataţii 
de subzistenţă. Deşi dezvoltarea 
IMM-urilor este văzută ca una 
dintre cele mai importante surse 
de creare a locurilor de muncă în 
lumea satelor, numărul acestui gen 
de societăţi este încă foarte redus. 
Dacă în 2011 doar 18,1% din 

IMM-uri activau în zona rurală, 
în 2016 procentul nu depăşise 21%.

Oraşele cele mai atractive
În perioada 2016-2017 (ianu-

arie-ianuarie), oraşele din Ardeal 
au atras cea mai mare parte a 
migraţiei datorită ofertei de muncă 
în continuă dezvolatre. Pe primul 
loc la creşterea procentuală a popu-
laţiei se situează zona urbană din 
judeţul Timiş, unde numărul locu-
itorilor s-a mărit de la 418.000 la 
peste 452.000 (+8,13%), Aradul - cu 
o creştere de la aproape 250.000 la 
270.000 (+8%), Sibiul - de la 284.000 
la 303.000 (+6,69%), Constanţa - de 
la 503.000 la 529.000 (+5,17%), 
Clujul - de la aproape 460.000 la 

„Din punctul nostru de vedere, 
al Comisiei Europene, vom avea 
o relaţie bună şi un dialog perma-
nent. Am discutat despre proiectele 
aflate în lucru şi, evident, despre 
problemele şi riscurile cu care 
România se confruntă.

CRISTIAN ANTON

 Din august până acum, s-a 
ajuns la o rată de absorbţie de un 
miliard de euro, după ce se plecase, 
după cum ştiţi, de la zero. S-au 
recuperat paşi pierduţi anterior, 
dar chiar şi aşa ritmul nu trebuie 
scăzut, dimpotrivă”, a spus Corina 
Creţu, la finalul întrevederii cu 
premierul Dăncilă.

Comisarul european a menţionat că România 
are o alocare, din fondurile pentru politica 
europeană, de 20 de miliarde de euro. 

„Sunt angajate 2,8 miliarde 
euro pe proiecte retrospective, 
pe proiecte de drumuri care ar fi 
trebuit să fie terminate în perioada 
financiară anterioară. Vestea bună 
este că toate aceste drumuri se vor 
termina, vestea proastă este că, 
din păcate, consumă din bugetul 
pentru 2014-2020. Din punctul 
nostru vedere, i-am spus doamnei 

prim-ministru că anul acesta, dacă 
nu se vor face eforturi majore, 
România riscă pierderea unor 
fonduri importante, nefolosite în 
ultimii ani, în pofida progreselor 
înregistrate anul trecut. Sunt în 
continuare zone cu întârzieri care, 
sper, că nu vor costa România. La 
Dezvoltare regională în primul rând 
sunt probleme şi vorbim de riscul 
de dezangajări în 2018 de milioane 
de euro, iar la transporturi şi la 
spitalele regionale sunt întârzieri”, 
a arătat Corina Creţu. 

Europa ne roagă să aplicăm 
pentru redresarea Văii Jiului

„Am abordat importanţa unor 
proiecte cum sunt cele legate de 
Centura Bucureştiului, de Metroul 6  
Bucureşti-Otopeni. De asemenea, am 
informat-o despre o acţiune legată de 
regiunile care au pierdut sau riscă 
să-şi piardă producţia de cărbune şi 
în acest stadiu am invitat România 
să aplice pentru a acţiona cu fondu-
rile noastre pentru redresarea uneia 
dintre cele mai sărace zone din 
România, care este Valea Jiului. 
Cred că este o iniţiativă importantă 
de a intra în acest proiect-pilot şi ar 
trebui ca România să joace un rol 
important, având în vedere experi-
enţa pe care o are în domeniu. Am 
agreat cu doamna Dăncilă să ne 
trimită o solicitare în acest sens”, a 
menţionat Corina Creţu. 

Avertisment CE: Veți pierde fonduri 
mari dacă nu veți face eforturi majore

În timp ce Transilvania se urbanizează, Mica Românie se mută la ţară 

n Absorbţie de un miliard de euro în cinci luni n Proiectele neterminate
„mănâncă” din bugetul viitor n Unde sunt cele mai mari probleme

n Centenarul Unirii, din două perspective n Lipsurile ne mână de la spate n Migraţia este dictată de sărăcie

Corina Creţu susţine că absorbţia de fonduri euro în perioada 2007-2014 
a generat 51.000 de locuri de muncă şi crearea a 3.000 de IMM-uri 

Comisarul european pentru politica regională, Corina Creţu, a decla-
rat că România riscă să piardă anul acesta fonduri europene importan-
te, dacă nu se vor face eforturi majore. Cele mai mari probleme sunt la 
dezvoltare regională, dar există întârzieri şi la transporturi şi proiectele 
privind spitalele regionale. Avertismentul a fost lansat în cadrul întâlnirii 
cu premierul Viorica Dăncilă, de la Palatul Victoria. 

Datele din 2016 privind populația după domiciliu arată că în România avem 103 comune 
care au mai puțin de 1.000 de locuitori. Cele mai multe localități erau în județele Hune-
doara – 12, Alba – 10, Caraș-Severin – 9, Buzău, Mehedinți și Mureș – câte 7 fiecare.

În România, circa 46% din totalul populaţiei rezidente 
trăieşte în zona rurală. Deşi acest procent a rămas relativ 
constant după 1990, fenomenul migraţiei a luat amploare în 
ultimii ani. Diferenţa este că din zona rurală au plecat tinerii, 
iar invers au venit, în general,  persoane în vârstă, ieşite la 
pensie, sau persoane cu un grad scăzut de calificare profesiona-
lă. Statistica arată că unul din cinci români din mediul rural are 
peste 65 de ani, şi tot unul din cinci are o educaţie precară. În 
aceste condiţii, diminuarea decalajelor de venituri între urban şi 
rural pe termen mediu continuă să fie o ţintă imposibil de atins, 
iar această zonă va rămâne condamnată la subzistenţă.
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Azilei Comisia Europeană (CE) a somat România şi alte 

opt ţări europene să ia măsuri pentru diminuarea 
poluării aerului până la sfârşitul săptămânii viitoare, 
în caz contrar urmând să fie lansate procedurile de 
sancţionare. CE a vorbit despre „un ultim efort de 
a găsi soluţii pentru remedierea problemei grave a 
poluării aerului în UE”. Cele nouă state vizate sunt 
România, Cehia, Germania, Spania, Franţa, Italia, 
Ungaria, Slovacia şi Marea Britanie.

peste 480.000 (+4,35%) şi Braşovul - de 
la 439.0000 la 452.000 (+2,96%). Toate 
aceste zone au o infrastructură mai 
dezvoltată, iar apropierea de frontiera 
de vest, excepţie făcând Constanţa, 
care însă este oraş-port, le-a făcut şi 
mai atractive pentru investitori. După 

Bucureşti şi Ilfov, în perioada octom-
brie 2016-octombrie 2017 judeţul Timiş 
a înregistrat cea mai mare creştere a 
numărului de salariaţi cu 7.000, fiind 
urmat de Cluj şi Braşov cu câte 6.700 
fiecare. În ceea ce priveşte Capitala şi  
judeţul Ilfov, acestea au asigurat 49% 
din creşterea numărului de salariaţi 
la nivel naţional, ceea ce a reprezentat 
66.200 de angajaţi dintr-un total de 
136.400. 

Zonele urbane care se depopulează
La polul opus, printre judeţele unde 

zonele urbane au consemnat cele mai 
mari reduceri ale populaţiei se numără 
Teleorman, unde populaţia a scăzut de 
la 262.000 la 191.000 (-27%), Bacău - 
de la 322.000 la 250.000 (-22%), Bihor -  
de la 297.000 la 227.000 (-23,56%), 
Iaşi - de la 382.000 la 347.000 (-9,16%). 
În timp ce pătura 
urbană din aceste 
judeţe s-a subţiat, 
numărul locui-
torilor din zona 
rurală a crescut 
în perioada amin-
tită. De exemplu, 
populaţia rurală a judeţului Bacău a 
crescut de la 391.000 la 495.000, iar 
cea a Bihorului a urcat de la 295.000 
la 391.000. Explicaţia este că oferta 
de muncă în zonele urbane ale acestor 
judeţe este scăzută, iar mulţi au 
preferat să se întoarcă la ţară sau să 
plece în străinătate.  

Bucureştiul a înregistrat cea mai mare creştere 
a populaţiei, de la 1,93 de milioane de locuito-
ri, la 2,1 milioane (8,42%).

Timiş şi Teleorman, drumuri paralele
La nivelul anului 2011 judeţul 

Timiş, care a înregistrat cea mai mare 
creştere procentuală a numărului de 
locuitori în zonele urbane, ajunsese la 
un indice de productivitate, PIB/cap 
de locuitor, de 8.464 de euro, având 
cel mai mare salariu mediu net plătit 
angajaţilor, de 1.459 de lei pe lună. În 
2017, conform Comisiei Naţionale 
de Prognoză, judeţul Timiş ajunse 
la un PIB/cap de locuitor, de 11.917 
de euro, iar salariul mediu net plătit 
angajaţilor urcase la 2.643 lei pe lună. 
În acelaşi timp, judeţul Teleorman, care 
a pierdut cei mai mulţi locuitori din 

zona urbană, avea 
în 2011 un PIB/cap 
de locuitor de 3.479 
de euro, iar în 2017 
ajunsese abia la 
4.981 de euro, iar 
salariul mediu net 
plătit angajaţilor, 

la 1.831 de lei. Aceste date arată că în 
timp ce judeţul Timiş a continuat să 
atragă masiv investiţii, creându-se tot 
mai multe locuri în economia privată, 
Teleormanul a regresat la acest capitol. 
Aşa se face că judeţul înregistra anul 
trecut mai puțin de trei angajați în 
economia reală la un salariat bugetar.

În timp ce Transilvania se urbanizează, Mica Românie se mută la ţară 
n Centenarul Unirii, din două perspective n Lipsurile ne mână de la spate n Migraţia este dictată de sărăcie

euro a fost creşterea indicelui de productivitate în judeţul 
Timiş, care a înregistrat cea mai mare creştere procentuală 
a populaţiei în zonele urbane în perioada 2011-2017, în timp 
ce judeţul Teleorman, care a pierdut cei mai mulţi locuitori 
din zonele urbane, a avut o creştere de numai 1.502 euro. 

3.553

info pe scurt
n Bilanţ la Concurenţă
Consiliul Concurenţei a aplicat 
în 2017 amenzi de 123,1 milioane 
lei, cu 60,3% mai mult decât în 
anul anterior. Au fost declanşate 
19 investigaţii privind posibile 
încălcări ale Legii concurenţei, 
cu 31,5% mai mult faţă de anul 
precedent. Au fost sancţionate 
156 de companii, din care 33 au 
recunoscut încălcarea legii şi au 
beneficiat de reduceri ale amenzilor.

n A crescut Turismul
Ponderea Turismului în Produsul 
Intern Brut (PIB) a crescut de la 
1,5%, în 2016, la 2,6% în 2017, iar 
pentru acest an sunt preconizate 
alte creşteri, a declarat fostul 
ministru Mircea Titus Dobre. 
Principalele măsuri de anul trecut 
au fost acordarea voucherelor de 
vacanţă şi implementarea Master 
Planului pentru Turism.

n Economisim ineficient
Românii economisesc ineficient, 
deşi pun bani deoparte mai mult 
decât înaintea crizei, a declarat 
Adrian Anghel, director OTP 
Asset Management. Cei mai mulţi 
îşi ţin banii în lei, dar randamentul 
este real negativ şi estimările sunt 
de inflaţie în creştere.

4,6474  3,7416  4,0104 0,9912  2,3762 1,4993 161,8384 
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Numărul de maşini noi 
vândute în România în 
2017 a crescut cu 10,2% 
faţă de 2016, până la 
156 .527 de  un i tă ţ i , 
conform datelor APIA, 
prezentate, ieri, în cadrul 
conferinţei  dedicate 
Salonului Internaţional 
de Automobile Bucureşti 
(SIAB-2018), ce va avea 
loc la Romexpo între 23 
martie şi 1 aprilie. În ceea 
ce priveşte autoturismele 
rulate, în anul 2017, au fost 
înmatriculate circa 520.000 
de unităţi, cu 72% mai 
multe decât anul anterior.

Şoselele sunt sub asediul rablelor

UniCredit se aşteaptă 
la încetinirea creşterii 
economice la 4,6% anul 
acesta şi la 3,5% în 2019, 
de la 6,6% în 2017, po- 
trivit unui raport trimes-
trial al băncii. Erodarea 
creşterii economice în 
2018-2019 ar urma să fie 
generată de costurile de 
finanţare mai mari şi 
mediul fiscal imprevizi-
bil.

ADRIAN STOICA

„Această încetinire este 
rezultatul direct al faptului 
că expansiunea economică 
se bazează prea mult pe consum şi stocuri, în timp 

ce investiţiile sunt afectate 
de incertitudinea fiscală şi de 
favorizarea măsurilor popu-
liste. Ritmul de creştere ar 
putea încetini chiar mai mult 

dacă va fi nevoie de creş-
terea taxelor sau reducerea 
cheltuielilor publice pentru 
a menţine deficitul bugetar 
sub 3% din PIB”, se arată în 
document UniCredit. 

n UniCredit, raport sumbru n Promisiunile, greu de onorat

Este posibil ca Guvernul să fie nevoie ca programul anunţat de 
majorări ale salariilor şi pensiilor să fie temperat pentru a menţine 
deficitul bugetar sub 3% din PIB în 2019, susţin analiştii UniCredit

Analişti: probleme grave pentru economie

Economiştii băncii susţin că o înăsprire 
fiscală mascată ar putea încetini semni-
ficativ creşterea salariului mediu net.

Evoluţia PIB/loc. în județele cu 
zone urbane depopulate (euro)

Judeţul 2011 2017
Teleorman 3.479 4.981
Bacău 4.155 4.244
Bihor 5.648 7.463
Iaşi 4.291 7.152

Evoluţia PIB/loc. unde populaţia 
zonelor urbane a crescut (euro)

Judeţul 2011 2017
Timiş 8.464 11.917
Arad 6.589 8.917
Sibiu 6.392 9.862
Cluj 7.800 12.163

Top cinci judeţe după numărul de 
locuitori pierduţi în 2011-2017

Judeţul 2011 2017
Teleorman 395.701 384.276
Gorj 376.090 364.058
Prahova 811.475 804.158
Mehedinţi 290.137 284.840
Giurgiu 279.847 275.706
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n Nume intraductibil
Grecia doreşte un nume în limba 
macedoneană (de origine slavă), 
care să fie „intraductibil”, pentru 
a desemna fosta republică iugos-
lavă Macedonia, a cărei viitoare 
denumire face obiectul unor nego-
cieri între cele două ţări sub egida 
ONU, a anunţat, marţi, ministrul 
elen de Externe, Nikos Kotzias.

n Condamnat în lipsă
Un olandez în vârstă de 27 de 
ani a fost condamnat, marţi, în 
lipsă, la şase ani de închisoare 
de un tribunal din Rotterdam, 
în Olanda, pentru că a luptat în 
rândul grupării jihadiste Frontul 
Al-Nosra în Siria şi Irak. Adil 
Bouchouh a luptat, începând din 
2014, în Siria şi Irak, în special în 
zona Idlib.

n Asasinat la comandă
Una din cele două suspecte jude-
cate în prezent în Malaezia pentru 
asasinarea lui Kim Jong-Nam, 
fratele vitreg - căzut în dizgraţie 
- al liderului nord-coreean, s-a 
întâlnit cu un agent al Phenia-
nului cu o lună înainte de crimă, 
a spus, ieri, un avocat, în cursul 
procesului.

info pe scurt

n Directorul CIA atrage atenția asupra pericolului reprezentat de Beijing

China, o ameninţare pentru SUA 
Eforturile Chinei de a 

exercita o influenţă ascunsă 
asupra Occidentului sunt la 
fel de îngrijorătoare precum 
acţiunile subversive ale 
Rusiei, a declarat directorul 
CIA, Mike Pompeo, într-un 
interviu pentru BBC.

„Gândiţi-vă la amploarea 
celor două economii, a Rusiei 
şi a Chinei. Chinezii au un 
impact mult mai mare (…) în 
comparaţie cu ruşii", a declarat 
Pompeo. Directorul CIA a 

precizat apoi că mai multe 
state ar putea colabora pentru 
a combate eforturile chineze de 
a-şi exercita influenţa 
asupra Occidentului. 
„Putem observa efor-
turi foarte concentrate 
pentru a fura infor-
maţii din SUA, pentru 
a infiltra spioni în 
Statele Unite - oameni 
care vor lucra în 
numele guvernului chinez împo-
triva SUA. Vedem asta în şcolile 
noastre, în spitale şi în sistemele 
medicale. Observăm acest lucru 

şi la nivelul corporaţiilor. Este o 
activitate care se desfăşoară şi 
în alte părţi ale lumii, inclusiv 

în Europa şi în Marea 
Britanie”, a adăugat 
directorul CIA. Pe de 
altă parte, în acelaşi 
interviu pentru BBC, 
M i k e  P o m p e o  a 
mai precizat că, în 
momentul de față, nu 
există scăderi semni-

ficative în tentativele Moscovei 
de a submina ordinea internă 
din Statele Unite şi din țările 
europene.

Deşi nu declanşează sanc-
țiuni imediate asupra celor luați 
în vizor de către Washington, 
raportul denumit de presă „Lista 
l u i  P u t i n ”  s a u 
„Lista oligarhilor” 
vizează nu numai 
persoane din antu-
rajul Kremlinului, 
ci şi elita de afaceri 
a Rusiei, având un 
potențial devas-
tator asupra unor 
viitoare partene-
riate pregătite de companiile şi 
băncile ruseşti. Pe lista de şapte 
pagini, figurează toţi cei 22 de 
miniştri ai guvernului rus, între 
care premierul Dmitri Medvedev şi 
şeful diplomației, Serghei Lavrov, 
precum şi înalţi responsabili ai 
serviciilor secrete, şefii agențiilor 
de stat, primari, guvernatori şi 
parlamentari. Pe „Lista lui Putin” 
se regăsesc însă şi şefii unor 
mari companii publice, precum 
gigantul „Rosneft”, Igor Secin, şi 
directorul „Sberbank”, Gherman 
Gref. Printre liderii companiilor 
de stat şi din sectorul privat mai 
apar Andrei Kostin (preşedin-
tele „VTB Bank”), Alexei Miller 
(director executiv „Gazprom”), 
Vagit Alekperov (director executiv 
„Lukoil”), Leonid Mikhelson 
(director executiv „Novatek”), 
Nail Maganov (director executiv 

„Tatneft”),  Mihail  Guţeriev 
(director executiv „Russneft”), 
Vladimir Bogdanov (director 
executiv „Surgutneftegaz”), 
Roman Abramovici (patronul 
echipe i  de  fotbal  „Chelsea 

Londra” ) ,  O leg 
Deripaska (deţi-
nătorul companiei 
„Rusal” - al doilea 
cel mai mare produ-
cător de aluminiu 
din lume), Alişer 
Usmanov (al treilea 
cel mai bogat om 
din Rusia), Eugene 

Kaspersky (fondatorul companiei 
de software „Kaspersky Lab”), 
Vladimir Potanin (deţinătorul 

companiei de minerit „Nornickel”). 
Potrivit Washington-ului, fiecare 
dintre aceştia are o avere estimată 
la peste un miliard de dolari. Lista 
pune astfel în pericol cercurile cele 
mai apropiate ale preşedintelui 
rus, ameninţate cu tăierea acce-
sului la finanţările internaţionale. 
Administrația Trump avea termen 
până luni noapte să finalizeze lista 
persoanelor care au obținut poziții 
privilegiate în urma legăturilor cu 
Putin, în cadrul unei legi adoptate 
deja de Congres în 2017, ce prevede 
sancțiuni contra Moscovei şi care, 
potrivit Departamentului de Stat, 
a descurajat până acum achiziții 
de armament rusesc, în valoare de 
miliarde de dolari. Potrivit oficia-
lităților de la Moscova, „Lista lui 
Putin” poate marca „ruperea” 
relațiilor dintre Rusia şi SUA şi 
reprezintă „o gravă ingerință” în 
afacerile interne.

Departamentul american al Trezoreriei a dat publicității, ieri, o 
listă cu 114 oameni politici de rang înalt și 96 de oligarhi ruși, din 
cercul de apropiați ai președintelui Vladimir Putin, ce ar putea fi 
sancționați în viitor de SUA, în cadrul unei ample legislații, care 
prevede deja represalii la adresa Moscovei, atât pentru presupusul 
amestec al Kremlinului în alegerile prezidențiale americane din 
2016, cât și pentru anexarea Crimeei de către Rusia.

„Lista lui Putin” înrăiește Kremlinul
n Aproape toată conducerea Rusiei, pe lista celor ce pot fi sancționați n Putin a fost „iertat”

ȘERBAN MIHĂILĂ

Este, evident, un gest 
n e a m i c a l ,  c a r e 
compl ică relaț i i le 

ru so-americane, aflate deja într-o 
stare dificilă, şi afectează relațiile 
internaționale în ansamblul lor.

Vladimir Putin

Şeful Agenției Centrale de 
Informații a SUA, Mike 
Pompeo, avertizează: China 
este „o ameninţare la fel 
de mare pentru Statele 
Unite” precum Rusia.

Ironic, Vladimir Putin s-a 
declarat „ofensat” că nu a fost 
trecut pe lista care îi poartă 
numele. 

Mike Pompeo se teme de chinezi și de 
ruși în mod egal.



organizat de

prin

Dorințele românilor s-au împlinit în

Orașul Faptelor Bune

Radio ZU și Primăria Municipiului București prin Creart au 
transformat Piața Universității în „Orașul Faptelor Bune” – 

un loc al muzicii și al magiei de sărbători. 
Începând cu 17 decembrie, 8 oameni de radio au locuit într-o casă special construită 
pentru ei. Scopul lor a fost clar. Zi de zi, în toată această perioadă, și-au asumat 
misiunea de a ajuta la îndeplinirea cât mai multor dorințe.  24 de ore din 24, live pe 
pagina de Facebook și pe site-ul Radiozu.ro, DJ-ii au readus în inimile românilor 
compasiunea și au încercat să apropie oamenii care ”au nevoie”, de oamenii care ”au 
de unde”. Astfel că, după încheierea celor 7 zile de fapte bune, Orașul Faptelor Bune 
a rezolvat 70 de cazuri On Air la radio și aproximativ 200 de oameni în nevoie au găsit 

oameni dispuși să-i ajute prin intermediul platformei online. 
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De departe, cel mai emoționant caz a fost cel al Ilincuței, o copilă de 3 ani și 7 luni care, la un interval 
de 2 luni, este obligată să facă transfuzii de sânge care, practic, îi salvează viața. Ilincuța s-a născut cu 
o problemă medicală care se traduce printr-o funcție deficitară a măduvei spinării, aceasta funcționând 

în proporție de 30%. Pentru fetița blondă care visează să zboare s-au strâns 123.000 de euro. 

Povestea Ilincuței poate fi ascultată, aici: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1439&v=R8if_Ly-yg4

Nu avem cum să uităm nici de Ana CampioANA, o puștoică de 13 ani care până mai ieri era capitan de 
echipă la baschet în echipa pentru care juca. În septembrie, însă, viața ei a luat o altă turnură, iar terenul 
de sport a fost schimbat cu un salon de spital, pentru că Ana a fost diagnosticată cu cancer osos. 
Acum este internată într-un spital din Tel Aviv, unde pe 5 ianuarie va fi supusă unei intervenții 

chirurgicale. Copila avea nevoie de 40.000 de euro. S-au strâns 43.000 de euro.

Întreaga poveste a Anei, aici:
https://www.youtube.com/watch?v=rxDzG392xck

Adriana Lefter are nevoie de 5.000 de lei lună pentru tratament şi de 60.000 de euro pentru o operaţie 
în Turcia.  Copila de 13 ani s-a născut cu o problemă cardiacă, pe care o ținea sub control dacă nu 
făcea efort fizic deosebit. Recomandarea medicilor a fost să facă o intervenţie chirurgicală de corecţie 
care a dat startul unui coşmar care nu mai vrea să se termine. În timpul operaţiei lucrurile s-au 
complicat, creierul ei a rămas fără oxigen timp de 12 minute, iar sechelele sunt pe viaţă. Astăzi, Adriana 
este mobilizată la pat - este o legumă, brutal spus - după ce anul trecut pe vremea asta era un copil 
care mergea la şcoală, care se distra, care mergea, care gândea. Pentru Adriana, locuitorii Orașului 

Faptelor Bune au donat 95.000 de Ron.

Întreaga poveste a Adrianei, aici :
https://www.youtube.com/watch?v=FrdtwhkDbO8

Tulburătoare este și povestea lui Rareș, un băiețel de un anișior pentru care coșmarul a început după 
ce și-a rupt un picioruș. Investigațiile amănunțite au dezvăluit că băiețelul suferă de cancer, iar acum 
se află în plin tratament împotriva acestei maladii. Pentru Rareș, în Orașul Faptelor Bune s-au strâns 

110.000 de lei. 

Pe mămica lui Rareș o puteți auzi aici: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=qSwPRWimFIs
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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi profesioniști 
C+E, în italia. 0758.558.411 sau 
0770.357.607.

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, 
cu sediul în București, strada Dr.
Calistrat Grozovici, numărul 1, 
sectorul 2, anunţă amânarea 
concursului, conform Legii 
nr.95/2006, OMS nr. 284/2007 și 
OMS nr.954/2017,  pentru 
ocuparea funcţiilor de Director 
Medical, Director Financiar-Con-
tabil și Director de Îngrijiri, speci-
fice comitetului director al 
unităţii: Institutul Naţional de 
Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”, organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 16.02.2018, ora 
10.00; -Proba susţinere orală 
proiect de specialitate în data de 
20.02.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu de selecţie în data de 
20.02.2018, ora 12.00, astfel: la o 
dată care se va comunica ulterior. 
Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
număr 72/25.01.2018, pagina 6, 
cod 137612. 

l Primaria comunei Berceni, 
județul Prahova organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a unei funcții 
contractuale de execuție, vacante 
de Agent de pază I în cadrul 
Compartimentului Poliția locală 
din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Berceni. 
Pentru a ocupa un post contrac-
tual vacant candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art. 3 
al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: Pentru 
postul de Agent de pază I în 
cadrul Compartimentului Poliția 
locală din aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Berceni, 
trebuie îndeplinite următoarele 
condiții specifice: - studii generale 
sau medii; - vechime necesară în 
muncă: minim 3 ani; -a testat de 
calificare profesională pentru 
exercitarea profesiei de agent de 
pază/agent de securitate; -permis 
de conducere categoria “B”. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: - 
20 februarie 2018, ora 16.00 - 
termenul limita de depunere a 
dosarelor de concurs; - 26 
februarie 2018, ora 10.00 - probă 
scrisă, iar interviul va avea loc la 
o dată stabilită ulterior. Formula-
rele pentru participare la concurs 
se pot procura zilnic de la secreta-
riatul comisiei de concurs în 
cadrul Primăriei comunei din 
Berceni, Județul Prahova, telefon 
0244.470.588; 0244.470.216 
(int.200).

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie, 
după cum urmează: Consilier, 
clasa I, grad profesional superior- 
Serviciul Public Comunitar Local 
pentru Evidenţa Persoanelor-  
C o m p a r t i m e n t  e v i d e n ţ a 
persoanei: -studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diploma de licenţă; -vechime în 
specialitate:  minim 9 ani. 
Termenul de depunere a dosa-
relor este prevăzut de art. 49 alin.
(1) din H.G. 611/2008 și trebuie să 
conţină documentele prevăzute 
de art. 49 alin.(1) din H.G. 
611/2008. 19.02.2018, ora 14.00– 
data și ora limită până la care se 
depun dosarele. Concursul începe 
în data de 05.03.2018, orele 
10:00– proba scrisă, 08.03.2018 
orele 10:00– interviul și se desfă-
șoară la sediul Primăriei Oraș 
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, 
bibliografia și tematica de concurs 
sunt afișate la avizierul unităţii și 
pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Oraș Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 113- 
Oanta Monica.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Stăuceni, cu sediul 
în localitatea Stăuceni, str.Princi-
pală, nr.307A, judeţul Botoșani, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuție vacante de- 1 post- consi-
lier asistent la Compartimentul 
Agricol, Urbanism și Protecția 
M e d i u l u i ,  c o n f o r m  H G 
nr.611/2008. Concursul se va 
desfășura la sediul instituţiei 
noastre, astfel: -Proba scrisă în 
data de 02.03.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
05.03.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 05.03.2018, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: cel puțin 1 an în funcția 
publică; -cunoștințe de operare pe 
calculator; -cazier. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul instituției din 
localitatea Stăuceni, comuna 
Stăuceni, județul Botoșani. 
Relaţii suplimentare la sediul 
UAT Comuna Stăuceni, persoană 
de contact: Rodica Boz -secre-
tarul comunei Stăuceni, telefon: 
0727.843.659, fax: 0231.545.963, 
e-mail: primaria_staucenibt@
yahoo.com

l Unitatea de Asistenţă Medi-
co-Socială, cu sediul în localitatea 
Boldești Scăeni, str.Calea Unirii, 
nr.57, judeţul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea 

următoarei funcţii contractuale 
vacante de: bucătar, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scr i să  în  data  de 
22.02.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 22.02.2018, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii și vechime: -studii 
medii de specialitate; -experienţă 
în domeniu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
UAMS, Calea Unirii, nr.57, 
Boldești Scăeni, judeţul Prahova. 
Relaţii suplimentare la sediul 
UAMS, Calea Unirii, nr.57, 
Boldești Scăeni, judeţul Prahova, 
persoană de contact: Coman 
Maria, telefon: 0244.211.383. 

l Centrul Cultural al M.A.I. 
organizează concurs în vederea 
încadrării, pe perioadă nedeter-
minată, prin recrutare din sursă 
externă, în condiţiile Legii nr. 
53/2003 –Codul Muncii, republi-
cată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 
355/2007, O.M.A.I. nr. 291/2011, 
toate cu modificările și completă-
rile ulterioare și având în vedere 
Memorandumul cu tema: Apro-
barea deblocării unor posturi 
vacante în M.A.I. nr. 20963 din 
30.10.2017 și Nota- raport nr. 
310821 din 20.11.2017 privind 
reevaluarea indicatorilor aprobaţi 
prin Memorandumul cu tema: 
„Aprobarea deblocării unor 
posturi vacante în M.A.I.”, a 
postului vacant de personal 
contractual din cadrul Ansam-
blului Artistic „Ciocârlia” de 
bibliotecar la Biblioteca „Nicolae 
Labiș” din cadrul Biroului 
Editura M.A.I., prevăzut la 
poziţia 30 din statul de organizare 
al Centrului Cultural al M.A.I. 
Pot participa la concursul orga-
nizat pentru ocuparea postului 
sus-menţionat persoanele care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
a) Condiţii generale– prevăzute 
de art. 3 din Anexa la H.G. 
286/2011 (Regulamentul– cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; b) Condiţii specifice: -sunt 
absolvente de studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat; -sunt 
absolvente a unui curs de biblio-
teconomie sau să îl absolve în 
termen de 2 ani de la angajare; 
-sunt declarate apt medical și apt 
psihologic. Nu se solicită vechime 

în muncă și/sau specialitate 
pentru postul scos la concurs. 
Pentru înscriere, candidaţii vor 
prezenta dosarul de concurs 
secretarului comisiei de concurs 
până la data de 14.02.2018, ora 
15:00, la sediul Direcţiei Generale 
Management Resurse Umane a 
M.A.I., din municipiul București, 
str. Intrarea Cristian Popișteanu, 
nr. 1-3, sector 1, intrarea D, 
telefon 021/303.70.80, interior 
11005. Concursul se va desfășura 
la sediul Centrului Cultural al 
M.A.I. din municipiul București, 
str. Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, 
astfel: -16.02.2018– selecţia dosa-
relor de concurs; -11.04.2018– 
proba scr isă ;  -17 .04 .2018 
– interviul. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile de participare, 
documentele necesare, calendarul 
de desfășurare a concursului, 
tematica și bibliografia se pot 
obţine de la sediul Centrului 
Cultural al M.A.I., precum și pe 
pagina de internet a M.A.I. la 
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră/Anunţuri.

l Direcția de Proiectare și 
Consultanță în Construcții, 
subordonată Direcției Generale 
Logistice, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă 
nedeterminată, prin recrutare din 
sursă externă, în condițiile Legii 
nr. 53/2003 –Codul Muncii, repu-
blicată, Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului– cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătății lucrăto-
rilor, cu modificările și completă-
rile ulterioare, Ordinului M.A.I. 
nr. 291/2011 privind Normele 
metodologice de supraveghere a 
sănătății lucrătorilor, Procedurii 
nr. 4244380 din 03.10.2013  
privind algoritmul și responsabili-
tățile personalului implicat în 
activitatea de examinare medi-
cală pentru încadrarea persona-
lului contractual în unitățile 
Ministerului Afacerilor Interne, 
având în vedere Memorandumul 
cu tema: Aprobarea deblocării 
unor posturi vacante în M.A.I. nr. 
20963 din 30.10.2017 și Nota- 
raport nr. 310821 din 20.11.2017 
privind reevaluarea indicatorilor 
aprobați prin Memorandumul cu 
tema: „Aprobarea deblocării unor 
posturi vacante în M.A.I.”, a 
postului de referent de speciali-
tate gradul III-I, prevăzut la 
poziția 11 din statul de organizare 
al unității. Pot participa la 

concursul organizat pentru 
ocuparea postului sus-menţionat 
persoanele care îndeplinesc 
următoarele condiții: a. Condiții 
generale: -prevăzute de art.3 din 
Anexa la Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011 (Regulamentul– 
cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; b) Condiţii specifice: 1. 
studii de specialitate: studii supe-
rioare- ciclul I de studii universi-
tare- cu diploma de licență în 
domeniul de licență inginerie 
geodezică; 2. cunoștințe de 
operare/ programare pe calcu-
lator și nivelul de cunoaștere: 
utilizarea aplicațiilor informatice 
de procesare de text (Office), de 
proiectare asistată de calculator 
(CAD); 3. alte cunoștințe și abili-
tăți: -tehnice de specialitate; 4. 
sunt declarate apt medical și apt 
psihologic; 5. să aibă o vechime în 
specialitate astfel: -pentru refe-
rent de specialitate gradul III- 6 
luni; -pentru referent de speciali-
tate gradul II- 3 ani și 6 luni; 
-pentru referent de specialitate 
gradul I- 6 ani și 6 luni. Pentru 
înscriere, candidații vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului 
comisiei  până la  data de 
14.02.2018, ora 14.00, la Direcţia 
Generală Management Resurse 
Umane, cu sediul din str. Intrarea 
Cristian Popișteanu, nr. 1-3, 
sector 1, București, intrarea D, 
telefon 021/303.70.80, int. 11681. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Direcției de Proiectare și 
Consultanță în Construcții din 
municipiul București, str. Eforie 
nr. 3, sector 5, astfel: -Selecția 
dosarelor de concurs: 16.02.2018; 
-Proba scrisă: 19.03.2018; -Inter-
viul: 23.03.2018. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
021/303.70.80, interior 11681, în 
zilele lucrătoare sau la sediul 
Direcţiei Generale Management 
Resurse Umane, din municipiul 
București, str. Intrarea Cristian 
Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, 
intrarea D, precum și pe pagina 
de internet a M.A.I. la adresa 
www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră/Anunţuri.

l Direcția de Proiectare și 
Consultanță în Construcții, 
subordonată Direcției Generale 
Logistice, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă 
nedeterminată, prin recrutare din 
sursă externă, în condiţiile Legii 
nr. 53/2003 –Codul Muncii, repu-
blicată, Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului– cadru privind stabi-
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lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrăto-
rilor, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Ordinului M.A.I. 
nr. 291/2011 privind Normele 
metodologice de supraveghere a 
sănătății lucrătorilor, Procedurii 
nr. 4244380 din 03.10.2013  
privind algoritmul şi responsabili-
tățile personalului implicat în 
activitatea de examinare medicală 
pentru încadrarea personalului 
contractual în unitățile Ministe-
rului Afacerilor Interne, având în 
vedere Memorandumul cu tema: 
Aprobarea deblocării unor posturi 
vacante în M.A.I. nr. 20963 din 
30.10.2017 şi Nota- raport nr. 
310821 din 20.11.2017 privind 
reevaluarea indicatorilor aprobaţi 
prin Memorandumul cu tema: 
„Aprobarea deblocării unor 
posturi vacante în M.A.I.”, a 
postului de inspector de speciali-
tate gradul III-I, prevăzut la 
poziția 21 din statul de organizare 
al unității. Pot participa la 
concursul organizat pentru 
ocuparea postului sus-menţionat 
persoanele care îndeplinesc urmă-
toarele condiții: a) Condiții gene-
rale- prevăzute de art. 3 din 
Anexa la H.G. 286/2011 (Regula-
mentul– cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice), cu modificările şi 
completările ulterioare; b) 
Condiții specifice: -au studii supe-
rioare de lungă durată cu diploma 
de licență sau echivalentă în 
profilul arhitectură sau ciclul I de 
studii universitare cu diploma de 
licență în domeniul de licență 
arhitectură; -au cunoştințe de 
operare/programare pe calculator 
şi nivelul de cunoaştere: utilizarea 
aplicațiilor informatice de proiec-
tare asistată de calculator CAD; 
-sunt declarate apt medical şi 
psihologic; -au o vechime în speci-
alitate astfel: •pentru inspector de 
specialitate gradul III- 6 luni; 
•pentru inspector de specialitate 
gradul II- 3 ani și 6 luni; •pentru 
inspector de specialitate gradul I- 
6 ani şi 6 luni. Pentru înscriere, 
candidații vor prezenta dosarul 
de concurs secretarului comisiei 
până la data de 14.02.2018, ora 
15.00, la Direcţia Generală Mana-
gement Resurse Umane, cu sediul 

din str. Intrarea Cristian Popiş-
teanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, 
intrarea D, telefon 021/303.70.80, 
int. 11005. Concursul se va desfă-
şura la sediul Direcției de Proiec-
tare şi Consultanță în Construcții 
din municipiul Bucureşti, str. 
Eforie nr. 3, sector 5, astfel: 
Selecția dosarelor de concurs: 
16 .02 .2018;  Proba scr i să : 
19.03.2018; Interviul: 23.03.2018. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021/303.70.80, interior 
11005, în zilele lucrătoare sau la 
sediul Direcţiei Generale Mana-
gement Resurse Umane, din 
municipiul Bucureşti, str. Intrarea 
Cristian Popişteanu, nr. 1-3, 
sector 1, intrarea D, precum şi pe 
pagina de internet a M.A.I. la 
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră/Anunţuri.

l Primăria comunei Ghimpaţi, 
judeţul Giurgiu, Şoseaua Bucu-
reşti -Alexandria, nr.162, cod 
fiscal 5123748, organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii de execuţie contractuale, 
inspector, clasa I, grad 1, compar-
timentul implementare proiecte, 
pe perioadă nedeterminată: 1. 
Denumirea postului -funcţie 
contractuală -inspector imple-
mentare proiecte. 2. Nivelul studi-
ilor: superioare, absolvite cu 
diplomă de licenţă, 3. Vechimea 
în specialitate  -pentru funcţia de 
execuţie contractuală de inspector 
implementare proiecte cel puţin 1 
an în specialitatea studiilor, 4. 
Data, ora şi locul de desfăşurare : 
-proba scrisă 26.02.2018, ora 
10.00, la sediul  Primăriei Ghim-
paţi, -interviul  19.02.2018, ora 
14.00. 5. Data limită pâna la care 
se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în MO. Datele de 
contact ale  persoanei care asigură 
secretariatul -Penciu Maria  
telefon 0729031047, email: 
primăria ghimpaţi2007@yahoo.
com. 

ANUNȚ DIN 30.01.2018  
l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 05.03.2018, ora 11.00, urmă-
toarele posturi funcţii publice: 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-05.03.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă; Interviul se susţine, de 
regulă,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă; -30.01.2018 -publici-
tate concurs. Direcţia Amena-
jarea Teritoriului şi Urbanism, 
Serviciul Amenajarea Teritoriului 
şi Urbanism: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier, 
clasa I, grad profesional asistent. 

Condiţiile de participare: -Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în următoarele domenii: a)
arhitectură; b)urbanism; c)ştiințe 
inginereşti: -inginerie civilă; -ingi-
neria instalațiilor; -inginerie 
geodezică; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an. 
Compartiment Monitorizare şi 
Control: 1.un post funcție publică 
de execuție de referent de specia-
litate, clasa II, grad profesional 
superior. Condiţiile de participare: 
-Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute  de  art .54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii superioare de scurtă 
durată, absolvite cu diplomă, într-
unul dintre domeniile: -arhitec-
tură; -urbanism; -geodezie; 
-construcții; -instalații; -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului, începând cu data de 
30.01.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 19.02.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, 
persoană de contact: Vasilica 
Chivu, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

CITAȚII  
l Se citează parata Goia Florenţa 
cu ultimul domiciliu in comuna 
Brusturoasa, sat Cuchiniş, jud. 
Bacău, la Judecătoria Moineşti, 
dosar 120/260/2015, obiect partaj 
judiciar, termen 27.02.2018 08:00, 
reclamant Sorodoc Ruxanda.   

l Paratul Dura Fanel, cu ultim 
domiciliu in mun. Oltenita, B-dul 
1 Dec. nr.3, Bloc B8, sc.B, et. 4, 
ap. 16, este citat la Judecatoria 
Oltenita pe 21.02.2018, pentru 
dezbatere succesiune in Dosar 
3763/269/2017.

l Numitul Buzatu Marian 
Alexandru,  cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Com.Sadova, Jud.Dolj, 
este citat în data de 08.02.2018, ora 
09.00, la Judecătoria Balş, Jud.Olt, 
în calitate de pârât în dosarul 
numărul 2243/184/2017, având ca 
obiect exercitare autoritate părin-
tească în contradictoriu cu Florescu 
Adelina Marinela.

l Numitul Miclescu Sandu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Municipiul Bucureşti, Intrarea 
Nicolae Iorga, nr.4, ap.2, sector 1, 
este chemat în ziua de 02.02.2018, 
la Tribunalul Bucureşti- secția a 
III-a Civilă, cu sediul în Bule-
vardul Unirii, nr.37, sector 3, 
camera 206, Completul Fond 15, 
ora 08:30, în calitate de intimat, în 
dosarul nr.24684/3/2017, având ca 
obiect Revizuire-Legea 10/2001, 
în contradictoriu cu Ministerul 
Apărării Naționale, în calitate de 
revizuent.

l Citaţie. Pretenţii. Societatea 
Coral Proiect COM SRL, cu 
ultimul sediu cunoscut în locali-
tatea Municipiul Bacău, Strada 
Alexei Tolstoi, Nr.41, imobillul 
C2, Judeţ Bacău, este citată la 
Tribunalul Bacău pe data de 
07.02.2018, ora 09.00, completul 
C2LP, în calitate de pârât dosarul 
civ. nr.2569/180/2017.

l Numita Dumitru Silvia, domi-
ciliată în Craiova, str.Vaslui, nr.16, 
judeţul Dolj, este chemată în cali-
tate de pârâtă la Judecătoria 
Craiova (str.A.I.Cuza, nr.30) la 
data de 16.02.2018, complet Civil 
6, ora 09.00, în dosarul cu 
nr.12825/215/2017, având ca 
obiect pretenţii de către SC 
Compania de Apă Oltenia SA.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ-terito-
rială Teasc, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.8, 10, 11, 
13, 14, începând cu data de 
07.02.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul primăriei, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 

site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l PFA Voicu Silvia Carmen, cu 
sediul în Bucureşti, str.Lăcrămi-
oarei, sector 3, înregistrată la 
O N R C - O R C T B  c u 
CUI:37149614, informează pe cei 
interesaţi că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu  pentru  act iv i tatea 
„Spălarea articolelor textile” cod 
CAEN 9601, desfăşurată în 
Bucureşti, sector 3, str.Lt. Nicolae 
Pascu, nr.1A, bl.8. Informaţii se 
pot obţine la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Bucu-
reşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, între orele 9.00-12.00, în 
fiecare zi, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii formu-
late în scris se pot depune la 
sediul APM Bucureşti in termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l Se comunică Sentința Civilă 
12751/2017, dosar 8492/245/2017, 
Judecătoria Iaşi, pârâtului Gabură 
Grigore Ioan. Admite în parte 
acțiunea având ca obiect divorț, 
formulată de reclamanta Gabură 
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Roxana Georg iana ,  CNP 
2871224203824, domiciliată în sat 
Soloneț, comuna Bivolari, județul 
Iași, în contradictoriu cu pârâtul 
Gabură Grigore Ioan, CNP 
1880528070916, domiciliat în sat 
Soloneț, comuna Bivolari, județul 
Iași și citat prin publicitate. 
Declară desfăcută căsătoria înre-
gistrată sub nr. 10/15.12.2011 în 
Registrul de stare civilă al 
Comunei Bivolari, județul Iași, din 
culpa exclusivă a pârâtului. 
Dispune ca exercitarea autorității 
părintești asupra minorei Gabură 
Sara Nicolle, născută la data de 26 
august 2013, să se facă de ambii 
părinți. Stabilește ca locuința 
minorei Gabură Sara Nicolle să fie 
la mamă în sat Soloneț, comuna 
Bivolari, județul Iași. Obligă 
pârâtul Gabură Grigore Ioan la 
plata către reclamanta Gabură 
Roxana Georgiana a pensiei de 
întreținere în favoarea minorei 
Gabură Sara Nicolle, în cuantum 
de ¼ din cuantumul net al sala-
riului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, începând cu 
data de 28.03.2017 (data introdu-
cerii cererii de chemare în jude-
cată) și până la majorat. Dispune 
ca reclamanta Gabură Roxana 
Georgiana să revină la numele 
avut anterior căsătoriei de 
„Buleandră”. Obligă pârâtul să 
plătească reclamantei cheltuieli de 
judecată în cuantum de 1300 lei 
din care suma de 100 lei reprezen-
tând taxă judiciară de timbru, 
suma de 1000 lei onorariu avocat 
și suma de 200 lei reprezentând 
suma avansată cu titlu de remune-
rație pentru serviciul de asistență 
judiciară prestat de curatorul 
special în persoana avocatului 
Ichim Roxana din Baroul Iași. Cu 
apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare, cerere care se depune 
la Judecătoria Iași. Pronunțată în 
ședința publică din 18.10.2017.

l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. cu 
sediul social în Reșiţa, str. Horea, 
bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin; 
Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, 
notifică începerea  procedurii de 
lichidare si radiere împotriva debi-
torului S.C. Stepgar Exclusive 
S.R.L.,  prin Rezoluția nr. 
373/23.01.2018 pronunţată de 
Tribunalul Caraș-Severin, în 
Dosarul 942/22.01.2018, cu sediul 
social în Caransebes, str. Sesu Rosu, 
nr.1, jud. Caraș-Severin, Nr. Regis-
trul Comerţului J11/417/2014, CUI 
33627368. Creditorii debitorului 
S.C. Stepgar Exclusive S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidatorului 
judiciar, în termen maxim de 15 zile 
de la data publicării prezentului 
anunț. 

l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. 
cu sediul social în Reșiţa, str. 

Horea,  bl .A2, parter,  jud. 
Caraș-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică înce-
perea  procedurii de lichidare si 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Siguranta Viitorului S.R.L., prin 
Rezoluția nr. 374/23.01.2018 
pronunţată de Tribunalul 
Caraș-Severin, în Dosarul 
945/22.01.2018, cu sediul social în 
Moldova-Noua, Sos. Nicolae 
Titulescu, bl.41, sc.3, ap.4, jud. 
Caraș-Severin, Nr. Registrul 
Comerţului J11/244/2016, CUI 
35930375. Creditorii debitorului 
S.C. Siguranta Viitorului S.R.L 
pot depune creanțele deţinute 
faţă de debitoare, însoţite de 
documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. 
cu sediul social în Reșiţa, str. 
Horea,  bl .A2, parter,  jud. 
Caraș-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică înce-
perea  procedurii de lichidare si 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Tania & Adina S.R.L., prin Rezo-
luția nr.159/12.01.2018 pronun-
ţată de Tribunalul Caraș-Severin, 
în Dosarul 406/11.01.2018, cu 
sediul social în Resita, Al. Lili-
acului, nr.5, sc.3, ap.1, jud. 
Caraș-Severin, Nr. Registrul 
Comerţului J11/671/2006, CUI 
18920495. Creditorii debitorului 
S.C. Tania & Adina S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documen-
tele doveditoare, la sediul lichida-
torului judiciar, în termen maxim 
de 15 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. 
cu sediul social în Reșiţa, str. 
Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraș-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255/212940, notifică înce-
perea  procedurii de lichidare si 
radiere împotriva debitorului S.C. 
Domin - Claudiam S.R.L., prin 
Rezoluția nr. 4/03.01.2018 
pronunţată de Tribunalul 
Caraș-Severin, în Dosarul 
30324/29.12.2018, cu sediul social 
în Baile Herculane, str. Trandafi-
rilor, nr.50, bl.5, sc.B, et.4, ap.17, 
jud. Caras-Severin. Creditorii 
debitorului S.C. Domin - Clau-
diam S.R.L pot depune creanțele 
deţinute faţă de debitoare, înso-
ţite de documentele doveditoare, 
la sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator judiciar conform 
sentintei nr. 32/23.01.2018 

pronunţată de Tribunalul 
D a m b o v i t a  î n  d o s a r u l 
6522/120/2017, anunţă deschi-
derea procedurii generale a insol-
venteiStimex Company SRL, cu 
sediul social in Gaesti, str. Nicolae 
Titulescu, bl.46, sc. F, etaj 1, ap.2, 
jud. Dambovita, înregistrată la  
ORC  Dambovita sub nr. 
J15/140/2001,  avand CIF 
14007564. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
26.02.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 16.03.2018. 
Termenul pentru definitivarea 
tabe lu lu i  c reanţe lor  e s te 
09.04.2018. Prima adunare a 
creditorilor la data de 20.04.2018, 
ora 13.30 la sediuladministrato-
rului din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, ap. 3, Ploiești, tel/fax: 0244 
519800."
 
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator  judiciar conform 
incheierii din data de 25.01.2018 
pronunţată de Tribunalul 
Prahova în dosarul 211/105/2018, 
anunţă deschiderea procedurii 
simplificate a insolventeiEditura 
Cristimpuri SRL, sediul social: 
Boldesti Scaeni, Calea Unirii, Nr. 
73, Bl. 19, Sc. B, Etj. 2, Ap. 32,  
jud. Prahova, cod de identificare 
fiscală 26504451, număr de 
ordine în registrul comerţului 
J29/191/2010. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
12.03.2018. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 21.03.2018. 
Termenul pentru definitivarea 
tabe lu lu i  c reanţe lor  e s te 
16.04.2018. Prima adunare a 
creditorilor la data de26.03.2018, 
ora 13/30 la sediul lichidatorului  
judiciar.

l  SC Auchan Romania SA, 
anunta publicul interesat asupra 
deciziei de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul" lucrari 
de modernizare a fatadei si 
compartimentari interioare 
Complex Comercial  Obor, 
amplasat in Sos Colentina, nr.2, 
Sector 2, Bucuresti. Proiectul 
acordului de mediu si informa-
tiile relevante pentru luarea deci-
ziei, pot fi consultate la sediu 
APM Bucuresti din Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, Bucuresti, in 
zilele de luni pana vineri, intre 
orele 9:00-12:00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet: 
www.apmb.ro. Observatiile/ 
contestatiile publicului se primesc 
la sediul APM Bucuresti din 
Aleea Lacul Morii nr.1 Sector 6 

Bucuresti si la sediul SC Auchan 
Romania SA Str.Brasov nr.25 
sector 6 Bucuresti in termen de 5 
zile lucratoare pana la data de 
06.02.2018

l SC Samyra Invest SRL cu 
sediul în orașul Bragadiru, str. 
Sperantei, nr.2, parter, ap.1, judeţ 
Ilfov, înregistrată la ONRC-
ORCTB cu J23/2056/2017, CUI 
nr. 32710154 informează pe cei 
interesaţi că s-a depus solicitarea 
pentru obţinerea ”Autorizaţiei de 
mediu” pentru punctul de lucru- 
Atelier recondiţionare și plat-
forma de depozitare paleţi și 
europaleţi, din Magurele Soseaua 
de Centura nr.44, judeţul Ilfov. 
Informaţii se pot solicita la sediul 
APM Ilfov din Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector 6, in zilele de luni 
pana vineri intre orele 9:00-13:00. 
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul APM Ilfov in 
termen de 10 zile de la data publi-
carii prezentului anunt.

SOMAȚII  
l Numitii Petrut Aurica si 
Udrescu Lucian Dumitru , au 
inaintat actiune pentru  doban-
direa dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, asupra imobi-
lului situat in com. Birchis, 
nr.135, jud. Arad,  inscris in CF 
nr. 303168 Birchis nr. top.134/b 
(CF vechi 132), in suprafata de 
3.168 mp. si casa, pe rolul Jude-
catoriei Lipova,cu termen de 
judecata data de 14.03.2018. Cei  
interesati sunt invitatii sa faca 
opozitie la admiterea actiunii cu 
precizarea ca,instanta va pasi la 
judecarea cererii, in termen de o 
luna de la data ultimei afisari.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
Societăţi i  Cooperative de 
Consum Bragadiru, CUI 3321510 
Reg.Com. C/23/7/2005, întrunit 
în ședinţa din data de 25 ian.2018 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară și Adunarea Generală 
Extraordinară a membrilor 
cooperatori pe data de 01 martie 
2018, orele 10, la sediul unităţii 
din oras Bragadiru str. Sos. 
Alexandriei nr.476, b1. D1, parter, 
judetul Ilfov, cu urmatoarele: 
ORDINEA DE ZI a Adunării 
Generale Ordinare: 1. Raportul 
Consiliului de Administraţie; 2. 
Prezentarea și aprobarea Situaţiei 
Financiare privind activitatea 
desfasurată ţn anul 2017 și 
fixarea valorii dividendelor; 3. 
Raportul cenzorului; 4. Aprobare 
descărcare de gestiune a adminis-
tratorilor pentru activitatea 
desfasurată în anul 2017; 5. 
Aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2018 și a 
programului de activitate; 6. 
Stabilirea remuneraţiei cuvenite 

administratorilor și cenzorului 
pentru exercitiul în curs, anul 
2018; 7. Aprobare excludere 
membrii cooperatori; 8. Pierderea 
calităţii de membru cooperator 
precum și pierderea calităţii de 
membru în consiliul de adminis-
tratie ca urmare a decesului; 9. 
Ratificarea deciziilor luate de 
catre Consiliul de Administraţie 
în anul 2017 și până în prezent; 
10. Alegerea delegatului la 
Adunarea Generală a UJCC 
Ilfov, respectiv a reprezentantului 
societăţii cooperative;   11. Apro-
bare privind împuternicirea 
președintelui Societăţii Coopera-
tive de Consum pentru semnarea 
Hotărârii Adunării Generale 
Ordinare; 12. Diverse. "În cazul în 
care nu vor fi întrunite condiţiile 
statutare (prezenta a jumătate 
plus unu a membrilor coopera-
tori), a doua Adunare Generală 
Ordinară se convoacă pentru 
data de 02 martie 2018, orele 
10.00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi”. ORDINEA DE ZI 
a Adunării Generale Extraordi-
nare: 1. Aprobare privind redu-
cerea capitalului social; 2. 
Aprobare privind majorarea 
capitalului social; 3. Aprobare 
privind înstrainarea de imobili-
zări corporale aparţinând Socie-
tăţii Cooperative de Consum; 4. 
Aprobare privind transmiterea în 
folosinţa de imobilizări corporale 
aparţinând Societăţii Cooperative 
de Consum (referate pentru apro-
bare contracte de închiriere, 
casări de bunuri, reevaluări de 
bunuri). 5. Diverse; 6. Aprobare 
privind împuternicirea președin-
telui Societăţii Cooperative de 
Consum pentru semnarea Hotă-
rârii Adunării Generale Extraor-
dinare. “În cazul în care nu vor fi 
întrunite condiţiile statutare 
(prezenta a trei pătrimi din 
numarul membrilor cooperatori), 
a doua Adunare Generală Extra-
ordinară se convoacă pentru data 
de 02 martie 2018, în același loc și 
cu aceeași ordine de zi.

l Consiliul de Administratie al 
Societăţi i  Cooperative de 
Consum Cornetu, CUI 3452949 
Reg.Com. C/23/10/2005, întrunit 
în ședinţa din data de 26 ian. 
2018 convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară și Adunarea Gene-
rală Extraordinară a membrilor 
cooperatori pe data de 28 
februarie 2018, orele 10.00, la 
sediul unităţii din com. Cornetu, 
str. Sos.  Alexandriei, nr. 171, 
judetul Ilfov ,cu urmatoarele: 
ORDINEA DE ZI a Adunării 
Generale Ordinare: 1. Raportul 
Consiliului de Administratie; 2. 
Prezentarea și aprobarea Situatiei 
Financiare privind activitatea 
desfasurata in anul 2017 și 
fixarea valorii dividendelor; 3. 
Raportul cenzorului; 4. Aprobare 
descărcare de gestiune a adminis-
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tratorilor pentru activitatea 
desfasurată în anul 2017; 5. 
Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2018 şi a 
programului de activitate; 6. 
Stabilirea remuneraţiei cuvenite 
administratorilor şi cenzorului 
pentru exercitiul în curs, anul 
2018; 7. Aprobare excludere 
membrii cooperatori; 8. Pierderea 
calităţii de membru cooperator 
precum şi pierderea calităţii de 
membru în consiliul de adminis-
traţie ca urmare a decesului; 9. 
Ratificarea deciziilor luate de 
către Consiliul de Administraţie 
în anul 2017 şi până în prezent; 
10. Alegerea delegatului la 
Adunarea Generala a UJCC 
Ilfov, respectiv a reprezentantului 
societăţii cooperative; 11. Apro-
bare privind împuternicirea 
preşedintelui Societăţii Coopera-
tive de Consum pentru semnarea 
Hotărârii Adunării Generale 
Ordinare; 12. Diverse. "In cazul în 
care nu vor fi întrunite condiţiile 
statutare (prezenţa a jumatate 
plus unu a membrilor coopera-
tori), a doua Adunare Generală 
Ordinară se convoacă pentru 
data de 01 martie 2018, orele 
10.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi”. ORDINEA DE ZI 
A Adunării Generale Extraordi-
nare: 1. Aprobare privind redu-
cerea capitalului social; 2. 
Aprobare privind majorarea 
capitalului social; 3. Aprobare 
privind înstrainarea de imobili-
zari corporale apartinand Socie-
tăţii Cooperative de Consum; 4. 
Aprobare privind transmiterea în 
folosinţa de imobilizari corporale 
aparţinând Societăţii Cooperative 
de Consum (referate pentru apro-
bare contracte de închiriere, 
casari de bunuri ,reevaluari de 
bunuri). 5. Aprobare privind 
desfiinţare sedii secundare/puncte 
de lucru; 6. Diverse; 7. Aprobare 
privind împuternicirea preşedin-
telui Societăţii Cooperative de 
Consum pentru semnarea hota-
rarii Adunarii Generale Extraor-
dinare. “In cazul în care nu vor fi 
întrunite condiţiile statutare 
(prezenta a trei patrimi din 
numarul membrilor cooperatori), 
a doua Adunare Generala Extra-
ordinară se convoacă pentru data 
de 01 martie 2018, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII  
l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la lici-
tatie a urmatorului bun imobil 
aflat in patrimoniul debitoarei: 
Teren intravilan in suprafata de 
965 mp,  s i tuat  in  orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71, 
compus din suprafata de 347 mp, 
inscrisa in CF nr.5127 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr.5125 a localitatii 

Comarnic, suprafata de 425 mp 
inscrisa in CF nr.1007 a localitatii 
Comarnic. Terenul intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in 
orasul Comarnic, str. Podul Lung, 
nr. 71 cu componenta mentionata 
mai sus se vinde la pretul de 
22.260 lei (fara TVA). Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
30 % din cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015 si in 
conformitate cu Adunarea Credi-
torilor din 28.11.2017. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
0 5 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 0 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
06.03.2018, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.
 
l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la lici-
tatie stocului de piese auto si 
bunuri mobile aflat in patrimo-
niul debitoarei si anume: amorti-
zoare, set centura, axiale, discuri 
de frana, suport cutie de viteza, 
biele, cap bara, legatura axal, 
bara directie, bielelte de directie, 
bielete reglabile, brate, bucse, pipe 
bielete, covorase, brate suspensie, 
placa ambreaj, pivoturi, placute 
de frana, saboti de frana, filtre, 
filtre aer, filtre pompe de ulei, 
filtre benzina, filtre pentru motor, 
fise bujii, furtune de frana, 
oranemt de frana de levier , de 
antena, ornament banda, orna-
mente levier, set ochi pisica, set 
pedale, set tuning, huse, covorase, 
carpete, pentru diverse tipuri de 
autoturisme,  la pretul  de 
203.181,3 lei (fara TVA). Pretul 
de pornire al licitatiei este redus 
cu 30 % din cel stabilit in raportul 
de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015 si in 
conformitate cu Adunarea Credi-
torilor din 28.11.2017. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
0 5 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 0 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
06.03.2018, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.
 
l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la lici-
tatie a urmatoarelor bunuri 
mobile aflate in patrimoniul debi-
toarei si anume: Fiat Doblo, nr. 
inmatriculare PH-12-VDB, an 
fabricatie 2006, la pretul de 6230 
lei (fara TVA), Iveco Daily, nr. 
inmatriculare PH-09-YMZ, an 
fabricatie 2004, la pretul de 9.310 
lei (fara TVA), Iveco Daily, nr. 

inmatriculare PH-08-ZCI, an 
fabricatie 2002, la pretul de 9.310 
lei (fara TVA), Seat Altea nr. 
inmatriculare PH-13-JYJ, an 
fabricatie 2005, la pretul de 
10.920 lei (fara TVA), Seat Altea 
nr. inmatriculare PH-13-JNX, an 
fabricatie 2005, la pretul de 
1 1 . 5 5 0  l e i  ( f a r a  T VA ) , 
Volkswagen nr. inmatriculare 
PH-60-DAC, an fabricatie 2001, 
la pretul de 6.230 lei (fara TVA). 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 30 % din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditori lor  in 
13.08.2015 si in conformitate cu 
Adunarea Creditorilor din 
28.11.2017. Sedintele de licitatii 
vor  avea loc pe data de: 
0 5 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 0 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
06.03.2018, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.
 
l SC Auto Ro SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea prin 
negociere directa a urmatorului 
bun imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei: constructie C1 situata 
in Sinaia, str. Walter Maraci-
neanu, nr.1-3, jud. Prahova, 
compusa din cladire depozit si 
administrativ la pretul de 300.000 
euro + TVA, ce se va achita in lei 
la cursul euro de la data efectu-
arii platii. Constructia C1 este 
edificata pe un teren concesionat 
de Consiliul Local Sinaia. C1 este 
formata din 4 corpuri ce pot fi 
utilizate independent: Corp A 
(construcție P+1E+M - locuinta), 
Corp B (constructie P-spatiu de 
birouri), Corp C (constructie 
P- serv ice  auto ) ,  Corp  D 
(P+1E+M – locuinta). Pretul 
negocierii directe este cel stabilit 
de Adunarea Creditorilor din 
28.11.2017. Ofertele de negociere 
directa cu pret de pornire a nego-
cierii directe de 300.000 + TVA 
pentru constructia C1 situata in 
Sinaia, str. Walter Maracineanu, 
nr.1-3, jud. Prahova se pot 
depune la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B. Detalii suplimentare in 
caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului imobil Propri-
etate imobiliara industriala, situat 
in com. Poiana Campina, sat 
Poiana Campina, str. Principala, 
nr. 1, jud. Prahova, inscris in 
Cartea funciara nr. 21142 a com. 
Poiana Campina, compus din 

teren in suprafata de 66939 mp si 
din cladiri si constructii special la 
pretul total de 5.538.350 lei fara 
TVA. Daca cumparatorul este o 
societate platitoare de TVA, va 
opera taxarea inversa, iar pretul 
nu va fi purtator de TVA. Lici-
tatia publica are loc in baza hota-
rarilor Adunarilor Creditorilor 
din data de 19.12.2016 si 
15.06.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Licitatia 
publica se organizeaza in baza 
unui caiet de sarcini in valoare de 
5.000 lei + TVA, care se achita in 
numerar sau in contul lichidato-
rului judiciar. Sedintele de licitatii 
vor  avea loc pe data de: 
0 5 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 7 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 0 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
2 6 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 2 . 2 0 1 8 , 
0 1 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
0 8 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  1 3 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 0 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
2 2 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  2 7 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
28.03.2018, 30.03.2018, orele 
12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la la 
sediul lichidatorului judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ anunţă organizarea licita-
ţiei publice deschise în vederea 
vânzării: Bunului imobil –  teren 
intravilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra-Neamţ, în 
suprafaţă de 24 mp., situat în bd. 
Decebal nr.3, bl. E2. Preţul de 
pornire la licitaţie este de  150 
euro/mp, conform   HCL nr. 353 
din 21.12.2017. Licitația  va avea 
loc  pe data de 23 februarie 2018, 
ora 14,00, la sala de şedință a 
Primăriei municipiului Piatra-
Neamț,  cu sediul în str. Ştefan cel 
Mare, nr. 6-8.  Înscrierile şi depu-
nerea ofertelor  se fac până la 
data de  22.02.2018, ora 16,30, 
inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu 
Publicul, Ghişeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări şi Trans-
port - zilnic între orele 8,00 – 
16 ,30 ,  de  unde  se  poate 
achiziţiona  şi documentaţia lici-
taţiei. Relaţii suplimentare la 
telefon 218991, interior 122, zilnic 
între orele 8,00 – 16,30.

l Şcoala gimnazială nr.128, cu 
sediul în strada Ion Creangă nr. 6, 
sector 5 organizează licitaţie 
pentru închirierea spaţiului exce-
dentar -sala de sport -în data de 
02.03.2018, ora 14.00. Informaţii 
suplimentare la sediul unităţii. 

DISPARIȚII
S-a declanşat procedura judecă-
torească a morţii d-nei Sterea 
Niculina. Cine are informaţii/

date despre ea este rugat să infor-
meze poliţia sau primăria sau să 
sune la: 0730.308.031.

PIERDERI  
l Pierdut contract de construcţie 
nr.1013/2 din 21.08.1982 şi PV de 
Predare-Primire din 04.10.1982. 
Le declar nule.

l Corcoveanu Ion cu domiciliul 
în Com. Văgiuleşti, sat Covrigi, 
județul Gorj, declară pierdut 
Atestat transport marfă eliberat 
de ARR Gorj. Se declară nul!

l Pierdut acte SC Bunătăţi din 
Cuptor SRL, RO 38444469,  
facturi, chitanţe. Le declar nule.

l Declar pierdut certificat 
constatator care atestă înregis-
trarea modificării actului consti-
tutiv al  Tati Grup DDBB 
SRL- modificarea obiectului de 
activitate eliberat în data de 
27.10.2015  în baza declaraţiei pe 
proprie răspundere înregistrată 
sub nr.  386859/22.10.2015,  
J40/1628/2004, CUI RO16114702, 
cu sediul în Bucureşti,  Bd. Tudor 
Vladimirescu nr. 45,  sector 5.

l Declar pierdut şi nul proces 
verbal de predare -primire a locu-
inţei cu nr. 21828 din data de 
01.04.1991 pe numele Daroi 
Gheorghe. Eliberat de ICRAL 
Vitan.

l Pierdut Atestat de înregistrare 
pentru comercializarea en detail 
de produse energetice. Deţinator 
Firma Vadrom 95 Prod SRL cu 
sediul în Iuliu Maniu nr. 160 Bl. I, 
Sc. D punct de lucru Iuliu Maniu 
nr. 426, sect. 6, cod unic RO 
7568327 J40/2191/95.  Atestat 
emis de Administraţia Naţională 
a Vămilor Buc. Declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
24275041; certificate menţiuni 
173931, 621477; 477098; ccfil 
32281; 403921; 275186, denumirea 
societăţii Avalon Communications 
SRL. Le declar nule.

l Pierdut Atestat Manager trans-
port marfă eliberat de ARR Dolj 
pe numele Tănase Emanuel. Se 
d e c l a r ă  n u l .  Te l e f o n : 
0751.10.20.50.



organizat de

prin

Poveștile sunt multe, așa cum și donațiile au fost importante, fie că vorbim despre sume depuse în 
urnele montale la Piața Univesității, fie că vorbim despre cele transferate direct în contul celor care au 
reprezentat cazuri în Orașul Faptelor Bune. Pe lângă donațiile cash, oamenii de bine care s-au implicat 
în proiect au fost dispuși să ofere celor în nevoie chiar și electronice, electrocasnice, materiale de 

construcții, bilete de vacanță sau haine. 

În paralel cu rolul caritabil al acestei campanii, 
Orașul Faptelor Bune a avut și rolul de a distra oamenii care au venit în fiecare seară în 

Piața Universității sau pe cei care s-au uitat pe ZU TV sau pe Antena Stars. 

Aici, eroi au fost artiștii care au acceptat să urce pe scena montată în Piața Universității. Vorbim despre 
Smiley, Fly Project, Lora, Ioana Ignat, Prestige Orchestra, Noaptea Târziu, Ioana Ignat, Andra, Elena 
Gheorghe, Iuliana Beregoi, Mandinga și mulți alții. Toate concertele pot fi vizionate pe contul de 

Youtube Radio ZU. (https://www.youtube.com/c/RadioZUoficial)



organizat de

prin

Evenimentul care a fost difuzat live 24 din 24 de ore a fost urmărit cu interes atât pe pagina de 
Facebook Radio ZU, cât și pe Youtube sau site-ul radiozu.ro. Reach-ul mediu atins în această 
săptămână a fost de 1.340.000 de fani Radio ZU pe contul de Facebook. La capitolul trafic, succesul 

campaniei s-a tradus într-un număr de 1,232,668 de afișări și 286,458 de vizitatori unici.

Radio ZU, Primăria Municipiului București și creart lansează următorul mesaj către 
oricine a contribuit la succesul Orașului Faptelor Bune:

România, împreună am construit un oraș al zâmbetelor. Un oraș al emoției. Un oraș care să schimbe 
lumea. România, împreună am construit Orașul Faptelor Bune. Opt oameni de radioau stat închiși într-o 
casă pentru a deschide suflete. Sute de oameni care în nevoie și-au găsit îngerii în oameni care au de 

unde.

Cetățeni din Orașul Faptelor Bune,
mână de la mână am făcut România bună!”



biciclete  
portabile  
Vitarid-R

Marele premiu: 
O excursie de

7 nopţi în
Cappadocia,

Turcia
(transport avion,  
asistenţă, excursii locale, 

mic dejun, hotel 4/5*)

telefoane 
Allview X4  
Soul Infinity L

blendere 
Nutrition 
Mixer

Te abonezi şi câştigi
Răsfaţă-te cu  

premii de la Jurnalul! 

+ alte 30 
de premii 
surpriză!

Un concurs de 
nota 10

trolere 
Lamonza

rucsacuri 
Lamonza

aparate
de călcat 
Phoenix Gold

aspiratoare 
Cleanmaxx 
Cyclone

10
seturi tigăi
Regis Stone 
Maxigrill

Perioadă concurs:

15 ianuarie - 15 aprilie 2018. Tragerea la sorţi va 

fi efectuată pe 30 aprilie 2018. Câştigătorii vor fi 

anunţaţi în ziarul din 3 mai 2018 şi pe site-ul  

www.jurnalul.ro

Peste 100 de produse!

10 10 10

10 10

10
10
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În interiorul arcului carpatic, 
vor fi înnorãri și precipitații 
slabe mai ales sub formã de 
ninsoare, în estul 
Transilvaniei și 
zona de munte, 
iar în Maramureș, 
Crișana și Banat, 
vor predomina 
ploile. În restul 
teritoriului, cerul va fi 
variabil, chiar mai mult 
senin în sud și în sud-est, 
unde, pe arii relativ extinse 
va fi ceațã. Vântul va sufla 
slab și moderat cu intensificãri la 
munte, cu viteze mai mari pe creste 
- rafale de peste 70 km/h, 
spulberând zãpada.

Cer variabil

Azi
-3/140C

Joi
-4/130C

Vineri
-3/120C

Cerul va f i mai mult senin, cu 
unele înnorãri în regiunile estice 
și nordice. Vântul va sufla slab și 
moderat, cu unele intensificãri în 
zona montanã înaltã.

Vremea va f i  caldă pentru 
această perioadă a anului. Pe arii 
restrânse va fi ceațã asociatã și cu 
depunere de chiciurã, în special în 
zonele joase de relief.

Cerul va f i variabil, cu înnorãri 
în regiunile din vestul, centrul și 
nordul teritoriului unde pe arii 
restrânse vor fi precipitații slabe 
sub formă de ploaie.

METEO  Soarele răsare: 07:35
 Soarele apune: 17:22

Presiunea 
atmosferică: 

766 mmHg

Viteza și direcția 
vântului: 30 km/h

În Capitală, la prânz

➚

RECOMANDAREA  ZILEI
Dezvoltată în China antică, 

presopunctura a rămas până 
în zilele noastre una dintre 
cele mai eficiente metode de 
relaxare și alinare a durerilor. 
Presiunea sau masajul ușor 
pe anumite puncte din palmă 
ajută la eliberarea tensiunii 
acumulate în anumite regiuni 
ale corpului și la refacerea echi-
librului interior. Este o terapie 
eficientă, ușor de învățat, pe 
care multe persoane o folosesc 
pentru a avea diverse beneficii 
asociate sănătății. Această 
terapie eliberează durerea și 
tensiunile, descrește nivelurile 
de stres, întărește sistemul 
imunitar și îmbunătățește 
circulația sangvină.

Știați că... ?

Pralinele cu ciocolată au fost inventate 
de un belgian, Jean Neuhaus, în anul 
1912.Primele praline au apărut în 
Franţa, în secolul al XVI-lea la Château 
de Vaux-le-Vicomte fiind creaţia unui 
bucătar care deţinea o fabrică de 
zahăr. Acesta a acoperit bucăţi de 
migdale cu zahăr caramelizat. Mai 
târziu, bucătarii europeni au început 
să macine nuci, migdale și alune trans-
formându-le într-o pulbere pe care au 
îmbrăcat-o cu caramel creând astfel 
pralinele, fiind folosite pentru a se 
pregăti diverse produse de patiserie, 
cofetărie și îngheţată.

INGREDIENTE:
● 300 g cârnaţi afumaţi ● 1 kg cartofi albi ● boia de ardei 
dulce ● foi de dafin ● 300 ml suc de roșii ● 1 ardei gras roșu 
● 2 cepe ● 1 legătură mărar ● ulei măsline ● piper negru

PREPARARE:
Se curăță cartofii și se taie cubulețe, ardeiul gras fâșii, 

iar cârnații rondele. Tocați ceapa și puneți-o la înnăbușit 
într-o cratiță cu capac, cu puțin ulei, la foc mediu. După ce 
s-a înmuiat, adăugați ardeiul gras, apoi puneți și cârnații 
pentru încă 5 minute. Adăugați cartofii, sucul de roșii, foile 
de dafin și boiaua dulce, apoi puneți apă cât să acopere 
puțin cartofii. Lăsați să fiarbă aproximativ 20 de minute. În 
final asezonați cu sare și piper și adăugați mărar proaspăt. 
Poftă bună!

REȚETA ZILEI

VĂRSĂTOR 20.01 - 18.02
Succesul tău depinde de capaci-

tatea  de a te alătura persoanelor potri-
vite. Dacă ai o atitudine deschisă, vei avea 
numai de câştigat.

PEȘTI 19.02 - 20.03
O reuşită a ta îi motivează pe toţi, 

iar ție îți conferă o energie nouă, mobili-
zatoare, ce te va împinge mai departe 
cu  mult mai mult curaj.

BERBEC 21.03 - 20.04
Nu-ţi place cum te abordează un 

prieten sau un coleg. Încearcă să nu-i dai 
satisfacţie, intrând în conflic t cu el.  
Ai putea avea probleme.

TAUR 21.04 - 20.05
Discuţi cu o persoană dragă şi 

faceţi un proiect pentru perioada urmă-
toare. Bucură-te de reuşitele tale, fără să 
pleci urechea la ceilalţi.

GEMENI 21.05 - 21.06
Eşti implicat într-o acţiune care 

începe acum, motivat de rezultatele care 
ar putea apărea. Oamenii care cred în 
tine te sprijină necondiționat.

RAC 22.06 - 22.07
Bucură-te de reuşitele tale. Ai un 

psihic vulnerabil şi ai putea să te simți în 
impas. Încearcă să petreci mai mult timp 
în aer liber.

LEU 23.07 - 22.08
Nu-ţi convine ca lumea să-ţi pună 

la îndoială calităţile sau reuşitele, mai ales 
că se găsesc o mulţime de oameni invi-
dioşi şi răutăcioşi. 

FECIOARĂ 23.08 - 22.09
Te ocupi prea mult de  necazurile 

altora şi începi să vezi şi tu lucrurile   
sumbru, deşi nu e cazul. Conectează-te la 
ceva luminos, pozitiv.

BALANȚĂ 23.09 - 22.10
Ai planuri frumoase de viitor. Nu 

te aştepta  ca ţelurile tale să fie uşor de 
atins. Pe parcurs vei avea greutăţi care îţi 
vor mai tăia din elan.

SCORPION   23.10 - 21.11
Ai un vis doar al tău, ce se 

clădeşte cu greu, dar nu este imposibil de 
pus în practică. Astrele spun că merită 
efortul şi aşteptarea.

SĂGETĂTOR  22.11 - 20.12
Astăzi eşti melancolic , trist, 

obosit. Astrele îți propun ca în astfel de 
momente să ai un anturaj tonic şi vesel, 
care să-ţi ridice moralul.

CAPRICORN  21.12 - 19.01
Dacă v-ați obosit în ultimul timp, 

starea de sănătate îşi va spune cuvântul. 
Încercați să dați voie organismului să se 
odihnească.

HorOscopHorOscop

Mâncare de cartofi  
cu cârnați afumați
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Vin chaud: cum îl beau francezii 

Francezii nu pun băuturi spirtoase în vinul fiert dar folosesc în plus 
față de rețetele anterioare foi de dafin și două păstăi de cardamon, pentru 
aromatizare. Se pune vinul la fiert împreună cu zahărul, până începe se facă 
bule pe margine, apoi se adaugă condimentele și se mai lasă la fiert încă 5 
minute. Francezii obișnuiesc să strecoare vinul înainte de a-l pune în căni și 
îl servesc foarte fierbinte.  

Mulled wine: „poțiunea” englezilor 
 În loc de măr, englezii pun felii de portocale în vinul fiert și chiar 

și 200 ml de suc de portocale, pe lângă un păhărel de brandy. Se pune 
vinul la fiert, împreună cu sucul de portocale și toate celelalte mirodenii, 
se aduce la temperatura de fierbere și se menține la această temperatură 
încă 10 minute, amestecând continuu, fără să dea în fiert. La sfârșit, se 
adaugă coniacul și feliile de portocală.  

Vin brulé, în stil italian 
 Italienii folosesc coajă de lămâie și portocală la prepararea vinului 

fiert, dar coaja trebuie să fie foarte subțire. Se înlătură partea albă, pentru 
a se evita gustul amărui. Într-o oală, se amestecă zahărul cu mirodeniile 
și coaja de citrice, apoi se toarnă vinul și se fierbe totul  la foc mic, până 
ajunge la temperatura de fierbere. Când se formează aburii de alcool, 
italienii aprind un chibrit deasupra oalei  în care fierbe vinul, pentru 
ca alcoolul să ardă. Flacăra se va stinge de la sine. Abia atunci, vinul 
bruléeste gata și poate fi servit. 

 Izvar: moldovenii pun ardei iute
Peste Prut, vinul fiert se prepară cu miere de albine și o linguriță de 

fulgi de ardei roșu sau piper roșu măcinat (o jumătate de linguriță la 
două căni), plus câteva cuișoare. Piperul și cuișoarele se adaugă de la 
început, când se pune vinul la fiert. Mierea se adaugă mai târziu, când 
începe vinul să fiarbă. Imediat, se ia de pe foc, nu se lasă să dea în clocot.  

lifestyle

n  Rețeta nemțească 
se prepară într-o oră și 
jumătate n  Unii adaugă 
spirtoase, alții mirodenii

Cea mai căutată băutură de sezon, 
vinul fiert este considerat un bun 
remediu pentru răceală și se bea cu 
aceeași plăcere în mai multe părți ale 
lumii. El se numește „Glühwein” în 
Germania, „Glögg” în tările scandina-
ve, „Vin chaud” în Franța, „Vin brulé”  
în Italia, iar englezii îi spun „Mulled 
wine”. Dincolo de gustul deosebit, vinul
fiert chiar are proprietăți curative 
confirmate de specialiști: efectul anti-
inflamator al vinului roșu este dublat 
de efectul antiseptic și antioxidant al 
mirodeniilor cu care este aromatizat.  

Vinul fiert în stil german are cea 
mai complicată rețetă și necesită un 
timp de preparare mai îndelungat, 
care poate ajunge și până la o oră și 
jumătate. Gustul este, însă, inconfun-
dabil, spun cei care au savurat adevă-
ratul gluhwein. Iată rețeta germanilor:  

Nemții folosesc Merlot sau 
Cabernet Sauvignon. Se pune 
într-o cratiță siropul de agave (sau 
zahărul), peste care se toarnă apa, 
apoi se adaugă coaja de portocală și 
lămâia, păstaia de vanilie, cuișoarele, 
anasonul, scorțișoara și nucșoara. Se 
lasă compoziția la fiert până când 
dă în clocot, apoi se fierbe încă apro-
ximativ o oră, până scade lichidul. 
După prima jumătate de oră, se 
toarnă în oală o jumătate de cană de 
vin. Se obține astfel un sirop, peste 
care se toarnă toată sticla de vin și 
brandy-ul și se lasă la fiert la foc mic, 
fără să mai dea în clocot.  

Glogg: vinul fiert al nordicilor 
Și nordicii obișnuiesc să pună coniac 

în vinul fiert, pentru a trece mai ușor 
peste iernile geroase - cam un pahar la 
o sticlă de vin. Spre deosebire de rețeta
germanilor, în țările scandinave se pune 
vinul la fiert de la început, cu zahăr, 
coajă de portocală rasă, scorțișoară și 
cuișoare. Se fierbe amestecul la foc mic. 
Când se atinge punctul de fierbere, se 
ia de pe foc, se îndepărtează bețișoarele 
de scorțișoară și cuișoarele și se toarnă 
vinul în căni, adăugând și felii de măr.  

Turul lumii, la o cană de vin fiert 

CALEIDOSCOP

Smartphone-ul Diamond 
Omega, lansat în România
Compania europeană Archos a 
lansat oficial în România smartpho-
ne-ul Archos Diamond Omega. 
Flagship-ul este dotat cu 8 GB 
memorie RAM, 128 GB spațiu de 
s toca re  ş i  un 
procesor Qual-
comm Snapdra-
gon 835. 
Te le-
fonu l 
poa te 
fi achiziți-
o n a t  c u 
precomandă 
la prețul  de 
2.344 lei. 

Soft pentru optimizarea 
traficului de date mobile

Google a lansat aplicația Google 
Datally. Noul soft promite gestio-
narea la un nivel optim al consumu-
lui de date mobile, atunci când 
foloseşti un telefon cu Android. 
Aplicația are o interfață simplă, 
uşor de folosit, şi poate fi descărca-
tă gratuit din Google Play.

Galaxy S9, însoțit 
de un DeX Pad

Noul smartphone Samsung Galaxy 
S9, care urmează să fie lansat la 
Mobile World Congress de la Barce-
lona, va include un nou accesoriu, un 
DeX Pad, care va înlocui DeX Stati-
on-ul. DeX Pad-ul va permite utiliza-
torilor să folosească smartphone-ul 
pe post de desktop, cu ajutorul unui 
monitor sau tv, prin intermediul unui 
touchpad dedicat.

MIHAELA BÎRZILĂ

o sticlă de vin roșu sec
1/2 cană brandy sau rom 
o cană de apă
o portocală (coajă și suc)
o lămâie
1/2 cană sirop de agave sau zahăr vanilat 
5 cuișoare 
o nucșoară rasă
1 baton de scorțișoară 
o păstaie vanilie
2 steluțe de anason 

Vinul fiert nu este o invenție a 
zilelor noastre, originile acestei 
licori se pierd în timp. Se spune 
că primul vin fiert și aromat își 
are originea în Roma celui de-al 
doilea secol D.H. Romanii au 
dus cu ei tradiția vinului fiert 
și prin teritoriile pe care le-au 
cucerit. Mai nou, pot savura 

aroma unei căni de vin fiert și 
cei care n-au voie să consume 
alcool. Un producător interna-
țional a lansat infuzia de vin 
fiert - practic, un ceai la pliculeț 
cu aromă de vin fiert, care se 
prepară cu apă fierbinte. Pentru 
cunoscători, există și varianta 
prosecco la pliculeț. 
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n Expunerea la media nu poate fi eliminată, dar trebuie limitată 

Copilul și televizorul. Recomandările 
pediatrilor americani

Obezitatea, somnul neregu-
lat și problemele de compor-
tament sunt câteva dintre 
efectele „abuzului de ecrane”

 În picior se găsesc aproxi-
mativ un sfert din toate oasele 
corpului, mai exact 26 de oase 
în fiecare dintre membrele 
inferioare. La naștere, acestea 
sunt mai mult cartilagii. Oasele 
picioarelor noastre ajung la 
maturitate în jurul vârstei de 21 
de ani.
 Piciorul este zona cu cei 
mai mulți nervi, peste 8.000, 
iar în talpă sunt cele mai multe 
terminații nervoase din corp. 
De aici și sensibilitatea la gâdilat, 
care indică de fapt că activitatea 
nervilor este bună.
 O complicație a diabetului 
zaharat care provoacă circulație 
îngreunată la nivelul picioarelor 
poate duce la ulcerații ale pielii 
și chiar la amputarea piciorului.
  Degetele de la picioare 
suportă jumătate din greutatea 
corpului, de fiecare dată când 
ridicăm călcâiul de pe pământ.
 La nivelul piciorului se află 
250.000 de glande sudoripare 
care produc aproximativ un 
sfert de litru de transpirație pe 
zi.

Pediatr i i  americani 
subliniază faptul că la fel de 
important ca durata expu-
nerii la un ecran este și în 
ce constă activitatea respec-
tivă. Jocurile interactive sau 
programele educative pot fi 
benefice, însă abandonarea 
celui mic în fața televizorului 
în timp ce părinții pregătesc 
cina sau cedarea telefonului 
la restaurant, pentru a-l 
liniști, sunt greșeli pe care 
părinții ar trebui să le evite.

Gadget-urile cu ecran  
nu sunt „premii”

Există situații  când 
smartphone-ul sau tableta 

pot fi folositoare, atunci când 
atenția copilului trebuie 

distrasă de la evenimente 
mai greu de supotat, cum ar 
fi o călătorie cu avionul sau 
o procedură medicală. Însă 
atunci când cel mic plânge, 
este nervos sau agitat, a-i da 
tableta este complet greșit, 
spun medicii. În primul 
rând pentru că acest lucru 
va fi interpretat ca o recom-
pensă, iar copilul va repeta 
comportamentul care i-a 
adus „premiul” și în viitor. 
În al doilea rând, pentru că 
tableta îi va distrage pe cei 
mici de la motivul supărării, 
al frustrării sau nervozității, 
iar aceste sentimente trebuie 
exprimate de fiecare dată.

Potrivit pedi-
atrilor americani, 
consumul excesiv 
de media poate 
sta în calea dezvol-
tării copiilor până 
la  3  an i ,  când 

creierul cunoaște perioade 
de dezvoltare rapidă, iar cei 

mici au nevoie de timp să se 
joace, să doarmă, să învețe 
să își gestioneze emoțiile 
și să contruiască relații cu 
ceilalți. Totuși, medicii sunt 
de acord că expunerea la 
media nu poate fi complet 
eliminată, ci doar limitată, 
dar recomandă ca părinții 
să participe activ la această 
activitate, să explice celor 
mici ceea ce văd și să îi ajute 
să aplice respectivul lucru 

în viața de zi cu zi. Printre 
exemplele benigne date de 
medicii americani se numără 
urmăritul clipurilor educa-
tive împreună cu copiii, 
a pune muzică și a dansa 
împreună, a căuta rețete pe 
internet pe care apoi să le 
gătească împreună cu copiii 
sau a-și face fotografii și a 
înregistra clipuri video. 

Pagină realizată de Magda Bucur

Ianuarie este luna în care 
multe persoane se lasă de 
băut. Psihologii spun că este 
un moment propice pentru 
un astfel de plan, pentru că 
oamenii percep luna ianuarie 
ca pe un nou început. Dacă 

ți-ai propus și tu să renunți 
la paharele de vin sau de bere 
băute frecvent, trebuie să știi 
că sănătatea ta va avea de 
câștigat. Iată câteva motive în 
plus ca să îți duci planul până 
la capăt.

Vei pierde în greutate. Alcoolul este 
plin de calorii, asta o știe toată lumea. 
Vinul, de exemplu, are 7 calorii la un 
gram, așa că un pahar poate ajunge 
și la 130 de calorii, iar o doză de bere 
la 330. În plus, cei care beau în mod 
frecvent au un risc mult mai ridicat 
de a deveni supraponderali, după o 
perioadă de 5 ani de consum regulat 
de alcool.

Vei dormi mai adânc. Chiar dacă ți 
se pare că un pahar înainte de culcare 
te ajută să dormi mai bine, află că alco-
olul dereglează cea mai odihnitoare 
fază a somnului, care apare mai târziu 
în noapte. Dacă vei renunța la alcool, 
somnul tău va fi mult mai adânc și mai 
odihnitor.

Vei scăpa mai repede de răceli. 
Alcoolul slăbește sistemul imunitar, 

care te ajută să lupți cu bolile. Chiar și 
o singură noapte de consum exagerat de 
alcool poate să deregleze producția de 
citokine, compușii chimici produși de 
organism pentru a lupta cu infecțiile.

Pielea ta va arăta întinerită. 
Alcoolul acționează ca un diuretic și 
astfel pierzi lichide și te deshidratezi. 
Iar acest lucru se vede imediat pe 
piele, care e mai ridată și mai umflată. 
Atunci când renunți la alcool, pielea va 
arăta mai tânără, pentru că va rămâne 
hidratată.

Vei rezista mai ușor la invitația de 
a bea. Dacă ai reușit să te abții în ianu-
arie de la consumul de alcool, atunci 
studiile arată că vei căpăta încredere 
și vei reuși să fii abstinent și în restul 
anului și vei putea chiar refuza invita-
țiile ulterioare la un pahar.

În ce-i privește pe copiii peste 6 ani, Academia 
Americană de Pediatrie recomandă limitarea expune-
rii la aparate cu ecran și asigurarea că folosirea 
acestora nu înlocuiește somnul și activitățile fizice.

Ce se întâmplă dacă renunți la alcool

Televizorul, telefonul sau tableta nu ar trebui să fie 
soluții pentru calmarea copiilor, îi avertizează medicii 
pediatri pe părinții care speră să obțină astfel câteva 
ore de respiro pe zi. De altfel, copiii cu vârste cuprinse 
între doi și cinci ani nu ar trebui să petreacă în fața 
unui ecran mai mult de o oră pe zi, potrivit noilor 
ghiduri anunțate de Academia Americană de Pedia-
trie. Iar copiii sub doi ani ar trebui să nu fie expuși 
deloc la aparate cu ecran, cu excepția cazului în care 
ecranul este folosit pentru comunicarea cu unul dintre 
părinți sau rude.

5  
lucruri inedite 

despre 
picioare
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D acă extratereștrii ar desco-
peri Pământul, nu ar face 

decât să extragă resursele, 
crede Stephen Hawking, 
„rezultatul ar fi oare-
cum asemănător celui 
în urma descoperirii 
Americii de către 
Columb, și acesta 
nu a fost prea bun 

pentru nativii americani".
Marele savant britanic consideră 
că, în loc să încercăm să comu-
nicăm cu viața extraterestră, ar 
trebui să facem tot posibilul să 
evităm contactul.
„Este suficient să ne privim pe noi 
înșine pentru a vedea cum viața 
inteligentă se poate transforma în 
ceva ce nu am dori să întâlnim", 
explică Hawking.
Ei, aici este cheia, oamenii au o 
reținere să intre în contact cu alte 
civilizații nu neapărat pentru că se 
tem că vor fi mâncați, ci fiindcă le 
e rușine cu ei. Știu că modul lor de 
organizare este defectuos.
Și sigur că există deosebire între 
civilizații, între europeni și chinezi, 
de pildă, dar ei au, din păcate, un 
punct comun: rapacitatea. Sunt 
hrăpăreți, și lăcomia le îngustează 

orizontul. De aceea 
sunt capabili să se 
organizeze doar admi-
nistrativ, nu și sinergic, 

î n  comun iune 
cu natura. Nu 
percep planeta 
pe care trăiesc 
ca pe un orga-
nism viu, ci se 

mărginesc să o exploateze extensiv.
De aceea, nici nu sunt pregătiți să 
ajungă pe alte planete. Ia gândiți-vă că 
oamenii merg pe una cu gravitație mai 
mare. Cum vor proceda când ei sunt 
obișnuiți să se „lupte” cu natura, să o 
supună, și nu să se adapteze?
Cum ar putea să o facă? Genetic. 
Dacă ne uităm la câine, de pildă, are 
o cantitate mai mare de gene decât 
omul. Asta creează redundanță, asigu-
rare, rezervă împotriva pericolelor. 
Mai puține gene înseamnă perfor-
manță. Iar oamenii, ca să plece spre 
alte planete, e necesar să găsească 
un punct optim între redundanță și 
performanță.
Altfel, așa cum funcționează acum 
lumea, se pare că specia umană merge 
mai degrabă spre extincție, nu spre 
colonizarea altora planete. Și toată 
vina o poartă numai clasa politică! 

De ce practicăm apartheidul 
față de extratereștri?

IoNUȚ BĂLAN

A ntena Stars” a acordat şi în acest an 
premiile devenite tradiție, chemând pe 

scenă pentru înmânarea statuetelor personali-
tăți proeminente ale României, nu numai din 
lumea scenei, ci şi din lumea ştiinței. O gală 
rafinată, elegantă, de bun-gust, fără stridențe 
şi „paiete” degeaba, prezentată cu umor fin 
şi fraze deştepte de Cristian Brancu şi Mihai 
Morar. În ultimii ani, culmi ale artei româneşti 
au fost laureați în galele „Antena Stars”, a fost 
ultimul premiu luat de Mircea Albulescu înain-
te de a se ridica la cer, au primit ca şi aseară 
cele mai multe voturi ale publicului acum 2-3 
ani Florin Piersic, Ştefan Bănică, Ilie Năstase. 
Firesc, pe scenă a urcat primind premiul pentru 
Mândra Noastră din fruntea lumii Stere Halep, 
a rostit cuvinte de om cumsecade şi modest, 
destăinuindu-se „Jurnalului” că „Simona ştie că 
nu trebuie să sară departe de trunchi!”. Ne-a 
spus Ilie Năstase: „Nu trebuie să ne panicăm, 
eu am pierdut două finale înainte de câştiga 
două Grand Slam-uri, englezul Murray a ratat 
patru finale, Simona va cuceri Roland Garros-
ul, are potențial de progres, a crescut şi acum 
în agresivitate, în tăria serviciului!”. Un Premiu 
de Excelență primeşte academician profesor 
doctor Leon Dănăilă, marele neurochirurg de 
85 de ani, cu apariția lui de savant gen Einstein. 
Dăruieşte, la rându-i, „Antenei Stars” cele trei 
volume de ştiința neurochirurgiei scrise de el 
direct în limba americană, devenite biblie de 

chirurgie a 
creierului 
p e n t r u 
medicii din America. Ne povesteşte profe-
sorul Dănăilă că îl ajuta pe tatăl lui la munca 
pământului în Bucovina până îi pătrundea prima 
zăpadă în ghetele rupte.Ţinându-l de braț pe 
marele chirurg al creierului, asist la o scenă 
interesantă, după ce a cântat în gală alături de 
Puia, atât de controversatul Sişu vine la acade-
micianul Dănăilă şi-l roagă să-i scrie pe o carte 
un autograf, pe care să-l dăruiască duhovnicului 
lui, la care merge des. Alt Premiu de Excelență 
îi este acordat lui Horia Moculescu, mereu cu o 
replică deşteaptă. Îi spun că de zeci de ani publi-
cul fredonează izbânda lui „De-ai fii tu salcie la 
mal, m-aş face râu la umbra ta!”. Compozitorul 
declară pentru „Jurnalul”: „Cântecul meu, «Noi 
în anul 2000» e şi mai vechi, de peste 50 de ani 
şi e cântat şi azi peste tot”. Cu pas majestuos 
urcă pe scenă şi primeşte statueta „Forever 
young” frumosul Ion Dichiseanu. Parcă îl vezi 
scrutând întinderile oceanului în „Toate pânzele 
sus” sau conducând legiunile romane în „Anto-
niu şi Cleopatra”. Cea mai admirată femeie a 
Planetei, actrița şi cântăreața Sara Montiel, l-a 
iubit pe frumosul june-prim Dichiseanu. Dichi 
ne face cu ochiul, „am reprezentat cu mândrie 
România peste tot!”. Premiul „Star Popular” 
este acordat Ionelei Prodan, aflată într-un 
moment dificil cu sănătatea. 

Un autograf de la chirurgul 
pe creier către duhovnic

florin condurățeanu„
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ION ALEXANDRU

Noul ministru al Educației, din Guvernul 
condus de Viorica Dăncilă, Valentin Popa, a 
părăsit funcția de rector al Universității 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru a 
prelua portofoliul în proas-
pătul învestit Executiv. Un 
amănunt interesant care ne-a 
atras atenția în legătură cu 
activitatea universitară a 
ministrului este declarația de 
avere, depusă în calitate de 
rector, la 29 martie 2017. 
Conform acestui document, Valentin Popa 
deține, împreună cu familia, două terenuri 
în Suceava, unul la Voroneț, în suprafață de 
1.000 de metri pătrați, iar al doilea la 

Mitocaș, în suprafaţă de 3.600 de metri 
pătrați, precum și trei terenuri forestiere, în 
suprafață totală de 20.542 metri pătrați, 
moștenite sau cumpărate, împreună cu soția 
sa, Nicoleta Renati Popa, în anii 2007, 2008 
și 2011, și amplasate pe raza localităților 

Huși și Botuș. 
Tot împreună cu soția, 

actualul ministru are, la 
Suceava, două apartamente, 
unul de 90,28 metri pătrați, 
iar al doilea de 25,91 metri 
pătrați, cumpărate în 1993 și 
2004, o casă de vacanţă la 

Botuș, în suprafață de 110 metri pătrați, 
construită în anul 2010, și o altă casă de 
locuit, în suprafață de 170 de metri pătrați, 
construită în anul 2011. Familia Popa are 

Un alt proaspăt ministru cu 
activități economice interesante 
este senatorul PSD Radu Ștefan 
Oprea, fost prefect al județului 
Prahova. Oprea a fost învestit în 
funcția de ministru pentru Între-
prinderile Mici și Mijlocii și, 
potrivit declaraţiei sale de avere, 
rezultă că deţine acţiuni sau parti-
cipații, în mod direct, la șase soci-
etăți comerciale. Este vorba despre 
Urban Consult, City Imobiliar SRL 
și Vigo Real Estate, societăți pe 
care le-a împrumutat cu 102.875 
lei, 2.943.305 lei, respectiv 42.175 
lei, dar și despre companiile Urban 
Hoteluri și Restaurante SRL, SC 
Teatrul cu bere SRL și SC Estate 
Aricești Imob SRL.

Din grupul de firme Urban mai 
face parte și societatea SC Urban 
Electric SRL, unde lucrează ca 
inginer, potrivit aceleiași declarații 
de avere a actualului ministru, 

Carmen Oprea. Senatorul și această 
ultimă firmă sunt protagoniștii unui 
dosar de evaziune fiscală instru-
mentat de Parchetul General. 

Mai exact, Radu Ștefan Oprea 
a fost trimis în judecată, în ianuarie 
2016, alături de Mihail Ștefănescu 
și firmele Urban Electric și ICIM, 
pentru evaziune fiscală și compli-
citate la infracţiunea de spălare de 
bani, prejudiciul produs în acest 
caz fiind de peste 220.000 de lei. 

Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Oprea 
şi Mihail Ştefănescu, administratori ai firmelor 
Urban Electric şi ICIM, au ajutat societăţile 
comerciale M. SRL şi SSWA SRL, precum şi pe 
reprezentanţii legali sau de fapt ai acestora să 
deruleze şi să înregistreze operaţiuni comerciale 
nereale, prin punerea la dispoziţie de contracte 
de prestări servicii şi lucrări fictive şi emiterea 
de facturi, în baza cărora s-au înregistrat în 
contabilitate operaţiuni comerciale fictive.

Dosarul, în instanță, s-a oprit 
în procedura de cameră prelimi-
nară, fază în care inculpații - prin 
apărătorii lor - au avut dreptul să 
conteste, printre altele, elemente 
care ț in de probatoriu.  La 
termenul din data de 26 februarie 
2016, instanța penală a ÎCCJ a 
admis în parte cererile și excep-
țiile formulate de inculpaţii Oprea 
Radu Ștefan, Ștefănescu Mihail, 

SC ICIM S.A și SC Urban Elec-
tric SRL și a constatat anumite 
neregularități în rechizitoriu. 
Instanța a solicitat procurorului 
de caz „să precizeze detaliat și 
explicit faptele pentru care s-a 
dispus punerea în mișcare a acţi-
unii penale faţă de inculpaţii 
Oprea Radu Ștefan, Ștefănescu 
Mihail, SC ICIM SA și SC Urban 
Electric SRL”.

Afacerile „interesante” derulate de unii din tre miniştrii 
Cabinetului Viorica Dăncilă

Trei dintre miniștrii noului Guvern al României, condus de Viorica Dăncilă, 
sunt implicaţi în afaceri mai mult decât interesante. Ministrul Educației, Valen-
tin Popa, are soţia angajată pe postul de casieră la o companie de turism de la 
care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, condusă de Valentin Popa, în 
calitate de rector, a cumpărat în zeci de rânduri bilete de avion. Tichetele achi-
ziționate prin cumpărarea directă au vizat rute atât interne, cât și externe. Un 
alt ministru, Radu Oprea, de la IMM-uri, controlează o rețea de firme din care 
face parte și o companie trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. La această 
firmă este angajată chiar soția actualului ministru. Nu în ultimul rând, proaspă-
tul învestit ministru al Transporturilor, Lucian Șova, deține două companii de 
transporturi, din care una îl are ca asociat pe nașul lui Valeriu Zgonea, actorul 
Stelian Nistor, implicat în afaceri cu fostul ofiţer GRU Boris Golovin.

Dosar de evaziune restituit la Parchet

Firma care vinde bilete de avion 
universității conduse, până în urmă 
cu două zile, de ministrul Educației 
Valentin Popa are un asociat care, 
potrivit presei sucevene, a fost 
angajată a unei facultăți din subor-
dinea universității.

Valentin Popa şi-a început mandatul de ministru al Educaţiei 
cu mai multe greşeli gramaticale, dar și cu un scandal-monstru 
legat de scrisoarea de susţinere din partea rectorilor

Radu Ștefan Oprea, ministrul IMM-urilor
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un autoturism Dacia, fabricație 
2015, și un Opel, fabricație 2011. 
Valentin Popa deține conturi sau 
depozite în bănci în valoare de 
aproximativ 71.000 de lei.

Împrumut de 40.000 de euro  
acordat pe o perioadă nedefinită

În aceeași declarație de avere, 
depusă la începutul anului trecut, 
fostul rector al Universității „Ștefan 
cel Mare” din Suceava menționează 
că a împrumutat o persoană fizică, 
pe nume Alexandru Busuioc, cu 
suma de 40.000 de euro. Nu este 

menţionată, însă, data la care 
datoria devine scadentă. 

Alexandru Busioc este fiul unor 
foști parteneri de afaceri ai actua-
lului  ministru al  Educație i . 
Conform datelor furnizate de  

ONRC, în data de 11 septembrie 
2009, patronii companiei sucevene 
SC Plaza Business Center SRL, 
Sandu și Daniela Marina Busuioc, 
decid să coopteze în structura acți-
onariatului alte două persoane, 
c ă r o r a ,  u l t e r i o r,  l e - a u  ș i  
cesionat, în întregime, părțile  
sociale. 

Noii asociați sunt nimeni altul 
decât actualul membru al Cabine-
tului Dăncilă, Valentin Popa, și 
persoana căreia acesta din urmă i-a 
împrumutat cei 40.000 de euro, 
Alexandru Busuioc, născut în anul 
1988. Cei doi împart, potrivit înche-
ierii de la Registrul Comerțului, 
firma SC Plaza Business Center 
Suceava, fiecare deținând câte 50% 
din beneficii și pierderi.

Tot din declarația de avere, aflăm că soția 
proaspătului ministru al Educației Valentin 
Popa, Nicoleta Renati Popa, activează ca inginer 
în cadrul companiei SC Eng-Pro SRL Suceava. 

SC Eng-Pro SRL Suceava a fost 
înființată în data de 26 iulie 2004, 
avându-i ca asociați pe soții 
Valentin și Nicoleta Renati Popa, 
fiecare cu aport de 50% la capitalul 
social. Compania, administrată de 
soția actualului ministru, a fost 
înfiinţată cu un domeniu principal 
de activitate „cercetare-dezvoltare 
în științe fizice și naturale”. 

Ulterior, la data de 24 ianuarie 
2008, SC Eng-Pro SRL a adăugat, 
prin decizia asociaților, la obiectul 
secundar, și activități de închiriere 
a autoturismelor și utilajelor de 
capacitate mică, precum și închiri-
erea mașinilor și echipamentelor de 
birou, inclusiv a calculatoarelor.

Bilete de avion de 19.500 de euro 
de la firma unde lucrează soția

Pe lângă activitatea de la SC 
Eng-Pro SRL, mai aflăm că Nico-
leta Renati Popa mai încasează, în 
calitate de casieră, venituri de 
natură salarială și de la o altă 
companie suceveană. Este vorba 
despre agenția de turism SC  
West Travel SRL. Din acest punct, 
apar elementele cu adevărat  
interesante.

La o simplă căutare pe SEAP, 
aflăm că firma unde este casieră 
soția fostului (până ieri) rector al 
Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava a vândut, în 
ultimii doi ani, Univer-
sității „Ștefan cel Mare” 
Suceava zeci de bilete 
de avion, pe rute interne 
sau externe. 

Toate aceste achiziţii 
făcute de universitate au fost prin 
cumpărare directă. De altfel, din 
aceeași bază de date a SEAP reiese 
că SC West Travel SRL nu mai are 
alți clieni printre instituțiile publice 
decât unitatea de învățământ supe-

Afacerile „interesante” derulate de unii din tre miniştrii 
Cabinetului Viorica Dăncilă

de achiziții de bilete de avion au fost 
făcute de Universitatea „Ștefan cel 
Mare” Suceava, în perioada septembrie 
2016-august 2017. Printre rutele alese 
se află și câteva destinații exotice.

20

Lucian Șova, un al treilea ministru învestit, în urmă cu două zile, 
ca membru al Cabinetului Dănciă, este deputat PSD și are, la rândul 
său, afaceri interesante. Potrivit ONRC, actualul ministru al Trans-
porturilor deține două companii de transport. Una dintre ele se 
numește SC Cominfortrans SA, care se ocupă cu transporturi rutiere 
de mărfuri și care a fost autorizată de către Autoritatea Rutieră 
Română (ARR). Lucian Șova a ocupat, între 2001 și 2002, fotoliul 
de director adjunct al ARR, iar între 2002 și 2005 a fost director 
general al Direcției Transporturi Rutiere din Ministerul Transportu-
rilor. În 2009, actualul ministru a coordonat activitatea societăţii sale, 
până în 2010, când a fost numit președinte al CA al Spitalului Jude-
țean Bacău.

Însă Lucian Șova mai deține o companie de transporturi, denumită 
SC Niso Transeurope SRL, în care este asociat cu fostul actor și 
director al Teatrului Nottara, Stelian Nistor. Acesta din urmă este 
nașul de cununie al fostului președinte al Camerei Deputaților, Valeriu 
Zgonea, și asociat într-o companie de transporturi alături de fostul 
ofiţer GRU Boris Golovin, care îi reprezintă în România pe oligarhii 
ruși Oleg Deripaska și Igor Ziuzin.

Partener de business celebru  
pentru ministrul Transporturilor

rior la conducerea căreia s-a aflat 
actualul ministru al Educației, 
Valentin Popa.

În perioada 2016-2017, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” Suceava a cumpărat de la SC West 
Travel SRL Suceava bilete de avion în valoare de 
73.169 de lei fără TVA. Cu tot cu TVA, această 
sumă se ridică la 87.802,8 lei (19.500 de euro).

SC West Travel SRL a luat 
ființă în data de 7 februarie 2002, 

având doi asociați persoane fizice: 
Cristian și Oana Magdalena 
Coșman. Firma a căpătat un al 
treilea asociat, pe nume Aurora 
Maerean, în data de 30 iunie 2009. 
Oana Magdalena Coșman a lucrat, 
potrivit presei locale, până să plece 
în Canada, în cadrul Facultății de 
Științe Economice și Administrație 
Publică din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava, 
condusă de actualul ministru al 
Educației, Valentin Popa.

Deputatul PSD Lucian Șova a fost învestit 
în fruntea Ministerului Transporturilor
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Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit 
„imbecil” care „trebuie trimis la închisoare” 
pe fostul director al laboratorului antidoping 
de la Moscova, Grigori Rodcenkov, cel care 
l-a acuzat că a jucat un rol crucial în dopajul 
instituţionalizat din Rusia. „Acum, îl au pe acest 
imbecil de Rodcenkov (refugiat în SUA - n. r.). 
Omul acesta are clar probleme cu legea, trebuie 
trimis la închisoare”, a declarat Putin. Liderul de 
la Kremlin a recunoscut după aceea că scandalul 
care afectează ţara sa „este din vina noastră, au 
existat cazuri de dopaj în Rusia”. „Acesta este 
adevărul şi vreau ca auditoriul şi toată ţara 
să-l ştie. Au existat însă astfel de exemple (de 
dopaj - n. r.) pe toată planeta, dar nu sunt scoase 
în faţă şi dramatizate”, a spus Putin. „Sportul, 
mişcarea olimpică, nu trebuie transformate în 
curtea unui fel de bucătărie politică murdară”, 
a continuat el. Într-un interviu difuzat de postul 
german de televiziune ARD, Rodcenkov a afirmat 
că doar Putin avea puterea să le ordone serviciilor 
speciale (FSB) să organizeze sistemul de dopaj pus 
în aplicare în Rusia. Scandalul de dopaj cu care se 
confruntă Rusia i-a atras acestei ţări excluderea 
de la JO de iarnă 2018. 

Putin l-a făcut imbecil  
pe şeful rus antidoping

CCR cere redefinirea erorii judiciare, a relei-credinţe şi gravei neglijenţe

„Am reuşit să ne pronunţăm 
cu privire la legea privind statutul 
magistraţilor şi procurorilor. (...) 
Soluţiile au fost de respingere 
ca inadmisibile a unor texte care 
vor fi precizate în comunicate 
şi care se referă la 
nemotivarea mai 
ales a criticilor. (...) 
Unele dintre aceste 
critici care vizau mai 
ales răspunderea 
magistraţilor au fost 
admise şi am cerut 
redefinirea erorii judi-
ciare, a relei-credinţe 
şi a gravei neglijenţe. 
Celelalte texte pentru 
c a r e  a m  a d m i s 
obiecţia de necon-
stituţionalitate sunt prevăzute în 
comunicate. Pentru o altă serie de 
texte am respins ca neîntemeiate 
criticile”, a precizat şeful CCR. 

Întrebat dacă au fost respinse 
sau admise criticile PNL privind 
competenţa preşedintelui de 
numire a procurorilor, Valer 
Dorneanu a precizat: „După cum 
v-am spus, unele din acestea au 

fost respinse ca nemotivate, iar 
altele au fost admise şi ele privesc 
practic mai buna definire a împăr-
ţirii atribuţiilor între CSM şi preşe-
dintele României. (...) Cu privire 
la preşedinte veţi găsi acolo în ce 

situaţii s-a respins. 
În multe situaţii s-a 
admis pentru că nu 
au fost corelate solu-
ţiile între precizările 
care există cu privire 
la acest lucru în atri-
buţiile CSM-ului şi 
în restul prevederilor 
legale”. 

Preşedintele CCR 
a menţionat că, după 
motivarea deciziei, şi 
cel mai probabil va 

fi redactată şi o opinie separată, 
legea se va retrimite Parlamentului 
pentru a fi reexaminată. „Pe admi-
teri - majoritatea au fost cu unani-
mitate, exceptând câteva unde 
se vor redacta opinii concurente, 
deci şi acelea au fost de acord, iar 
la respingeri acolo a fost cu majo-
ritate”, a explicat votul şeful Curţii 
Constituționale.

PREVIZIUNI
n Iohannis se află la Bruxelles
Preşedintele Klaus Iohannis efectuează 
astăzi o vizită la Bruxelles, la invitaţia 
preşedintelui Comisiei Europene. Şeful 
statului are programate întâlniri  cu preşe-
dintele CE, Jean-Claude Juncker, şi cu 
preşedintele Consiliului European, Donald 
Tusk. La finalul întrevederii, Klaus Iohannis 
va susţine o conferinţă de presă comună 
cu preşedintele Comisiei Europene.

n Sindicaliştii pichetează MEN 
Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU 
HARET“ organizează, astăzi, un protest 
în faţa Ministerului Educaţiei Naţionale. 
Sindicaliştii cer blocarea comasărilor 
abuzive de clase, grupe și unităţi de învă-
ţământ, precum şi respectarea prevede-
rilor legale privind drepturile salariaţilor 
din învăţământ. Ei mai doresc creșterea 
costului standard per preșcolar şi elev.

n Proiect turistic româno-bulgar
La Constanţa este prezentată, astăzi , o 
nouă rută turistică pe cursul româno-
bulgar al Dunării. Proiectul „Dezvoltarea 
şi promovarea unui produs turistic cultural 
integrat: Ruta Frontiera română în regi-
unea transfrontalieră România-Bulgaria” 
a fost  finanţat prin Programul Interreg 
V-A România-Bulgaria şi a fost imple-
mentat de Asociaţia Municipalităţilor 
Dunărene din Bulgaria şi Camera de 
Comerţ Constanţa. 

Pe ordinea de zi a CCR au fost ieri 
obiecții de neconstituționalitate 
pe mai multe legi ale Justiției: 
cea a statutului judecătorilor şi 
procurorilor (formulată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie), cea 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor (formulată de 56 de 
deputaţi PNL), cea a CSM (formu-
lată de 52 de deputaţi PNL) 

Tot ieri, CCR a amânat pentru două săptămâni discuţiile în 
cazul sesizărilor privind modificările la Legea 317/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

Curtea Constituţională a României a decis, ieri, că unele 
dispoziţii din modificările la Legea 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor sunt neconstituţionale, a anunţat 
preşedintele CCR, Valer Dorneanu. 
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