„Manifestul antreprenorilor”. Ieșirea din criză costă 30 de miliarde de euro
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Comandă începând de azi
un nou volum din colecţia
Jurnalul cărţilor esenţiale

Pădurarii
în robă:
apare
DNA-ul
ecologist

Ion
de Liviu Rebreanu

Un volum de referință al literaturii,
despre obsesia pentru pământ
a țăranului român.
#stauacasă #citesccărțiesențiale

Anul școlar
nu se repetă

Comandă volumul la numerele de telefon 0787.802.913
sau 0740.984.910 (tarif normal), trimite un email la adresa
marketing@jurnalul.ro sau intră pe site-ul
www.editurahoffman.ro şi îl primești acasă!

Preț special: 18 lei
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n CSM ia în discuție, mâine,
proiectul de lege pentru
înființarea Direcției pentru
Investigarea Infracțiunilor
de Mediu, structură care
copiază, la virgulă, DNA
n Noul mega-parchet va
avea un procuror-șef numit
politic, și va ancheta orice
infracțiune care are legătură
cu zona silvică, a apelor, a
solului, a emisiilor industriale sau a gestionării deșeurilor

Pag. 14-15

Ipoteză: COVID se
reactivează în victime!

Noul coronavirus este un asasin din
umbră, care se poate „ascunde”
în celulele victimelor, rămânând în
organismele acestora și după vindecarea
celor infectați, susțin cercetătorii
sud-coreeni. COVID-19 s-ar putea
„reactiva” ulterior, îmbolnăvind din
nou persoanele contaminate inițial,
cred aceiași epidemiologi, care și-au
exprimat îngrijorarea în legătură cu
Pag. 9
această perspectivă..

În această perioadă de stat în casă, Jurnalul îți oferă încă o serie de mare actualitate

Detalii în pag. 13
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Ministrul Alexe vrea topoare

n Şi adulţii, şi cei mici trec prin
stări de anxietate n În familie, risc
crescut de comportament abuziv

Turiştii îşi cer banii înapoi

Izolarea socială, închiderea şcolilor, pierderea
locului de muncă, scăderea venitului familiei sau
scenariile negative cu privire la viitor cresc nivelul
de anxietate, atât al părinţilor, cât şi al copiilor.
Psihologii diverselor asociaţii şi fundaţii oferă
consiliere gratuită celor afectaţi emoţional.

Strategia ieşirii din izolare

pentru părinţi şi copii

ASTĂZI:
Ministrul Mediului, Costel
Alexe, susține că măsura
interzicerii tăierilor legale pe
durata stării de urgență nu ar fi
benefică pentru oameni, mediu
și economie. (pag. 4)
Reprezentanții agențiilor de
turism atrag atenția asupra
nevoii urgente de măsuri care să
protejeze acest sector. Ministerul
Economiei n-are un plan de
urgenţă. (pag. 8)
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezintă astăzi direcțiile pentru asigurarea unei ieşiri coordonate
din perioada de izolare. (pag. 9)

Virus speriat cu măşti populare

Un artist din Galaţi face haz
de necaz și spune că măştile populare, pe care le meştereşte singur, pot alunga coronavirusul. (pag. 20)

info pe scurt

n Spital modular la Fundeni

Un minispital din 5 containere este construit, în curtea
Institutului Clinic Fundeni din
București, din donațiile strânse
de medici. Spitalul modular este
destinat bolnavilor de cancer
suspecți de coronavirus.

Consiliere de pandemie

Mina Popescu, psiholog World
Vision. „Le pun şi întrebări
şi îi rog să-mi transmită
gândurile lor. MajoL. BUDIN
Persoanele
ritatea răspund şi
care au nevoie
Printre problemele generate de pandemie şi
îmi dau feedback.
de ajutor psihologic
identificate de psihologii Fundaţiei World Vision
Cu cei care au
pot scrie pe adresa de
România se numără epuizarea părinţilor, dificulprobleme mai
e-mail:
tăţi în motivarea copilului ca să-şi facă temele,
grave şi au nevoie
rom_office@wvi.org
greutăţi în gestionarea relaţiilor dintre fraţi.
de mai mult ajutor,
Majoritatea adulţilor trec prin stări de îngrijorare,
facem consiliere indianxietate, teamă. Din cauză că sunt nevoiți să stea în
viduală sau de familie,
casă, cei mici se plictisesc şi sunt foarte agitaţi.
separat de grup”.

Cei mici, mai expuşi violenţei

Tensiune în casă

Unul dintre programele desfăşurate de World Vision
România în comunităţile rurale este Şcoala părinţilor,
care îi ajută pe aceştia să depășească anumite situații
dificile întâmpinate în creșterea
și educarea copiilor. În contextul
pandemiei, toate activităţile
desfăşurate în cadrul progra- de copii şi părinţi din mediul
mului se desfăşoară online, pe rural au primit consiliere de
diverse paltforme de comu- la World Vision, în ultimele
nicare. „Le trimit părinţilor 3 săptămâni.
constant materiale digitale care
să îi ajute să comunice mai bine cu copiii lor”, spune

În această perioadă plină
de restricţii, creşte riscul de
expunere a copiilor la violenţa
fizică sau verbală, spun cei de
la World Vision. Psihologii
fundaţiei continuă, online
sau la telefon, programele
de consiliere cu copiii sau cu
părinţii din mediul rural.
Pe măsură ce dificultățile
economice se vor accentua,
greutățile și lipsurile vor

900

n Înmatriculări mai puţine

Măști distribuite medicilor de familie

n Şofer teribilist

Peste un milion de măști chirurgicale sunt distribuite medicilor de familie, începând
cu data de 7 aprilie, a anunțat, ieri, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).
„Începând cu data de 7 aprilie 2020, un număr de 1.121.800 de măști chirurgicale cu
trei pliuri vor fi distribuite de CNAS către medicii de familie, prin intermediul caselor
de asigurări de sănătate (CAS) cu care aceștia se află în contract”, a precizat instituția
într-un comunicat. Măștile de protecție care au fost repartizate
de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
către CNAS pentru asigurarea protecției personalului din asistența medicală primară din întreaga țară reprezintă o parte din
donația de peste 4 milioane de măști chirurgicale donate de
eMAG. Tot IGSU va asigura și transportul acestor echipamente
către casele județene de asigurări de sănătate. (M.C.)

Înmatriculările de autoturisme
noi au scăzut în martie 2020 cu
32,19% față de martie 2019, la
6.654 unități, anunță Asociația
Constructorilor de Automobile
din România și DRPCIV.
Un tânăr din Prahova a fost
filmat în timp ce conducea
mașina cu picioarele şi a postat
imaginile pe Facebook. Polițiștii
încearcă să afle cine sunt șoferul
şi persoana care-l însoţea.
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Pe timp de pandemie, există
riscul amplificării atât a problemelor emoţionale (iritabilitate,
anxietate, mânie), a celor
comportamentale (impulsivitate, agresivitate), cât şi a tulburărilor cognitive (dificultăţi de
concentrare, tulburări de
memorie).
genera și mai multă tensiune
în cămin, deci mai multe prilejuri pentru un comportament
abuziv, spun, la rândul lor,
cei de la asociaţia ANAIS. Ei
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Mamele suspecte de
Cu toate că recomandările
actuale ale Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS)
susțin că este posibilă alăptarea
nou-născuților în cazul lăuzelor
suspecte sau infectate cu
COVID-19, autoritățile sanitare din România recomandă
izolarea bebelușului de mama
infectată și hrănirea acestuia
cu lapte praf.
MONICA COSAC

Până în prezent, nu există
dovezi că virusul trece în laptele
matern, în schimb, este dovedit
faptul că bebelușul suferă când

Adresa redacției:
București, Sector 1, Bd Ficusului,
nr. 44A, etaj 3, corp B.
Cititorii ne pot contacta
la numărul de telefon:
021-203.01.62;
fax: 021-208.76.42
Opiniile exprimate în articolele publicate
aparțin în exclusivitate autorilor
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n S-au găsit soluții de criză n Se renunță la materia din semestrul II n Examenele s-ar putea da în iulie
Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat, ieri, că
deja s-au luat decizii importante pentru a nu îngheța și
repeta anul școlar în curs. Ceea ce se știe sigur este că în
învățământul preuniversitar se va renunța la materia care nu
a fost făcută la clasă, iar examenele se vor decala, urmând să
se dea, probabil, în luna iulie. Încă se caută soluții și acestea
vor depinde de data până la care va fi prelungită starea de
urgență, dar anul școlar va fi salvat, chiar dacă se vor aplica
măsuri excepționale. Universitățile vor face în continuare
cursurile și vor susține examenele online.
DIANA SCARLAT

Măsura eliminării unei
părți din materie a fost luată
pentru că nu toți elevii au
avut posibilitatea, în această
perioadă, să beneficieze de
cursuri online. Chiar dacă
mulți au reușit să învețe și
de la distanță, s-ar fi ajuns la
o situație de discriminare a
celor care nu au posibilitatea
aceasta, iar unii dintre cei
mai defavorizați nu au avut
acces nici măcar la emisiunile
TV dedicate elevilor. Astfel,
Bacalaureatul și Evaluarea
Națională s-ar putea da
în iulie, fără materia care
nu s-a făcut la clasă până
la închiderea școlilor, iar
mediile se vor încheia cu
două note, pe care unii deja
le au, conform informațiilor

Este oficial: anul școlar
nu se repetă

venite din partea sindicatelor
din învățământul preuniversitar. „Am urmărit cu atenţie
ce se întâmplă în celelalte
state europene şi m-am aflat
în contact cu ceilalti miniştri
din Europa. Precizez că
data exactă privind reluarea
cursurilor se va stabili în
funcţie de evoluţia pandemiei
de coronavirus din România
şi în funcţie de deciziile
Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă. Scenariul de lucru prevede reluarea
cursurilor în învăţământul
preuniversitar şi univer-

Mare parte din materie s-a parcurs deja, iar situația
școlară trebuie să fie încheiată. Examenele pot fi
împinse până în toamnă. Important este să găsim
soluții, chiar dacă se vor decala toate.

COVID cer dreptul de a-și alăpta copiii
Prevenirea și
Combaterea
Bolilor (SUA)
susțin alăptarea
și hrănirea
nou-născutului
cu lapte matern,
chiar dacă mama
are COVID-19.
În România,
protocolul este
ca mama cu
suspiciune sau
este despărțit de mama lui. confirmare de COVID-19 să fie
În acest context, mii de tinere separată de nou-născut și acesta
mame, care consideră că nu să primească automat lapte
se justifică decizia ca micuții praf. Ambele organizații mai
să fie hrăniți automat cu lapte sus-numite spun clar că mama
praf, au semnat o petiție online, poate alăpta sau că laptele său
prin care solicită decidenților poate fi oferit bebelușului de
să fie lăsate să-și alăpteze către un îngrijitor sănătos”,
copiii. „Organizația Mondială se arată în petiția lansată pe 6
a Sănătății și Centrul pentru aprilie, pe site-ul petitieonline.
com și care, în
„Dacă toți bebelușii din lumea asta au dreptul să primească nici două zile,
lapte de la mamele lor, indiferent dacă sunt infectate cu a fost semnată
COVID-19 sau nu, ar trebui și bebelușii din România să aibă de peste 2.300
acest drept”, subliniază Miruna Ioani, inițiatoarea petiției. de persoane.

Simion Hăncescu, președintele FSLI

sitar după încetarea stării de
urgenţă şi asigurarea tuturor
măsurilor pentru ca toată
lumea să fie în siguranţă. În
funcţie de data la care se reiau
cursurile, Evaluarea Naţională
şi Bacalaureatul ar putea fi
organizate în luna iulie. Nu
va fi curprinsă materia din
semestrul II. Am anulat simulările examenelor naţionale,
evaluările pentru clasele II,
IV şi VI, dar şi Olimpiadele
şi concursurile şcolare”, a
precizat ministrul.

Tezele și examenele
s-ar putea da online
Cu toate acestea, o parte
dintre sindicaliștii din învățământul preuniversitar
consideră că ar fi mai bine să
se apeleze la măsuri excepționale în continuare, având o
astfel de situație excepțională,
iar întoarcerea elevilor în școli
să nu se facă în această vară,
chiar dacă se va înregistra un
declin al infectării cu virusul
COVID-19, tocmai pentru
a se evita o posibilă reizbucnire a numărului de cazuri.
Soluția ar fi evaluarea online,

iar în continuare s-ar putea
continua investițiile pentru
dotarea elevilor și a unora
dintre profesori cu tehnologia
necesară, pentru a putea face
școala de acasă, astfel încât

să nu existe încă un blocaj
anul viitor, dacă va reveni
criza coronavirus din toamnă.
„Va fi nevoie de dotarea
elevilor și a profesorilor cu
tablete și de asigurarea conexiunii la internet, acolo
unde nu există, astfel
încât să ne asigurăm
că școala nu s-ar
bloca, dacă se va mai
întâmpla ceva asemănător. Acum se vede
ce a-nsemnat lipsa
Unele țări europene au renunțat
investițiilor majore în
deja la examenele f inale de
educație, în ultimii 30
Bacalaureat și au luat decizia de a
de ani. Va trebui să
încheia situația școlară pe baza
ne asigurăm că nici
notelor din prima parte a anului
viitorul an școlar nu
școlar. Olanda a fost prima țară
se oprește, dacă revine
care a anunțat această decizie, iar
valul de infectări cu
Franța a luat chiar ieri decizia de a
coronavirus, iar soluția
face evaluarea prin verif icări
ar fi școala online,
continue, online, care vor măsura
la care se aibă acces
progresele realizate de elevi și
toți elevii și profesorii
însușirea cunoștințelor pe baza
din țară. Revenirea la
cursurilor făcute de acasă. Pentru
școală în iunie sau iulie
bacalaureatul din acest an, în
nu mi se pare o soluție
Franța vor fi luate în calcul notele
bună, pentru că exact
elevilor obținute în cursul anului,
astfel ar putea reizbucni focarul. Și tezele
fără cele din perioada izolării la
s-ar putea da online,
domiciliu. Este pentru prima oară
ca soluție la această
în istorie când bacalaureatul nu va
situație excepțională”,
fi organizat în Franța în formatul
a declarat, pentru
tradițional. Examenele de
Jurnalul, Simion
bacalaureat au fost anulate deja și
Hăncescu, președintele
în Marea Britanie, fiind înlocuite cu
Federației Sindicatelor
echivalarea notelor din prima
Libere din Învățământ
parte a anului școlar.
(FSLI).

Mai multe țări europene
renunță la BAC
și echivalează notele
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Ministrul Mediului consideră că interzicerea tăierii
pădurilor „nu ar fi benefică pentru economie”
n Poziție guvernamentală incredibilă, în situația de urgență
n Transportul lemnului cu TIR-ul nu va mai fi oprit
Ministrul Mediului,
Costel Alexe, susține că
măsura interzicerii tăierilor legale pe durata stării
de urgență nu ar fi benefică pentru oameni,
mediu și economie. Anunțul, făcut în urma unor
consultări cu specialiști,
după ce o parte a societății civile a cerut stoparea
tăierilor. Reamintim că,
zilele trecute, europarlamentarul Maria Grapini
a adresat o scrisoare
deschisă premierului
Ludovic Orban, în care a
solicitat luarea unor
măsuri imediate pentru
stoparea tărierilor de
păduri și pentru interzicerea exporturilor de
masă lemnoasă. Explicația actualulu ministru
este una incredibilă, în
plină stare de urgență,
când în mediul online
sunt prezentate imagini și
clipuri video cu camioane
care transportă cantități
însemnate de lemn.

Ion Alexandru

Costel Alexe a avut
consultări cu specialiștii din
cadrul ministerului, precum
și cu mai mulți operatori
economici, organizații și
asociații, pentru a se analiza
varianta stopării tăierilor
legale din păduri, pe durata
stării de urgență, solicitată de

o parte din societatea civilă.
„Înțeleg emoția și temerile
oamenilor. Tocmai de aceea,
am inclus, în ultima ordonanță militară emisă,
prezența gărzilor forestiere la
verificarea transportului de
material lemnos. Am emis un
ordin de ministru prin care li
se retrage atestatul de exploatare tuturor celor care taie

lemn ilegal”, a spus Alexe.
Potrivit unui comunicat al
Ministerului Mediului, după
analizarea situației, s-a
constatat că „măsura interzicerii tăierilor legale pe durata
stării de urgență nu ar fi benefică pentru oameni, mediu și
economie”. „Studiul de impact
pe care l-am făcut ne-a arătat
că am avea o mulțime de
consecințe negative pe care
țara și noi cetățenii nu ni le
permitem acum”, a mai spus
Costel Alexe. Astfel, pe plan
social, măsura ar afecta 3,5
milioane de gospodării din
România, care se încălzesc cu
lemne. Mai mult, peste 100.000
de oameni ar urma să intre în
șomaj tehnic sau ar fi concediați. „O estimare a arătat că
aproximativ jumătate de
milion de români, care sunt
direct sau indirect dependenți
de sectorul silvic, ar fi sever
afectați financiar și social prin
această măsură. Micii operatori economici, cei cu câte
10-20 angajați, vor falimenta
imediat. Este vorba despre
4.600 de mici firme de exploatare și 7.000 de firme de prelucrare și din industria mobilei.
Aceste consecințe ar adânci
criza cu care se confruntă
România acum. Pe plan
economic, România ar avea
mult de suferit, având în
vedere faptul că sectorul fores-

Europarlamentarul Maria Grapini: Este o problemă de siguranță națională

Reamintim că eurodeputata
Maria Grapini i-a adresat, la
sfârșitul săptămânii trecute, o
scrisoare deschisă premierului
Ludovic Orban, atrăgându-i
atenția asupra faptului că, în
timp ce toată lumea încearcă să
se concentreze doar pe criza
sanitară, „în România pierdem
ce a mai rămas din pădurile
țării”. „În România, continuă
tăierile legale sau ilegale ori
autorizate fără nicio normă,
anumiți terți scoțând lemnele
ilicit sau licit din țară, fără să-i
oprească nimeni”, subliniază
Grapini. În scrisoarea citată,
adresată premierului, se arată că acest
fapt reprezintă o pierdere economică
uriașă pentru România. „Consider aceste

defrișări legale sau ilegale în masă ca
fiind o amenințare la adresa siguranței
naționale”, mai arată eurodeputatul.

Maria Grapini precizează că, în acest moment,
Comisia Europeană monitorizează atent punerea în
aplicare a legislației de
protejare a pădurilor și a
biosferei în cadrul Uniunii
Europene, „lansând o
procedură de constatare a
respectării obligațiilor
împotriva României, în
ceea ce privește activitățile
forestiere”. Europarlamentarul îi solictă, astfel, lui
Ludovic Orban, să întreprindă de urgență măsurile
necesare pentru stoparea
acestui fenomen care reprezintă un
pericol pentru suprafețele forestiere
ale României.

tier și al prelucrării lemnului
reprezintă 3,5% din PIB”, au
mai arătat în comunicat reprezentanții Ministerului
Mediului.

Alexe: 52% din păduri
sunt private
Potrivit documentului,
stoparea tăierilor legale ar
avea consecințe negative și
pentru mediu. „Cele aproximativ două milioane de metri
cubi de lemn proveniți din
doborâturi de vânt ar ajunge
să infesteze pădurea sănătoasă, așa cum s-a mai întâmplat și în alte țări din Europa,
iar consecințele au fost
extrem de grave. 52% dintre
pădurile României sunt
proprietate privată. Ar
însemna să se dea o interdicție asupra fructificării
proprietății private”, se mai
spune în comunicat.
„Nu este bine și nici
constituțional să luăm această
măsură extremă. Pădurea
este o resursă regenerabilă,
pe care avem datoria să o
protejăm printr-un management sustenabil, atât pentru
valorificare, cât și pentru
regenerare, pentru a proteja
mediul și a combate schimbările climatice. Vom sta permanent în teren pentru că
stoparea tăierilor ilegale
rămâne cel mai important
obiectiv asumat în acest
mandat”, a mai spus ministrul Costel Alexe.

Contestația PNL privind
amânarea ratelor, judecată
de CCR peste o lună
Curtea Constituțională a stabilit
pentru data de 6 mai ședința în
care va dezbate și va vota PNL
pe cele două legi referitoare
la acordarea unor facilități
pentru contribuabilii operatori
economici pe teritoriul României, respectiv la suspendarea
rambursării creditelor bancare.
Asta, după ce, la începutul
acestei săptămâni, parlamentarii liberali au atacat la CCR
ambele legi adoptate, săptămâna
trecută, de Camera Deputaților,
prin care se prevede amânarea
plății ratelor creditelor bancare
pentru persoane fizice și juridice
indiferent dacă au fost sau nu
afectate de criza coronavirusului,
respectiv legea privind suspendarea plății utilităților. (I.A.)
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n Anticorupția lucrează și din „carantină” n Prima anchetă politică, finalizată cu rechizitoriu în 2020
Deputații PSD Dorel
Căprar, Florin Tripa şi
Luminiţa Jivan, precum și
senatorul social-democrat
Ioan Chisăliţă, împreună cu
mai mulţi şefi de la DRDP
Timişoara au fost trimişi,
ieri, în judecată, în dosarul
presupuselor şpăgi luate
pentru PSD Arad. Anunțul a
fost făcut, ieri, de Direcția
Națională Anticorupție, prin
intermediul unui comunicat
de presă. În acest dosar au
fost arestați preventiv Cristian Horgea, fost vicepreședinte al PSD Arad, precum și
mai mulți funcționari publici.

Trei deputați și un senator PSD, trimiși
în judecată de DNA, în dosarul „Arad”

Ion Alexandru

În rechizitoriul înaintat
instanței, DNA arată că, având
în vedere că, printre altele, în
cadrul unor agenţii de control
şi încasare situate în punctele
de trecere a frontierei de pe
raza judeţului Arad ar fi existat
obiceiul ca funcţionarii care îşi
desfăşoară activitatea să încaseze de la transportatori, pe
lângă taxele legale şi sume de
bani cu titlu de mită, pentru a
nu constata şi aplica anumite
sancţiuni acestora, cercetările
în prezenta cauză s-au desfăşurat pe două paliere.
Primul palier era „protecţia”
oferită de persoanele cu funcţii
de conducere controlorilor de
trafic, la locul de muncă, în
schimbul unor sume de bani
(între 100 – 500 euro lunar).
Spre exemplu, pentru a oferi
„protecţie”, în perioada septem-

Chiar dacă alegerile locale vor fi
devansate, procurorii lucrează,
preventiv, și în timp de pandemie
brie 2016 - noiembrie 2019,
inculpata Miuţescu Elisabeta
ar fi pretins şi primit de la o
persoană având funcţia de
controlor de trafic (martor în
cauză) suma totală de 19.300
de euro. În aceeaşi manieră ar
fi procedat şi inculpatul Horgea
Cristian, care, în intervalul
28.02.2019 – 13.11.2019, ar fi
pretins şi primit de la acelaşi
martor sumele de 900 de euro
şi 250 de lei.
Cel de-al doilea palier ar fi
fost modalitatea în care se

Lia Olguța Vasilescu îi numește
pe liberali „ipocriți și mincinoși”

Deputatul social-democrat Lia Olguța Vasilescu, fost ministru
al Muncii în guvernul PSD, a publicat, pe contul său de socializare,
un text dur la adresa PNL, susținând că numărul angajaților la stat
a crescut cu 5.300 de persoane, după ce „stânga” a plecat de la
guvernare.
„Cum au venit la guvernare, s-au apucat să crească numărul
de posturi de directori! Ipocriți mincinoși! Numărul angajaților
din sistemul de stat a crescut cu aproape 5.300 în primele trei
luni de la schimbarea guvernării PSD cu un Executiv susținut de
PNL”, arată fostul ministru. Vasilescu mai scrie că „media lunară,
de 1.761 de posturi în plus la stat, a fost chiar superioară celei din
perioada guvernării PSD, când, în doi ani și 10 luni, numărul de
posturi ocupate la stat a urcat cu 45.423, o medie lunară de 1.336
de angajați în plus. Îngrijorător este, însă, faptul că, în acest timp,
numărul de angajați din sistemul sanitar controlat de administrația
centrală a scăzut cu 1.059”. (Ion Alexandru)

făceau angajările în structurile
locale ale Companiei Naţionale
de Administrare a Infrastructurii Rutiere. respectiv pe linie
de partid şi cu remiterea unor
sume de bani.

Procurorii vorbesc despre mită
între 5.000 și 10.000 de euro
„În perioada iunie – noiembrie 2019, inculpaţii Ispravnic
Cristian Ilie, Horgea Cristian
şi Căprar Dorel Gheorghe şi-ar
fi folosit influenţa conferită de
calităţile lor de persoane cu

funcţie de conducere într-un
partid politic pentru angajarea
a cinci persoane pe funcţiile de
controlor trafic în cadrul
D.R.D.P. Timişoara, prin fraudarea concursului pentru
ocuparea acelor posturi. De
menţionat este faptul că posturile respective ar fi urmat să fie
ocupate numai după ce s-ar fi
analizat, la nivel de conducere
a partidului, ofertele candidaţilor, urmând ca decizia finală
să îi aparţină inculpatului
Căprar Dorel Gheorghe”, a
mai transmis DNA. Procurorii
susțin că existau şi situaţii în
care candidaţilor care aveau
susţinere politică să nu li se mai
pretindă şi remiterea unor
sume de bani.
“Distinct de folosirea influenţei politice pentru ocuparea
posturilor de controlor trafic,
inculpatul Ispravnic Cristian
ar fi acceptat ca cele cinci
posturi să fie ocupate prin
fraudarea concursului în
schimbul unor sume de bani ce
ar fi fost negociate între 5.000
şi 10.000 de euro de persoană;
Horgea Cristian ar fi pretins ca
patru din cele cinci posturi să
se ocupe în schimbul unor
sume cuprinse între 4.000 de
euro şi 10.000 de euro, iar
Lucaciu Mircea (numit între
timp şef al Departamentului

Venituri) ar fi acceptat ca unul
dintre posturi să fie ocupat în
schimbul sumei de 4.000 de
euro”, se mai arată în documentul procurorilor. „În ceea
ce-l priveşte pe inculpatul
Căprar Dorel Gheorghe, acesta
ar fi pretins şi acceptat ca două
dintre posturi să fie ocupate în
schimbul sumei de câte 5.000
de euro, pretinzând ca banii să
fie remişi în mod direct la
casieria organizaţiei judeţene
de partid”, mai arată DNA.
Dosarul a fost trimis spre
judecare Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie cu propunere
de a se menţine măsurile
preventive şi asigurătorii
dispuse în cauză.

Declarația

zilei

„Solicităm liderilor PSD
să dea dovadă de responsabilitate față de țară, mai
ales că sunt responsabili
pentru lipsa spitalelor regionale și de părăsirea guvernării cu stocuri zero la
medicamente și materiale
sanitare. Sper că românii
vor sancționa ferm iresponsabilitatea unui partid
populist, care este dispus să
dea încă o dată foc României pentru a-și satisface doar
interesele de partid. O criză
politică generată de PSD,
după o criza sanitară și alta,
probabil, economică este un
act profund iresponsabil” –
Florin Roman, deputat PNL.
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n Mediul de afaceri cere 30 de miliarde de euro n Bani din împrumuturi externe n Aparatul
de stat trebuie „adaptat” n Măsuri egale cu impactul crizei n Redresarea, peste 10 ani

Manifestul antreprenorilor:
Salvați ACUM economia!
Un document adresat principalilor factori de decizie din România
- Președinției, Guvernului, Parlamentului și partidelor politice
parlamentare -, și semnat de câteva
zeci de oameni de afaceri, plus
principalele asociații de business,
cere o intervenție urgentă, fermă și
intensă din partea statului pentru a
salva economia afectată de criza
coronavirus. Financiar vorbind,
solicitarea prevede o alocare de 30
de miliarde de euro, estimată de
inițiatori ca reprezentând 15% din
Produsul Intern Brut (PIB), sumă
pe care o consideră ca fiind aproape egală cu impactul crizei în
economie. În plan social și legislativ, oamenii de afaceri le cer factorilor de decizie „adaptarea”
aparatului de stat, în condițiile în
care - în opinia inițiatorilor - bugetarii nu par să fie afectați de
problemele pe care le au cei din
sectorul privat. JURNALUL vă
prezintă principalele argumente și
măsuri menționate în acest document, supranumit „Manifestul
antreprenorilor”, consemnând și
câteva opinii ale economiștilor pe
marginea inițiativei.
DAN STRĂUȚ, VALENTIN GROS

Antreprenorul Marius Ghenea, cel
care a inițiat Manifestul, a remarcat
necesitatea unei abordări „mai curajoase, mai agresive” din partea statului
român, pentru salvarea economiei.
El consideră că intervenția statului,
de 30 de miliarde de euro („corelată

Dacă statul nu
intervine la timp,
consecințele
economice ale
crizei ar putea fi
irecuperabile

Oamenii
de afaceri cred că
cu impactul estimat în
privat a preluat din plin
statul ar putea acoperi din
PIB al crizei”), ar trebui împrumuturi externe cheltuiala și fără suport șocul crizei
„să nu fie bazată doar
COVID-19, încă de la
cu intervențiile anticriză,
pe măsuri paliative, de
primele măsuri de distangradul nostru de îndatorare
genul amânarea ratelor,
țare socială, în schimb în
fiind cel mai mic
reducerea dobânzilor sau
sistemul
de stat nu există
din UE.
subvenționarea pe perioadă
niciun impact vizibil, din
scurtă a șomajului tehnic, ci și
punct de vedere bugetar, ceea ce
pe măsuri de injectare de cash în nu reprezintă în niciun fel solidaritate
economie”, deoarece „pentru compa- și nici responsabilitate”.
niile care au pierdut masiv venituri în
Semnatarii documentului estiaceastă perioadă, măsurile luate până mează că, în lipsa unei intervenții de
acum nu vor preveni colapsul”.
stat „rapide și masive”, daunele pentru
economia României și - ca o consecință
Responsabilitate și la stat
directă - pentru toți cetățenii, vor fi
Într-o astfel de situație, mai arată „ireparabile”. În condițiile în care alte
inițiatorul Manifestului, „trebuie să țări alocă pachete masive de intervorbim și de responsabilitate, dar și venție, nu doar țările bogate, ci și țări
de solidaritate între sistemul public vecine mai mici și mai îndatorate decât
și mediul de business privat, cel care România (spre exemplu Ungaria, care
generează resursele bugetare pentru a anunțat zilele trecute un pachet de
sistemul public”. Asta pentru că, intervenție de 30 de miliarde de dolari,
susține Marius Ghenea, „sistemul reprezentând circa 18% din PIB-ul

Adrian Mitroi: „Vom munci doi ani pentru recuperare”

În noul tablou, „ne izbim de un zid economic îngrozitor, cad toate sursele
care promiteau venituri” înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus, ne-a
declarat Adrian Mitroi, profesor de economie comportamentală la ASE. Referitor la un eventual cost al crizei, acesta crede că „orice cifră pe care o avansezi
are un mare grad de incertitudine”, iar estimarea trebuie să cadă pe estimarea
privind declinul PIB. „Pentru a recupera o scădere de 10%, trebuie să muncim
cel puțin doi ani”, apreciază analistul, care vede drept soluție „multiplicarea de
bani de către Banca Națională”. Potrivit lui Adrian Mitroi, „acum, banii trebuie
produși aici, achiziționați aici, consumați aici”, iar băncile comerciale, „obligate
să cumpere titluri de stat”.

acestei țări), rezultatul va fi „o scădere
suplimentară a competitivității economice a României pe plan global, în
perioada de criză și după aceasta, ceea
ce va adânci și mai mult spirala căderii
economice în țara noastră”.

Ce vor oamenii de afaceri
Estimarea de 15% din PIB a impactului crizei COVID-19 în economie
„este valabilă într-un scenariu care, în
prezent, nu mai pare scenariul de bază,
ci un scenariu optimist”, precizează
semnatarii documentului. Scenariul
de bază „devine, pe zi ce trece, unul în
care economia globală ar intra într-o
recesiune mai lungă, cu un nou vârf
al crizei în toamnă, în loc să vedem în
trimestrul IV semnele revenirii economice - dar chiar mergând pe acest
scenariu optimist, guvernele trebuie să
ia măsuri economice de o magnitudine
asemănătoare cu impactul crizei”.
Iată, pe scurt, ce soluții propun
antreprenorii (extrase din textul Manifestului):
☛ Așa cum mai multe țări au
anunțat măsuri economice care sunt
deja dublu-digit din PIB-ul anual al
acelor țări, și Guvernul României ar
trebui să pregătească măsuri corelate
cu acest nivel de până la 15% din PIB;
☛ Suportul direct al statului ar
trebui să se concretizeze prin injecții de
cash și forme de garantare a creditării
economiei, inclusiv pentru gospodăriile/persoanele afectate, precum și

Criza provocată de pandemia
coronavirus va însemna o contracție
foarte puternică a PIB, crede economistul Aurelian Dochia. Aceasta va
face ca veniturile reale ale populației să
scadă și în consecință, „se va trăi mult
mai prost”. Avem nevoie, în primul
rând, de programe pentru cei cu venituri modeste, cu mari dificultăți financiare, astfel încât „să împărțim echitabil
povara crizei”. În acest context, „ideea
de a ne împrumuta pentru a combate
efectele crizei este absurdă”, pentru că
„banii ar trebui rambursați” și practic
„pierderile unor firme ar fi sindicalizate”. Potrivit lui Aurelian Dochia, „înțelept ar fi să găsim soluții pentru a ajuta
pe toată lumea să depășească momentul” și totodată „să repornim economia
prin programe de investiții publice,
care să fie pregătite încă de acum”.

O „lebădă neagră” nu este o criză obișnuită, spune Dimitrios Goranitis, Partener
servicii de risc şi reglementare la compania de consultanță financiară Deloitte România.
În opinia acestuia, despre care precizează că este personală și nu aparține Deloitte, un
program substanțial de „bani din elicopter”, oferiți direct consumatorilor, ar fi colacul de
salvare pentru economia locală. Acesta poate consta în reducerea impozitului pe venit,
credite oferite de bănci persoanelor fizice la dobânzi preferențiale și activarea posibilității
statului de a finanța direct. Totuși, în cazul unor astfel de măsuri, statul trebuie să se
asigure că, înainte de toate, cetățenii sprijină businessurile locale prin cheltuielile pe care
le fac, iar soluțiile ar fi prin folosirea sectorului bancar, emiterea de cupoane pentru
anumite companii eligibile etc. În al doilea rând, businessurile care beneficiază de acest
program, locale și internaționale, trebuie să facă cheltuieli pentru a menține și a crește
numărul de locuri de muncă, fără a transforma beneficiile în dividende și fără a răscumpăra acțiuni, astfel încât excesul de lichiditate să rămână în sistem.
prin mărirea semnificativă a investițiilor
publice - peste nivelul inițial bugetat
pentru 2020 - investiții care pot ajuta la
repornirea economiei și crearea de locuri
de muncă, atât pe zona de infrastructură
mare, unde România oricum este încă
deficitară;
☛ Acțiuni concrete în direcția digitalizării sistemului public, a continuării
debirocratizării și a dezvoltării de proiecte
de e-guvernare, nu doar prin măsuri de
genul amânării plății taxelor sau a ratelor
pentru persoane fizice și juridice.

Argumentele antreprenorilor
Dintre argumentele prevăzute în
Manifestul antreprenorilor, consemnăm:
☛ Pactul de Stabilitate și Creștere a
fost suspendat de Uniunea Europeană, în
timp ce România este în continuare una

Marius Ghenea: „Finanțarea
să înceapă cu persoanele fizice”
Solicitat de JURNALUL să detalieze inițiativa
sa, antreprenorul Marius Ghenea ne-a transmis
următorul răspuns: „Ar trebui găsit un mix de
finanțare pentru acest pachet, FMI sau BERD
erau doar exemple ale unor investitori financiari
internaționali, însă va trebui găsit mixul potrivit.
Chiar ministrul Finanțelor a spus zilele trecute
că, în aceste condiții excepționale, finanțări de la
organizații financiare internaționale nu vor avea
condiții stricte, așa cum s-a întâmplat în 2009. Și
eu, personal, cred același lucru”.
În ceea ce privește structura intervenției,
Marius Ghenea afirmă că sunt două etape
distincte. Pe multe verticale de business, această repornire va fi ulterioară ieșirii din
izolare, deci nu vorbim despre așa ceva mai devreme de 15 mai - 1 iunie, poate și mai
târziu. În prima etapă, evident că cei mai mulți bani se vor duce către persoanele fizice,
aici mi se pare o ipocrizie în reglementările pentru șomajul tehnic. În lipsa ei, cealaltă
soluție era pur și simplu încetarea contractelor de muncă, deci sarcina socială ar fi revenit tot statului. Consider, în plus, că și măsura cu amânarea ratelor a venit înainte de
momentul potrivit”.
Iar în ceea ce privește sistemul public, Marius Ghenea afirmă: „Asistăm în prezent la
o desincronizare totală cu mediul de business privat: în sistemul public, toate salariile,
pensiile și orice beneficii sunt încasate prompt și la timp, în proporție de 100%, în timp
ce mulți angajați din sistemul public sunt acasă și nu lucrează efectiv din cauza lipsei de
digitalizare din autoritățile publice. Solidaritate ar însemna fie să apară măsuri similare și
în ceea ce privește sistemul public din România, fie cel puțin să vedem o intervenție a
statului în mediul privat care să ajute la menținerea locurilor de muncă și a veniturilor la
același nivel și în privat”.

dintre cel mai puțin îndatorate țări din
UE la nivel guvernamental;
☛ Datoria guvernamentală era încă în
gama 35% din PIB la finalul anului 2019,
în condițiile în care media la nivelul UE
era de circa 85% din PIB-ul Uniunii, unele
țări fiind la 100% din PIB sau chiar mai
mult, cum ar fi economii importante ale
UE, ca Franța sau Italia;
☛ Chiar dacă statul român ar aloca
sume consistente economiei naționale în
acest moment, vom fi în continuare cu
o datorie mai redusă ca procent din PIB
față de celelalte țări UE;
☛ În acest context, am putea să ne
îndatorăm mai mult decât alte țări, nemaifiind ținuți de deficitul bugetar de 3%, pe
care nu îl mai poate respecta nicio țară din
Uniunea Europeană și de limita maximă
de datorie guvernamentală de 60% din
PIB de care România este încă departe,
chiar și cu această intervenție propusă;
☛ Gradul mic procentual de îndatorare ar putea deveni un avantaj național în lupta cu recesiunea globală care
urmează;
☛ România poate apela, desigur, atât
la instituții financiare naționale și internaționale, cât și la alte tipuri de finanțare,
cu analiza celor mai bune opțiuni din
perspectiva condițiilor, costurilor și a
maturității finanțării.

Povară grea pentru generațiile viitoare
În fine, semnatarii Manifestului precizează: „Suntem conștienți că România
nu dispune de resursele altor țări mai
dezvoltate, care alocă sume nemaivăzute
până acum, suntem conștienți de faptul
că ar putea exista și efecte colaterale în
urma unei astfel de intervenții economice
majore, consecințe din punct de vedere al
monedei naționale, inflației etc. - suntem
conștienți că sumele împrumutate ar
putea costa mult și să fie lăsate moștenire nedorită următoarelor generații”.
Antreprenorii sunt convinși, însă că dacă
acest efort nu se va face, consecințele
vor fi și mai grave, pe termen lung. „Cu
alte cuvinte, știm că este greu și sunt
consecințe, dar credem că putem, avem
de unde și este absolut necesar”, conchid
oamenii de afaceri.
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HUF
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info pe scurt
n Secetă de firme

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)
a înmatriculat în primele
două luni ale acestui an,
potrivit datelor proprii,
21.106 persoane fizice şi
juridice, cu 27,17%mai
puține decât în perioada
similară din 2019.

n Termen-limită

Creditorii care acordă
împrumuturi ipotecare cu
facilități pentru cei afectați
de pandemia COVID1919 pot să notifice Fondul
Naţional de Garantarea a
Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM) până pe
13 aprilie, informează
Fondul.

n Multinaționale, acasă

Circa 80% dintre multinaționale și companiile mari,
cu peste 1.000 de angajați,
au introdus strategii funcționale pentru munca de
la domiciliu, relevă un
studiu realizat de Human
Performance Development
International (HPDI).

MUTAREA

zilei

Bani „din elicopter” pentru consumatori

Aurelian Dochia: „Să împărțim
echitabil povara crizei”
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Consumul final al administrațiilor publice a avut o
contribuție de 1,2% la creșterea
Produsului Intern Brut (PIB) în
2019, conform datelor provizorii publicate ieri de Institutul
Național de Statistică (INS).
Nivelul este superior celui din
varianta provizorie anterioară,
de 1%. Creșterea economică
pe anul trecut a fost de 4,1%.
Valoarea PIB se ridică la 1.059
miliarde de lei în preţuri curente,
se arată într-un comunicat
publicat de instituția citată.
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Sectorul HoReCa are șanse de
relansare, dacă restricțiile de
circulație se vor ridica de la începutul lunii iunie, însă marea
problemă va rămâne mult timp
la agențiile de turism. Deciziile
de redresare economică din
această perioadă pot ajuta sau
pot distruge o piață care asigura
echilibrul și garanțiile necesare
în industria ospitalității. Reprezentanții agențiilor de turism
atrag atenția asupra nevoii
urgente de măsuri care să protejeze acest sector economic, care
a crescut cu mare greutate, în
ultimii ani. Fără agenții de
turism credibile și capabile să
mențină calitatea ofertelor pe
piață, întregul sector s-ar putea
întoarce în urmă cu 30 de ani, pe
o piață haotică.
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n Idei și posibile soluții pentru relansarea turismului n Regimul
„Early booking” a bulversat piața n Plățile s-au făcut către hotelieri

Turiştii îşi cer banii înapoi, Ministerul
Economiei, fără plan de urgenţă

DIANA SCARLAT

Situația agențiilor de turism este
complicată. Touroperatorii (agențiile
organizatoare – în noua legislație
din România) au încasat banii, de
la turiști și de la agențiile detailiste
(revânzătoare), și i-au virat către
hotelieri, în țară și în străinătate,
la partenerii din Turcia, Grecia,
Spania, Bulgaria etc. Așa funcționează sistemul de rezervări „Early
Booking” – plata se face înainte de
intrarea turiștilor, pentru a se putea
obține discounturi între 20% și
50%. Astfel, agențiile de turism din
România se află acum în situația în
care nu pot da banii înapoi clienților,
pentru că nu îi au. Reprezentanții
pieței vin cu propuneri pentru
situația care afectează turismul la
nivel mondial. Turiștii au început să
ceară banii înapoi, dar agențiile de
turism nu au nicio vină. Reprezentanții acestui sector economic spun
că atunci când principalul slogan

Suma
Voucherele de
este „stați acasă!”, când
necesară pentru a
vacanță, o soluție
România este izolată,
rezolva problema din turism,
În același
nu mai pleacă și nu
calculată de agenții, este de circa
timp, voucherele
mai vine niciun avion,
70 de milioane de euro, din care se
de vacanță sunt
nu pot fi forțate să
așteaptă măcar jumătate să se
oricum bugetate
plătească. Unii consirecupereze prin vouchere de
pentru acest an și
deră că soluția ar fi ca
vacanță, care să ajute inclusiv
încă de anul trecut
statul să restituie aceste
problema din HoReCa.
s-a discutat nevoia
sume, total sau parțial,
de majorare a valorii
fie în bani, fie sub forma
acestora și de acordare a
de bonuri de masă sau prin
lor pentru un număr mai mare de
vouchere de vacanță.
angajați, inclusiv din sectorul privat.
Ideea, lansată chiar din timpul
guvernării PSD, a fost preluată și
de guvernul PNL, tocmai pentru că
În urma măsurilor imediate și realocărilor obținute după negocierile cu
s-a ajuns la concluzia că de doi ani
Comisia Europeană, Ministerul Fondurilor Europene a anunțat, luni, un
a crescut întregul sector economic
pachet în valoare de 1,16 miliarde de euro, fonduri europene injectate de
datorită voucherelor de vacanță. Un
urgență în sistemul medical românesc și în economie, pentru a contribui la
alt avantaj pentru economia Româmăsurile socio-economice luate de Guvern în această perioadă. Printre
niei și în special pentru HoReCa,
măsurile economico-sociale luate deja de Ministerul Fondurilor Europene în
este faptul că voucherele se pot
contextul COVID-19 se numără și „Inițiativele economice grupate sub
folosi doar în țară, nu și în străiumbrela #ViațaDupăCoronavirus”. Ajutorul ar putea fi extins și pentru a
nătate, iar în această perioadă este
rezolva problemele din turism. Reprezentanții agențiilor de turism spun că
nevoie, mai mult ca oricând, de un
fondurile europene ar fi o rezolvare, pentru că nu e doar o problemă
astfel de sprijin pentru a putea trece
economică, ci și o componentă socială. Voucherele de vacanță pot fi folositoți cu bine peste perioada de criză
te doar la hotelurile din România, deci banii s-ar duce în economia Româniîn România. Mecanismul propus de
ei, resuscitând HoReCa. În plus, agențiile nu încasează bani, dar scapă de
agenții nu este complicat: agențiile
presiunea turiștilor și încearcă să rămână în viață, să funcționeze, pentru
informează Ministerul Turismului
reluarea ciclului economic.
în legătură cu persoanele și sumelor
achitate ca avans, ministerul trans-

Banii din fonduri europene ar putea fi o soluție

În prezent, se analizează posibilitatea
ca agenţiile să poată emite un certificat, pe o durată de 18-24 de luni,
pentru reprogramarea vacanţelor,
însă mulți speră să se poată relua activitatea în turism din această vară,
chiar dacă vor fi unele restricții
mite agențiilor voucherele și bonurile de masă solicitate, apoi agențiile
le trimit turiștilor. Reprezentanții
pieței spun că, din păcate, partenerii
care au primit bani de la agențiile
românești refuză sau trenează restituirea acestora. De fapt, agențiile
partenere au achitat banii deja la
hotelurile din Antalya, Bodrum,
Creta, Rhodos etc. și, evident, nu vor
restitui aceste sume.

Măsurile propuse
de Ministerul Economiei
Emil-Răzvan Pîrjol, secretar de stat
în Ministerul Economiei, a declarat,
sâmbătă, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Income Magazine”, că analizează
suspendarea Ordonanţei nr. 2/2018
privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate,
care obligă operatorii la rambursarea
pachetelor turistice, în contextul crizei
generate în sector de pandemia de
coronavirus. „Ne gândim foarte serios
la suspendarea acestei Ordonanţe 2,
care obligă rambursarea pachetelor
turistice, dar trebuie, bineînţeles, să
venim cu o măsură compensatorie.
Ideea este că am dori, pentru moment,
să evităm această presiune asupra
agenţiilor, pentru că în astfel de situaţie
nu vom face decât să grăbim intrarea
lor în insolvenţă. Pe de altă parte,
trebuie găsită o măsură care să asigure
consumatorul că îşi va recupera banii
sau dacă doreşte să reprogrameze,
ceea ce noi îi sfătuim, fără doar şi
poate, să aibă aceleaşi condiţii ca şi cele
precedente”, a declarat Emil-Răzavn
Pîrjol, la Antena 3. În acest moment,
agențiile de turism nu-și pot trimite
angajații în şomaj, pentru că sunt
ocupate cu gestiunea reclamaţiilor şi a
doleanţelor de rambursare.

externe

www.jurnalul.ro

Info pe scurt

n Robot pentru izolare

Pe străzile unui orăşel
din North Yorkshire a
apărut primul robot care
sfătuieşte locuitorii să se
izoleze. Robotul Dalek a
fost filmat de britanici în
timp ce anunţa locuitorii
să rămână în case. Dalek
spune: „Toţi oamenii
trebuie să rămână în
case. Toţi oamenii se vor
autoizola. La porunca lui
Dalek”.

n Vaccinul lui Gates

Un potenţial vaccin contra
coronavirusului, finanţat

de fundaţia miliardarului
Bill Gates, este testat pe
oameni. Dacă rezultatele
sunt bune, acesta ar putea
fi gata până la finalul
anului. O companie de
biotehnologie din Pennsylvania a început, săptămâna aceasta, să injecteze
voluntari sănătoşi cu un
potenţial vaccin contra
COVID-19.

n Minim universal

Spania ar putea implementa proiectul privind
acordarea unui venit
minim universal pentru a
atenua șocul COVID-19
asupra economiei, a spus
guvernul spaniol.

n Noul coronavirus este un asasin din umbră, care ar rămâne în organismele celor vindecați

Ipoteză: COVID se reactivează în victime!
Noul coronavirus este un
asasin din umbră, care se poate
„ascunde” în celulele victimelor,
rămânând în organismele acestora și după vindecarea celor infect a ț i , s u s ț i n c e rc e t ă t o r i i
sud-coreeni. COVID-19 s-ar
putea „reactiva” ulterior, îmbolnăvind din nou persoanele contaminate inițial, cred aceiași
epidemiologi, care și-au exprimat
îngrijorarea în legătură cu această perspectivă.
ȘERBAN MIHĂILĂ

Pacienți din orașul Daegu,
considerat epicentrul pandemiei
din Coreea de Sud, una dintre
țările cele mai afectate de virusul
ucigaș, au petrecut mult timp
în carantină strictă, dar au fost
diagnosticați din nou cu COVID19, la doar câteva zile după ce au
ieșit din izolare, scrie „The Sun”,
citând surse sud-coreene. Coreea
de Sud este unul dintre statele
extrem de eficiente în lupta contra
noului coronavirus, impunând
măsuri stricte de carantină și
testări masive în rândul populației, în vederea încetinirii ritmului
de extindere a pandemiei. Prin
această strategie, numărul de noi
cazuri înregistrate în prezent a fost
redus la nivelul momentului în
care a început coronacriza în țară,
în luna februarie. Cu toate acestea,
un studiu derulat în orașul Daegu,
de către o echipă de epidemiologi
de la Centrul pentru Prevenirea și
Controlul Bolilor, a identificat 51

de cazuri de persoane vindecate, testate momentul în care s-au însănătoșit, scrie
din nou pozitiv, la numai câteva zile
„The Sun”. Oamenii de știință au mai
după ieșirea din carantină, scrie
semnalat cu îngrijorare cazuri de
publicația britanică. Speciareinfectare, în ultima vreme,
O femeie din
liștii sud-coreeni susțin că
dar este nevoie de colectarea
Japonia a fost primul caz
nu cred că pacienții s-au
mai multor dovezi pentru a
de reîmbolnăvire, după ce,
reinfectat. Ei afirmă că
trage concluzii. „Evident,
la începutul lunii februarie,
virusul a rămas la un nivel
avem nevoie de mai multe
medicii i-au spus că se
nedetectabil în celulele
informații despre acești
vindecase.
oamenilor, de unde s-a „reacpacienți, cum ar fi apariția, în
tivat”, după un timp. Ipoteza
cazul lor, a unor condiții mediavansată de cercetătorii sud-cocale neobișnuite sau o schimbare de
reeni contrazice tot ce se știe până acum circumstanțe care ar fi permis virusului
despre modul de acțiune al virusului. În să treacă de controlul imunologic (…)
momentul de față, se crede că pacienții Aceste știri evidențiază necesitatea mai
cu coronavirus vor rămâne imuni la multor cercetări în domeniul biologiei
boală cel puțin pe termen mediu, din noului coronavirus. Este încă prea

n Ursula von der Leyen prezintă astăzi direcții pentru o acțiune coordonată

Linii UE pentru ieşirea din izolare
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va
prezenta astăzi o serie de direcții
pentru asigurarea unei ieşiri coor-

donate din perioada de izolare
impusă pentru a limita răspândirea noului coronavirus, a anunţat,
ieri, purtătorul său de cuvânt, Eric
Mamer, într-o conferinţă
de presă, informează
France Presse.
Executivul comunitar
prezintă recomandările
sale, în contextul în care
două state membre ale UE
- Austria şi Danemarca au anunțat deja propriile
planuri de ridicare a măsurilor de izolare. „Comisia va
adopta orientări, viziunea
sa asupra modului în care
statele membre ar trebui,
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devreme să înțelegem
cum funcționează”, a
afirmat Mark Harris,
profesor virusolog la
Universitatea Leeds,
citat de „The Sun”.

Posibilă eroare?

Într-o declarație acordată site-ului
„MailOnline”, Paul Hunter, profesor
de boli infecțioase la Universitatea
„East Anglia”, este sceptic în privința
teoriei formulate de sud-coreeni. „Sunt
de acord că acele cazuri nu au fost
reinfectări, dar cred că nici reactivări.
Personal, cred că explicația cea mai
plauzibilă este că testele făcute la
plecarea din carantină au fost fals negative”, a spus Hunter. În mod normal,
pacienții cu COVID-19 au nevoie de
două teste negative pentru a fi lăsați să
iasă din carantină. Până acum se credea
că, în cazurile de reîmbolnăvire, testele
negative au oferit un rezultat eronat.

Credem că este important să
ieşim cu aceste propuneri acum,
deoarece anumite state membre
au început deja să anunţe primii paşi în această direcţie pentru săptămânile care vin.
Eric Mamer

în manieră coordonată, să pună în
practică măsuri pentru ieşirea din
această perioadă de izolare şi, în
manieră generală, alte măsuri luate
în acest context’”, a spus Eric Mamer.
Austria a publicat luni un calendar
care detaliază planul său de ridicare a
restricţiilor contra pandemiei. Planul
va începe după Paştele catolic, din
12 aprilie, prin redeschiderea micilor
afaceri. La rândul ei, şefa guvernului
danez, Mette Frederiksen, a anunţat,
tot luni, o ridicare graduală a restricţiilor, cu redeschiderea creşelor, grădiniţelor şi a şcolilor primare pe 15 aprilie.

ANUNȚURI
Miercuri, 8 aprilie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
l SC Lexis X-Treme AS SRL, CUI: 42332480,
angajează, la sediul social din Brașov, administrator societate comercială. office@legaltips.ro
l Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Gorj, cu sediul în oraș Tîrgu-Jiu,
str.Tismana, nr. 1A, judeţul Gorj, anunţă
amânarea concursului conform H.G. nr.
286/2011 pentru ocuparea postului contractual
vacant de asistent social grad III S, perioadă
nedeterminată organizat iniţial: -Proba scrisă
în data de 09.04.2020, ora 10.00, -Proba
interviu în data de 23.04.2020, ora 10.00, astfel:
-Proba scrisă în data de 06.05.2020, ora 10.00,
-Proba interviu în data de 14.05.2020, ora
10.00. Prin acest anunţ venim în completarea
celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a
III-a număr 244/11 martie 2020, pagina 7, cod
246.778.
l Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru
Industrializarea şi Marketingul Produselor
Horticole -Horting scoate la concurs, conform
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, un post de economist gr.II, birou
financiar-contabilitate, buget-finanțe funcţie
contractuală de execuție, temporar vacantă, pe
perioadă determinată de un an. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs
pentru postul de economist gr.II: -să fie absolvent studii superioare economice; -să deţină
cunoştinţe cu privire la contabilitatea şi gestiunea instituţiilor publice; -vechime în muncă
minim 7 ani; -vechime în specialitate minim 2
ani. Dosarele pentru concurs se depun în perioada 09.04.2020-08.05.2020, la sediul ICDIMPH-HORTING -secretariatul instituţiei, str.
Drumul Gilăului 5N, sector 4, Bucureşti.
Concursul va cuprinde următoarele etape:
11.05.2020 -afişare selecţie dosare; 12.05.2020
-contestaţiile privind rezultatul selecţiei dosarelor; 13.05.2020 -afişarea rezultatelor contestaţiilor la selecţia dosarelor; 18.05.2020, ora 10.00
-interviu; 18.05.2020, ora 11.00 -proba scrisă;
19.05.2020 -afişare rezultate probă scrisă şi
interviu; 20.05.2020 -contestaţiile privind rezultatele la proba scrisă şi interviu până la ora
12.00; 21.05.2020 -afişare rezultate finale ora
15.00. Relaţii suplimentare privind concursul
se pot obţine de la compartimentul resurse
umane, tel.0214603440 şi accesând pagina
oficială.
l Primăria Comunei Stelnica organizează în
data de 06 mai 2020, concurs pentru ocuparea
următoarei funcții contractuale vacante:
1.Guard I din cadrul Compartimentului Administrativ. Condiţii generale de participare:
-Cetăţenie română; -Cunoaște limba română
scris și vorbit; -Capacitate deplină de exercițiu;
-Stare de sănătate corespunzătoare postului.
Condiții specifice postului: -Studii generale;
-Vechime -minim 3 ani de activitate. Dosarul
trebuie să conţină: -Diplomă studii absolvite;
-Fişă medicală sau adeverinţă medicală; -Copie
Carnet de muncă sau adeverință; -Cazier judiciar; -Copie C.I.; -Copie acte Stare civilă;
-Cerere înscriere concurs; -Curriculum vitae.
Dosarele de participare la concurs se depun
până pe data de 24 aprilie 2020, orele 14.00.
Selectarea dosarelor va avea loc pe data de 28
aprilie 2020, iar concursul se va desfăşura pe
parcursul a două probe: probă scrisă şi/sau
probă practică pe data de 06 mai 2020 -orele
11.00 şi interviul -08 mai 2020 -orele 11.00.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei (secretariat) sau la telefon: 0243.361.785.
l Grădiniţa Albinuţa, cu sediul în Bucureşti,
strada Dinu Lipatti, nr.1, Sectorul 2, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014. •Denumirea postului- muncitor

necalificat (pentru bucătărie)- post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor - medii, cu liceul absolvit;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului- nu este necesară. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: -proba
scrisă în data de 05.05.2020, ora 10.00, la
sediul instituției; -proba practică în data de
05.05.2020, ora 13:30, la sediul instituției;
-proba interviu în data de 05.05.2020, ora
15.00, la sediul instituției. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare,
la sediul instituției. Date contact: telefon
021.230.33.77.
l Anunț de participare pentru angajare
contabil autorizat. Subscrisa SC 2000 Seven
SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna,
nr.33, jud.Mehedinţi, CIF: 20572724,
J25/23/2007, dosarul nr. 2677/101/2016 aflat pe
rolul Tribunalului Mehedinți prin lichidator
judiciar Consultant Insolventa SPRL prin ec.
Emil Popescu, în temeiul dispozițiilor art. 61
din Legea 85/2014 angajeaza persoana de
specialitate - Contabil autorizat în vederea
intocmirii registrelor reglementate de Legea
contabilitatii nr. 82/1991 actualizata, depunerea
declaratiilor, etc. Ofertele privind efectuarea
operatiunilor de evidenta contabila a debitoarei
SC 2000 Seven SRL vor specifica: -onorariul
lunar solicitat inclusiv cheltuieli cu deplasarea,
taxe, impozite și contribuții. Ofertele pot fi
transmise pe fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro până la data de
14.04.2020 orele 12:00. Lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL, ec. Emil
Popescu.
l Anunț de participare pentru angajare
contabil autorizat. Subscrisa SC Encaz SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul
în localitatea Otopeni, str. Tufanului, nr. 2D,
jud. Ilfov, CIF:15371619, J23/2695/2010, prin
lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, RFO nr. 0649,
având CUI 31215824, prin reprezentant ec.
Popescu Emil, numit prin încheierea pronunţată de către Tribunalul Ilfov, Secţia a II Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,
în dosarul nr. 3327/93/2013, în temeiul dispozițiilor art. 23 din Legea 85/2006 angajeaza
persoana de specialitate - Contabil autorizat în
vederea intocmirii registrelor reglementate de
Legea contabilitatii nr. 82/1991 actualizata,
depunerea declaratiilor, etc. Ofertele privind
efectuarea operatiunilor de evidenta contabila
a debitoarei SC Encaz SRL vor specifica:
-onorariul lunar solicitat inclusiv cheltuieli cu
deplasarea, taxe, impozite și contribuții. Ofertele pot fi transmise pe fax 0252354399 sau
email office@consultant-insolventa.ro până la
data de 14.04.2020 orele 12:00. Administrator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL, ec. Emil
Popescu
l Anunț de participare pentru angajare
contabil autorizat. Subscrisa SC Lin Trans SRL
- în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Adrian, nr. 212,
jud. Mehedinţi, CIF: 24585905, J25/736/2008,
dosarul nr. 46/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți prin lichidator judiciar Consultant Insolventa SPRL prin ec. Emil Popescu,în
temeiul dispozițiilor art. 61 din Legea 85/2014
angajeaza persoana de specialitate - Contabil
autorizat în vederea intocmirii registrelor reglementate de Legea contabilitatii nr. 82/1991
actualizata, depunerea declaratiilor, etc. Ofertele privind efectuarea operatiunilor de
evidenta contabila a debitoarei SC Lin Trans
SRL vor specifica: -onorariul lunar solicitat
inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite
și contribuții. Ofertele pot fi transmise pe fax

0252354399 sau email office@consultant-insolventa.ro până la data de 14.04.2020 orele
12:00. Lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, ec. Emil Popescu.
l Primăria Comunei Valea Moldovei, cu sediul
în localitatea Valea Moldovei, comuna Valea
Moldovei, nr. 280, judeţul Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: muncitor calificat debutant
(operator/instalator apă canal) la Serviciul
public de alimentare cu apă și canalizare Valea
Moldovei, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică în data de 11.05.2020, ora 11.00; -Proba
interviu în termen de maxim 4 zile lucrătoare
de la data susținerii probei practice. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
generale și calificare/instruire în meseria de
operator/instalator apă canal; -vechime: nu se
solicită vechime; -curs instruire: operator/
instalator apă canal. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Primăriei comunei Valea Moldovei și
pe site-ul comunei www.comunavaleamoldovei.ro. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Valea Moldovei, persoană de
contact: Ivanovici Mihaela Veronica, telefon
0751.126.956, fax 0230.573.064, E-mail: primariavaleamoldovei@yahoo.ro.
l Primăria Comunei Vatra Moldoviței, cu
sediul în comuna Vatra Moldoviței, județul
Suceava, în conformitate cu prevederilor
H.G.nr.286/2011, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant de:
-Șofer autospecială -un post, în cadrul cadrul
Aparatului de specialitate al primarului
comunei Vatra Moldoviței. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
05.05.2020, ora 11.00; -Proba interviu în data
de 07.05.2020, ora 11.00. Condiții minime de
participare: a) studii gimnaziale; b) permis
categoriile B și C; c) vechime în muncă -15 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei
Vatra Moldoviței. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei comunei Vatra Moldoviței,
persoană de contact: Saghin Virgil, telefon
0721.217.413.
l Anunț de participare pentru angajare
contabil autorizat. Subscrisa SC WDP Group
SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul în Dr.Tr. Severin, str.Eroii de la Cerna,
nr.33, jud.Mehedinţi, CIF: 15137155,
J25/4/2003, dosarul nr. 5235/101/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Mehedinți prin lichidator
judiciar Consultant Insolventa SPRL prin ec.
Emil Popescu,în temeiul dispozițiilor art. 61
din Legea 85/2014 angajeaza persoana de
specialitate - Contabil autorizat în vederea
intocmirii registrelor reglementate de Legea
contabilitatii nr. 82/1991 actualizata, depunerea
declaratiilor, etc. Ofertele privind efectuarea
operatiunilor de evidenta contabila a debitoarei
SC WDP Group SRL vor specifica: -onorariul
lunar solicitat inclusiv cheltuieli cu deplasarea,
taxe, impozite și contribuții. Ofertele pot fi
transmise pe fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro până la data de
14.04.2020 orele 12:00. Lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL, ec. Emil
Popescu.

DIVERSE
l OMV Petrom S.A., anunta publicul interesat
asupra depunerii Raportului privind impactul
asupra mediului pentru proiectul: “lucrari de
suprafata, foraj, echipare de suprafata si
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conducta de amestec Sonda H30 Independenta” propus a fi amplasat in satul Schela,
judetul Galati. Tipul deciziei posibile luate de
Agentia pentru Protectia Mediului Galati
poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu. Raportul este
disponibil la urmatoarea adresa de internet:
http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de
mediu -documentatii procedura EIA si EA rapoarte EIA si studii EA complet. Publicul
interesat poate transmite in scris comentarii /
observatii /opinii privind documentul susmentionat la A.P.M Galati, la adresa de email:
office@apmgl.anpm.ro, pana la data de
11.05.2020.
l OMV Petrom S.A., anunta publicul interesat
asupra depunerii Raportului privind impactul
asupra mediului pentru proiectul: “lucrari de
suprafata, foraj, echipare de suprafata si
conducta de amestec Sonda H34 Independenta” propus a fi amplasat in satul Schela,
judetul Galati. Tipul deciziei posibile luate de
Agentia pentru Protectia Mediului Galati
poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu. Raportul este
disponibil la urmatoarea adresa de internet:
http://apmgl.anpm.ro-reglementari-acordul de
mediu -documentatii procedura EIA si EA rapoarte EIA si studii EA complet. Publicul
interesat poate transmite in scris comentarii/
observatii/opinii privind documentul susmentionat la A.P.M Galati, la adresa de email:
office@apmgl.anpm.ro, pana la data de
11.05.2020.
l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat
asupra depunerii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Modernizare str. în
comuna Ghiroda: str.Romaniței, Albăstrelelor,
Ghioceilor, Apele Repezi, Salciei, Trandafirilor,
lot 1”. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, str.Liviu Rebreanu, nr.18-18A
și la Primăria Ghiroda, cu sediul în str.Victoria,
nr.46, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între orele
08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Timiș.
l C.I.I Petcu Viorica, lichidator judiciar al
debitoarei Pais Construct Montaj SRL,
conform Incheierii din 02.04.2020 pronuntata
de Tribunalul Prahova, sectia a II-a Civila, de
Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul
nr. 1909/105/2020, in temeiul art. 100 din Legea
85/2014 notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitoarei Pais
Construct Montaj SRL, avand J29/811/2011,
CIF 28485828, sediul social in Ploiesti, str.
Malu Rosu, nr. 114, bl. 13B, sc. A, ap. 16, jud.
PH. Termenul limita pentru inregistrarea
cererilor de admitere a creantelor asupra averii
debitoarei este 18.05.2020. Termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor este 27.05.2020. Termenul limita pentru
definitivarea tabelului creantelor este
19.06.2020. Prima adunare a creditorilor va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2,
jud. Prahova in data de 02.06.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Tecnoservice București SA, cu sediul în
București, str. Tudor Vianu, nr.42, parter, cam.1,
ap.1, sector 1, înregistrată la ORCTB sub nr.
J40/1937/1996, CUI: 8237968. Convocator
privind Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor TECNOSERVICE București SA
din ziua de 26.05.2020, ora 14.00. Având în
vedere dispozițiile art.113 și art.117 din Legea
31/1990 privind societățile, și dispozițiile art.15
din Actul constitutiv al Tecnoservice București
SA, cu sediul în București, str.Tudor Vianu,
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nr.42, parter, cam.1, ap. 1, sector 1, înregistrată
la ORCTB sub nr. J40/1937/1996, CUI:8237968,
Consiliul de Administraţie al Tecnoservice
București SA, având în vedere atribuțiile statutare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Tecnoservice
București SA pentru data de 26.05.2020, la ora
14.00, la sediul secundar al societății TECNOSERVICE București SA din Voluntari, Șos.
București Nord, nr. 15-23, Parcul de Birouri și
Tehnologic Swan, Clădirea Kingston (Clădirea
C3), Etaj 3, Județ Ilfov. 1. Aprobarea închiderii
Punctului de Lucru situat în Județul Prahova,
Loc.Cornu; 2.Aprobarea închiderii Punctului de
Lucru situat în Județul Hunedoara, Municipiul
Vulcan, Str.Paroseni, nr.20; 3.Aprobarea închiderii Punctului de Lucru situat în Județul
Argeș, Comuna Mărăcineni, Sat Argeșelu,
Nr.605b; 4. Aprobarea înregistrării activităților
autorizate conform art.15 din Legea 359/2004
cu activitățile desfășurate la terți, în afara
sediului social și a sediilor secundare; 5.Aprobarea Actualizării Act Constitutiv conform
Hotărârii AGEA I/24.06.2019. 6. Aprobarea
analizării situației privind portofoliul de
contracte pentru anul 2020 și a structurii organizatorice și de personal a societății. Propunerea unui pachet de măsuri care să conducă la
eficientizarea activității; 7.Aprobarea deschiderii de conturi bancare la bănci cu care vor fi
încheiate contracte de finanțare cash și
non-cash; 8.Aprobarea împuternicirii domnului
Popescu Petre Andrei, membru al Consiliului
de Administrație, să semneze toate documentele aferente și să efectueze, cu posibilitate de
substituire, toate formalitățile pentru punerea
în aplicare a hotărârii aprobate de Adunarea
Generală Extraordinară. În cazul în care
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată la data de 26.05.2020, ora 13.00,
nu se va putea întruni sau delibera conform
legii, în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, se
fixează prin prezenta convocare data de 27 Mai
2020, ora 14.00, pentru întrunirea celei de-a
doua Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Tecnoservice București SA, în acelaşi
loc, și cu aceeași ordine de zi. La Adunarea
Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot
exercita dreptul de vot acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei
de 30 Aprilie 2020, stabilită ca dată de referință,
conform prevederilor legale și ale Actului
Constitutiv, personal sau prin reprezentant, pe
bază de Procură specială. Fiecare acțiune
subscrisă și deținută de către acționari le
conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea
generală a acționarilor, și dreptul de a participa
la distribuirea profitului și la încasarea dividendului proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de
ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.
Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se
mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
Administrator, Popescu Petre Andrei.
l Tecnoservice București SA, cu sediul în
București, str.Tudor Vianu, nr.42, parter, cam.1,
ap.1, sector 1, înregistrată la ORCTB sub nr.
J40/1937/1996, CUI: 8237968. Convocator
privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Tecnoservice București SA din ziua de
26.05.2020, ora 12.00. Având în vedere dispozițiile art. 111 și art.117 din Legea 31/1990
privind societățile, și dispozițiile art.14, art.10,
art.16 și art. 26 din Actul constitutiv al Tecnoservice București SA, cu sediul în București, str.
Tudor Vianu, nr.42, parter, cam.1, ap.1, sector
1 , î n r e g i s t r a t ă l a O R C T B s u b n r.
J40/1937/1996, CUI:8237968, Consiliul de
Administraţie al Tecnoservice București SA,
având în vedere atribuțiile statutare, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
societății Tecnoservice București SA pentru
data de 26.05.2020, la ora 12.00, la sediul
secundar al societății Tecnoservice București
SA din Voluntari, Șos. București Nord, nr.
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15-23, Parcul de Birouri și Tehnologic Swan,
Clădirea Kingston (Clădirea C3), Etaj 3, Județ
Ilfov, cu următoarea ordine de zi: a.Aprobarea
situațiilor financiare pentru anul 2019, pe baza
rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de auditorul
financiar și aprobarea repartizării rezultatului.
b. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie, respectiv a directoratului; c.Aprobarea bugetului de investiții
pentru anul 2020; d.Aprobarea bugetul de
venituri şi cheltuieli şi programul de activitate,
pe exerciţiul 2020; e.Împuternicirea domnului
Popescu Petre Andrei, membru al Consiliului
de administrație, să semneze toate documentele aferente și să efectueze, cu posibilitate de
substituire, toate formalitățile pentru punerea
în aplicare a hotărârii aprobate de Adunarea
Generală; f.Diverse. În cazul în care Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor convocată la
data de 26.05.2020, ora 12.00, nu se va putea
întruni sau delibera conform legii, în temeiul
art.118 din Legea nr. 31/1990 se fixează prin
prezenta convocare data de 27.05.2020, ora
12.00, pentru întrunirea celei de-a doua
Adunări Generale Ordinare a Acționarilor
Tecnoservice București SA, în acelaşi loc, și cu
aceeași ordine de zi. La Adunarea Generală
sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita
dreptul de vot acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de
30.04.2020, stabilită ca dată de referință,
conform prevederilor legale și ale Actului
Constitutiv, personal sau prin reprezentant, pe
bază de Procură specială. Procurile vor fi
depuse în original cu 48 de ore înainte de
adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor
fi reţinute de societate, făcându-se mențiune
despre aceasta în procesul-verbal. Administrator, Popescu Petre Andrei.

LICITAŢII
l Aeroclubul Romaniei cu sediul in Bucuresti,
sector 1, B-dul.Lascar Catargiu, nr.54, organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea unui teren avand suprafete de 300 mp,
pentru amplasarea unui hangar demontabil
pentru depozitare aeronave usoare, la AT.
Brasov, subunitate a Aeroclubului Romaniei.
Data limita pentru depunerea ofertelor este
15.04.2020, ora 10.00 la sediul AR. Data de
deschidere a ofertelor este 15.04.2020, ora
11.00. Contractele de inchiriere se vor incheia
pentru o perioada de 10 ani. Caietul de sarcini
se poate ridica de la sediul AR. Tel/
fax.021.312.36.19
l Lichidator judiciar vinde prin licitație
publică, conform Regulamentului de valorificare nr. 2662/02.09.2019, aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor din data de
09.09.2019, bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei
MOLDOMIN SA, împreună cu transferul
drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate
prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea
minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru
perimetrul Moldova Nouă - Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt cuprinse în
Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat la
adresa: Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4,
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-412631, fax:
0040-364-412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia
se va desfăşura în data de 04 Mai 2020, de la
ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar.
l Curtea de Apel Craiova anunţă inițierea
procedurii de „Închiriere a unui imobil necesar
funcţionării aparatului propriu al Curţii de
Apel Craiova” şi vă invită să depuneţi ofertele
dumneavoastră în acest sens, în conformitate
cu documentaţia de atribuire ce poate fi
descărcată gratuit de pe site-urile instituţiei
portal.just.ro sau www.curteadeapelcraiova.eu.

Ofertele se depun la sediul Curţii de Apel
Craiova din str.Constantin Brâncuşi, nr.5A,
Craiova, până cel târziu 16.04.2020, ora 16.00.
l Cronos Team SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie
publică pornind de la 50% din preţul de
inventar cu TVA inclus bunuri mobile (firme
luminoase - 2 buc = 1.512 lei, rafturi - 3 buc =
350, pompa vin - 8 buc = 800 lei, scanner
Symbol - 1 buc - 150 lei, imprimanta Lexmark
- 1 buc = 150 lei, calculator Optilex + monitor +
tastatura + mouse - 1 buc = 500 lei, scaun birou
- 1 buc = 187,50 lei, birou - 1 buc = 150 lei, set
masa + 4 scaune - 10 buc = 2.000 lei, cuptor
pizza -1 buc = 2.350 lei, cuptor pizza - 1 buc=
2.350 lei, mobilier lemn (lambriu + grinzi) - 1
buc = 3.500 lei). Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar in suma de 500 lei fara TVA şi vor
depune documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 16.04.2020, ora 11/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800 e-mail:office@viainsolv.ro. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de 23.04.2020 si
30.04.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Radcar Autoserv SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL anunta vanzarea prin
licitatie publica pornind de la cel mai mare
pret oferit a autoturismului Renault Symbol
(PH 44 RDC, an de fabricatie 2005, benzina,
1.390 cmc, 177.837 km, nu se afla in stare de
functionare) din averea debitoarei vanzare
aprobata de Adunarea creditorilor din data de
17.02.2020. Cel mai mare pret oferit la data
prezentului anunt este de 2.390,00 lei cu TVA,
pasul de supraofertare este de 10% din
valoarea ofertata. Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de prezentare în suma de
100,00 lei fara TVA de la sediul lichidatorului
şi vor depune oferta impreuna cu taxa de
garanţie de 500,00 lei pana la data de
15.04.2020. Licitatia va avea loc la data de
16.04.2020 ora 12/00 la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax: 0244 519800, e-mail:
office@viainsolv.ro.
l Dramirany-Mez SRL prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL anunta vanzarea prin
licitatie publica pornind de la cel mai mare
pret oferit a autoturismului Volkswagen Beetle
(SB10UIW, an de fabricatie 2001, benzina,
1.595 cmc, nu are carte de identitate, nu se afla
in stare de functionare) vanzare aprobata de
Adunarea creditorilor din data de 16.03.2020.
Cel mai mare pret oferit la data prezentului
anunt este de 1.000,00 lei cu TVA, pasul de
supraofertare este de 10% din valoarea ofertata. Persoanele interesate vor achizitiona
caietul de prezentare în suma de 100,00 lei fara
TVA de la sediul lichidatorului şi vor depune
oferta impreuna cu taxa de garanţie de 500,00
lei pana la data de 15.04.2020. Licitatia va
avea loc la data de 16.04.2020 ora 11/00 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244
519800, e-mail: office@viainsolv.ro.
l Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in bloc la
valoarea de evaluare redusa cu 20% de
166.554,40 lei fara TVA bunuri mobile - echipamente IT: platforma monitorizare software,
sistem de securitate perimetru, cabinet echipamente, statie de baza lte, radioreleu
microunde-2 buc, echipamente integrate,
platforma operare reţea si echipament energie
electrica. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar
şi vor depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licita-
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ţiei. Licitaţia va avea loc în 16.04.2020, ora
13:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800,e-mail:office@viainsolv.ro. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020 si
14.05.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Fast For Internet Solution SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in bloc la valoarea
de evaluare de 496.650,00 lei fara TVA bunuri
mobile - echipamente IT: platforma monitorizare software, sistem de securitate perimetru,
cabinet echipamente, statie de baza lte, radioreleu microunde, echipamente integrare, platforma operare reţea si echipament energie
electrica. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar
şi vor depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 16.04.2020, ora
13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800,e-mail:office@viainsolv.ro. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
23.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020 si 14.05.2020
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Fildu De Jos, cu sediul în Fildu de
Jos, nr.30, județul Sălaj, telefon 0260.667.832,
fax 0260.667.832, e-mail: primariafildu@
yahoo.com, cod fiscal 4637627. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren situat în
extravilanul localității Fildu de Sus în zona
Cetățeaua, în suprafață de 100mp, înscris în
cartea funciară nr.50050 a Comunei Fildu de
Jos, aparținând domeniului privat al Comunei
Fildu de Jos, conform H.C.L. 25/25.03.2020 și
temeiul legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă,
transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la
sediul Primăriei Fildu de Jos. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Fildu de Jos,
nr.30, Comuna Fildu de Jos, județul Sălaj. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 50 de lei pe
suport de hârtie și gratuit în format electronic.
Pretul documentației se achită la Casieria
Primăriei Fildu de Jos. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 28.04.2020, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 07.05.2020, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele se depun la Registratura Primăriei
Comunei Fildu de Jos, nr.30, județul Sălaj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
18.05.2020, ora 10.00, la sediul temporar
Biblioteca Fildu de Jos, nr.123, județul Sălaj.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Sălaj, Strada
Tudor Vladimirescu, nr.12, Zalău, județul
Sălaj, telefon 0260.611.085, fax 0260.611.551,
email: tr-salaj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 07.04.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Hoghilag, cu
sediul în str.Principală, nr.305, Comuna
Hoghilag, județul Sibiu, telefon 0269.866.801,
0269.866.804 interior 205, fax 0269.865.181,
e-mail: primariahoghilag@yahoo.com, secretarhoghilag@gmail.com, cod fiscal 4241230.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: imobil înscris în C.F.101157 (100385)
Hoghilag, nr.cadastru/top 101157 (133, 134):
teren intravilan în suprafață totală de 1.949
mp, situat în Satul Prod, nr.48, Comuna
Hoghilag, aflată în patrimoniul privat al
Comunei Hoghilag, conform H.C.L.
25/08.08.2019 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Secretariatul
general sau se poate consulta pe website-ul:
www.hoghilag.ro. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: de la
Secretariatul general din cadrul Primăriei
Comunei Hoghilag, str.Principală, nr.305,
județul Sibiu. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: Fără costuri, se
poate descărca de pe website-ul instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04.2020, ora 10.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 29.04.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la

care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Hoghilag, str.Principală, nr.305,
județul Sibiu. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: Se vor depune în
două plicuri, din care oferta va fi introdusă
într-un plic mic, iar acesta va fi introdus
într-un plic mai mare. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 29.04.2020, ora 10.00, Primăria
Comunei Hoghilag, str. Principală, nr.305,
județul Sibiu, Sala de ședințe, parter. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.30, Sibiu, județul Sibiu, telefon:
0269.217.104, fax 0269.217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 07.04.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare aparținând
SC ROFORT SRL, cod fiscal 13030500,
J27/169/2000, eliberat de Oficiul Național al
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Neamț. Îl declarăm nul.
l Pierdut Certificat de Înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Neamț al Ioniță Svetlana Cristina
Persoană Fizică Autorizată, având sediul
social în Municipiul Piatra Neamț, B-dul.
Dacia, nr. 6A, bloc Unic 2, parter, județul
Neamț, Număr de ordine în Registrul Comerțului F27/359/2002, Cod Unic de Înregistrare
19914386 din data de 01.01.2007, Certificat
serie B, nr.1743796, eliberat la 01.06.2009. Îl
declarăm nul.
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America - prizoniera adversarilor ei strategici

Dan Constantin

„R

egele este gol!“ Celebra replică din basmul
lui Andersen se potrivește
pentru a descrie situația dramatică în care se află Statele Unite
ale Americii, complet dezarmate în fața epidemiei care lovește
Planeta. O analiză drastică a
modelului economic al SUA o
fac doi autori aflați nu pe poziții
de adversitate cu America sau
de critici ai administrației Trump
din zona politică a democraților. Articolul „Aprovizionarea
națională esențială“, semnat de
Ann Bridges și Ned Mamula,
publicat în 30 martie de Capital

Reaserce Center, un thik-tank
cu orientare conservatoare
asumată, pune în discuție
orientarea greșită a politicilor
economice ale Americii din ultimele decenii. Starea de astăzi
arată „dependența sălbatică“
a SUA de Rusia, China, India,
care controlează importurile
critice necesare pentru a susține economia, armata, cetățenii. Autorii susțin că deficitul
enorm de echipamente medicale evidențiat de pandemia
coronavirus este consecința
dependenței de importuri
la produse de bază, cât și la
produse de înaltă tehnologie măști chirurgicale, ventilatoare,
halate de protecție, medicamente diverse, de la antibiotice
la aspirină, scanere-asigurate
în proporție de 90 la sută din
China și India. Până în 1993, era
ilegal să se facă chiar și lenjeria
de pat pentru spitale în afara

FLORIN CONDURĂȚEANU

Singurătatea la
o ceaşcă de cafea

C

ând năvălitorii blestemaţi,
nevăzuţi au luat ostatici din
toată lumea, când hoardele de
virusuri ne-au silit să ne baricadăm
în case, singurătatea parcă ni se
apropie ca niciodată. „Într-un colţ
de cafenea. La o ceaşcă de cafea”,
splendidul cântec al Marinei Voica
revine dintr-un colţ de amintire:
„Şi-afară plouă, plouă/Și-i trecut de
ora nouă,/Discutăm cu mare artă/
Despre una despre altă”. Ajunsă
mândră la 83 de ani, înconjurată de
flori crescute cu dragoste în grădina
casei din Breaza, atât de îndrăgita
Marina Voica simte dureroasa singurătate. Lăcrimează că nu-i mai prea
sună telefonul, aude „alo” din glasul
fostului coleg de scenă Gabriel
Dorobanţu, retras şi el în comuna
Cornu, dincolo de calea ferată
faţă de căsuţa din Breaza a Marinei
Voica. „Gabi mă întreabă ce să-mi
cumpere când se duce la piaţa din
Câmpina, de fapt şi patronii restaurantului la care mâncam aici îmi
propun să-mi aducă mâncare din
prânzul lor, că au închis localul, nu
doresc să-i îngreunez, mai vorbesc
cu preotul duhovnic al meu, dar
la telefon”. Şlagărul atât de senti-

SUA, dar ridicarea restricției în
1994 a deschis piața de articole
de igienă personală și produse
medicale până la dominarea
totală a domeniului de importuri. Situația nu este diferită în
asigurarea mineralelor critice pământuri rare și metale tehnologice - în care SUA erau lider
mondial până acum 20 de ani.
Politicile „panaceu“ de conservare a mediului au determinat
închiderea exploatărilor miniere, unde s-au pierdut mii de
locuri de muncă. Autorii consideră că securitatea națională
este într-un risc grav din cauza
administrațiilor anterioare,
marea putere fiind vulnerabilă
față de lanțul de aprovizionare
din import. Astfel, „SUA au
cedat controlul viitorului său
altor țări pentru apărare, energii regenerabile, industrii înalt
tehnologice“. Cauza? „În urmă
cu decenii, SUA au ales calea

mental „La o ceaşcă de
cafea” a fost compus,
şi ca melodie, şi ca
versuri, de Marina Voica
chiar când călătorea printre inspiraţiile ei, cu o savarină în faţă, într-o cofetărie pierdută
de lume. Marina Voica ne-a bucurat
inimile zeci de ani cu gingăşia talentului ei. N-a răsfăţat-o soarta pe
Marina Voica, primul soţ cu care a
venit de la Moscova, n-a fost chiar
domn, îşi găsise iubirea dorită cu
un medic, dar la doar un an după
căsătorie, acesta s-a urcat la cer
dintr-o luptă inegală cu cancerul.
Marina a ieşit învingătoare dintr-o
operaţia pe cord deschis. S-a îndrăgostit Marina Voica de România,
n-a mai părăsit-o şi o numeşte „ţara
mea”. Să nu împingem în uitare
marii artişti care ne-au încântat
sufletele. Fiindcă Marina Voica a
vorbit de purtarea prietenească a lui
Gabriel Dorobanţu, să ne amintim
că el ne-a dăruit un superb şlagăr:
„Hai, vino iar în gara noastră mică”.
Margareta Pâslaru, cu buchetul ei
de melodii fredonate de noi, face
parte şi ea din generaţiile româneşti.
Când vine de dor în ţară, se duce la
saloanele de spital cu copii bolnavi
de cancer, le aduce zâmbetul jucând
cu mâinile ei piese de marionete.
Să-l îmbărbătăm cu gândul nostru
bun pe îndrăgitul cântăreţ Cornel
Constantiniu, care luptă brav cu o
boală grea, Parkinsonul.

cea mai ușoară pentru a obține
minerale necesare economiei și
armatei din import, la prețuri
mici. Acum națiunea a devenit
fragilă, dependentă de importurile din China și Rusia. Speranța
că se va importa de la aliați nu
este un plan realist, apreciază autorii, pentru că și ei au
propriile deficite de resurse și
probleme de import similare“.
nn Bridges are un important post executiv în Silicon Valley și a lucrat în Consiliul
de Securitate Națională în perioada administrației Obama, iar
Ned Mamula lucrează la Institutul geologic al SUA. Opiniile lor
având greutatea competenței,
greu de combătut, sunt valabile
și pentru realitatea românească. Modelul economic preluat
sau impus de alții după anul
1990 se dovedește acum și la
noi eronat și conduce la imposibilitaea unui răspuns național

A

Trăim într-o
lume a rarităţii

D

oar în paradis nu e penurie. Toate
bunurile există din abundență, raritatea lor e un concept necunoscut. Tocmai
de aceea, acolo nu există nici economie,
diviziune a muncii sau comerț.
e multe ori în istorie, dar și în contemporaneitate își face loc ideea că
dobânda la împrumuturi e o formă de jaf și
ar trebui interzisă. În fond, de ce să plătești
mai mult decât ai luat? Ceea ce nu se înțelege e că una e să dispui de resurse în prezent
și alta e să amâni posesia lor pentru viitor,
punându-le temporar la dispoziția altuia.
Precum toate bunurile mundane, timpul
este limitat. Nu suntem nemuritori, iar calitatea vieții scade pe măsură ce îmbătrânim.
Dobânda nu este decât prețul timpului.
aritatea bunurilor, de la sine înțeleasă
pe vremuri ca origine a economiei, e
tot mai mult ocultată în ziua de azi. Există
chiar luări de poziție ale stângii radicale
potrivit cărora ideea însăși de penurie
nu e decât un mit propagandistic cultivat
intenționat de „capitaliști” pentru a justifica
exploatarea clasei muncitoare. De fapt,
toate bunurile ar exista din abundență, tot
ce lipsește ar fi redistribuirea lor judicioasă.
tatele se comportă, la rândul lor, ca și
cum raritatea bunurilor n-ar fi un dat
ontologic, ci doar un rezultat nefericit al
unor politici neinspirate. Dacă s-ar aplica
politicile „corecte”, orice formă de penurie
ar dispărea, iar prosperitatea s-ar generaliza. Avem de-a face aici cu o neînțelegere

D

R

S

la o criză de amploare. Aproape singura măsură eficientă în
condițiile sărăciei mijloacelor
de protecție sanitară a devenit
păstrarea distanțării sociale.
România nu dispune nici de
mijloacele financiare uriașe ale
Americii sau ale aliaților din
UE și NATO, așa încât, la noi,
președintele, mereu vizionar
în rele, anunță austeritatea
chiar înainte de trecerea
vârfului epidemiei. „Regele e
gol“ în SUA, dar croitorașii
vor găsi stofe și brocarturi să-l
îmbrace. În România, modelul
economic al anilor ’80, impus
de crizele petrolului, a fost
vehement repudiat și aruncat
la coș cu toată zestrea industrială și baza de materii prime
care o susținea. Ca atare,
mijloacele pentru a confecționa stofa necesară acoperirii
sărăciei chiar și cu peticul lui
Arvinte, pe care îl tot mutăm,
ne vor lipsi pentru mulți ani.
Cine îi va apuca are șansa să
ne contrazică!

Ionuţ Bălan
fundamentală a ceea ce este
prosperitatea: ea nu este
anularea rarității funciare
a bunurilor, ci adaptarea cu
succes la ea, prin economie.
na din sursele cele mai insidioase ale
iluziei abundenței întreținută de state
este de natură monetară. De vreme ce
putem oricând să tipărim bani, prin metode
mai primitive sau mai complexe, înseamnă
că am depășit blestemul rarității bunurilor.
Masa monetară poate fi multiplicată la infinit.
Dacă mijloacele de schimb sunt infinite, și
obiectele schimburilor sunt infinite, nu-i așa?
sta înseamnă că deficitele bugetare, la
rândul lor, nu sunt decât o iluzie aritmetic-contabilă. Penuria poate fi anulată din
pix. Toată lumea se califică pentru subvenții
de la cele mai mari bănci și corporații salvate de stat, pentru că sunt too big to fail,
până la șomeri și alte categorii de asistați
social. Anumite industrii sau proiecte de
investiții nu rezistă pe cont propriu în piață?
Nu-i nimic, le acordăm ajutoare de stat.
Salariile sunt prea mici? Nu-i nimic, majorăm în continuu salariul minim. Dobânzile
par prea mari? Nu-i nimic, le plafonăm prin
decret. Iar cine nu adoptă poziția de drepți
e reprimat subtil, prin suprareglementare.
otul pentru a ascunde adevărul
elementar că trăim într-o lume a rarității bunurilor și că doar piața liberă, adică
tranzacțiile voluntare între indivizi, în condiții de diviziune a muncii, de respectare a
drepturilor de proprietate și a contractelor
semnate, e soluția de adaptare la ea și de
maximizare a prosperității.
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HorOscop

METEO
Cer senin
Cerul va fi mai mult senin în toată țara.
Vântul va sufla moderat în sudul
Moldovei și în nordul Carpaților Orientali
și slab până la moderat în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa
în general între 14 și 19 grade în Transilvania și Maramureș, 18-22 de grade în
Banat și Crisana, 16-21 de grade în
Oltenia, Muntenia și Moldova și 13-18
grade în Dobrogea. Cele mai scăzute
valori se vor înregistra în sudul litoralului.
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Stresul pe care l-ai
Eşti mai emotiv
BERBEC
LEU
acumulat
în
ultima
21.03 - 20.04
23.07 - 22.08 decât în mod normal,
vreme îţi va tulbura
iar fiecare discuţie în
somnul, motiv
contradictoriu cu un
pentru care este
membru al familiei te
posibil să te trezeşti
ener vează pes te
foarte nervos. Nu îţi
măsură. Schimbă
descărca nervii pe cei din jur. subiectul, atunci când simţi că se
Acordă-ţi o pauză pentru a te relaxa. apropie un posibil conflict.

Ai multă energie, însă
tot nu reuşeşti să îţi
pui planurile în aplicare, iar acest lucru
nu are legătură cu
tine. Nu primeşti suficient sprijin din
partea prietenilor, motiv pentru care
frustrarea va apărea.

Vei avea parte de o
Eşti obosit şi stresat,
FECIOARĂ
zi plină de provocări.
iar acest lucru este
23.08 - 22.09
De asemenea, este
posibil să ducă la o
posibil să primeşti
serie de conflicte cu
nişte veşti descurajaoamenii dragi ţie.
toare, care te vor
Încearcă să te
face furios sau trist.
calmezi şi ar fi
FRIDAY să-ţi păstrezi
16
Încearcă
calmul, lucrurile momentul ideal să te gândeşti serios
se vor rezolva.
la un viitor concendiu.

Îţi începi ziua concentrându-te pe cele mai
importante lucruri pe
care le ai de făcut azi.
Eşti mai analitic decât
în mod normal, astfel
î n c â t re u ş e ş t i s ă
gândeşti strategii bune în care să
acţionezi.

TAUR
21.04 - 20.05

SATURDAY

10

SĂGETĂTOR
22.11 - 20.12

CAPRICORN
21.12 - 19.01

Dacă eşti implicat în
Partenerul de cuplu
BALANȚĂ
vreo activitate de
sau un coleg va fi
23.09 - 22.10
grup sau în orice
SUNDAY
18 destul de iritant azi,
situaţie socială, pregăiar reacţiile vulcanice
teşte-te pentru tot
pe care le ai nu ajută
felul de stări conflicla nimic. Este posibil
tuale. Cel mai bine ar
să zici lucruri pe care
le vei regreta ulterior. Stai departe de fi să stai departe de ele, nu au nimic
de-a face cu tine.
Econflicte.
N
SE
NE

Simţi că ai energie să
muţi munţii din loc,
însă nu este cazul să
te extenuezi acum.
Vrei să foloseş ti
energia asta cât mai
productiv, iar nişte
idei trecute pe hârtie te-ar putea ajuta
în acest sens.

Ai o mulţime de
Eşti predispus la
SCORPION
lucruri de făcut şi
cheltuieri mari fără
23.10 - 21.11
rost. Este bine că
prea
puţin
timp
la
SW
te-ai hotărât să te
dispoziţie.Vrei să faci
toate treburile
răsfeţi, însă es te
deodată, iar rezultaposibil să cazi în
tele dorite nu vor
cealaltă extremă.
apărea. Nu mai pune atâta presiune pe Chiar nu este necesar să cumperi
tine, lucrurile sunt mult mai simple.
toate lucrurile pe care le vezi.

Te afli într-un conflict
între carieră şi obligaţiile de casă, iar
dacă gestionezi totul
cu calm, rezultatele
pozitive vor apărea
rapid. Cu toate
acestea, astăzi tinzi să fii mai vulcanic
decât în mod normal.

GEMENI
21.05 - 21.06

NW

13

RAC
22.06 - 22.07

VĂRSĂTOR
20.01 - 18.02

PEȘTI
19.02 - 20.03

Publicitate

În această perioadă de stat în casă, Jurnalul îți oferă încă o serie de mare actualitate

„Coronavirus 2020”
SW

Sfaturi extrem de utile, tehnici de supraviețuire, remedii, povești, teorii.

Nu rata volume deosebit de interesante și de practice
l „Coronavirusul, între adevărul științific
și teorii ale conspirației”, de Dr. Bernd Lee,
Jo-Anne Anderson-Lee
l „Ghid practic de prevenire a infectării cu
Covid-19”, de Vicențiu Naumescu
l „Tehnici de supraviețuire în izolare pe
perioada pandemiei”, de Silvian Leahu
l „Ce și cum îi spui copilului tău despre
Coronavirus”, de Silvian Leahu
l „Remedii vechi pentru noul coronavirus,
însoțite de leacuri și rețete”, de Vicențiu
Naumescu
l „Există viață după Coronavirus! Povești
adevărate din vremea pandemiei”, de
Laurențiu Corban și Dragoș Nedelescu.

Partener: editura Integral
www.eintegral.ro

Comandă volumele la numerele de telefon
0787.802.913 (tarif normal)
sau trimite un email la adresa
marketing@jurnalul.ro
și ți le aducem acasă!

14

ancheta

miercuri / 8 aprilie 2020

n USR, ajutat de PNL, dar și de doi parlamentari de „stânga”, creează „procurorul-guru” al calității
pădurilor, apelor, solului și gunoaielor n Cu șef numit politic și subalterni angajați fără concurs

Un Parchet-mamut stă să se nască în România. Un nou
DNA, dar care să investigheze infracțiunile de mediu
În timp ce, prin acțiuni legislative, mediatice sau
chiar pe rețelele de socializare, în timpul ultimelor
campanii electorale, politicienii de la USR și PNL
militează activ în vederea desființării Secției pentru
Investigarea Infracțiunilor din Justiție, un grup de
42 de parlamentari ai celor două partide la care se
adaugă unul de la Pro România și altul de la PSD
vor înființarea unei noi direcții naționale în cadrul
Parchetului General. Este vorba despre o inițiativă
a celor de la Uniunea Salvați România, la care au
achiesat și ceilalți, pentru constituirea Direcției
pentru Investigarea Infracțiunilor de Mediu, constituită pe modelul DNA și al DIICOT, cu procuror-șef
numit politic, cu procurori desemnați, din pix, de
acest procuror-șef și care să exercite atribuții exclusive referitoare la efectuarea urmăririi penale privitoare la infracțiunile de mediu. Contrar criticilor
adresate SIIJ, inițiatorii propun, în proiectul legisativ aflat în dezbatere, ca procurorii noii direcții să
participe și să-și susțină cauzele în instanțele de
judecată, dar și să avizeze, să controleze și să supravegheze modul în care specialiștii în silvicultură,
apă sau aer derulează activități în dosarele aflate pe
rolul acestui nou Parchet. Mai mult, această nouă
unitate de Parchet are dreptul, prin lege, să contribuie la modificarea legislației penale. Iar subiectul a
devenit atât urgent, în plină pandemie de coronavirus, încât Plenul CSM, care nu s-a mai reunit de
luna trecută, îl va dezbate, pentru a emite un punct
de vedere, chiar în ședința de mâine.

Proiectul de lege, inițiat de
USR, a fost deja înaintat
Camerei Deputaților șI a
primit o parte din avize

Consiliul Județean Iași pune la bătaie
300.000 de lei pentru proiecte sociale
la vreme de coronavirus

Ion Alexandru

Astfel, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii se
reunește, mâine, 9 aprilie
2020, pentru prima dată pe
luna aceasta, pentru a dezbate
propunerea legislativă pentru
organizarea și funcționarea
Direcției de Investigare a

Infracțiunilor de Mediu,
precum și pentru modificarea
și completarea unor acte
normative, conform fișei de
ședință publicată pe site-ul
CSM.
Proiectul de lege sus-menționat este inițiat de mai mulți
parlamentari ai Uniunii
Salvați România, aceiași care,

alături de colegii de la PNL,
militează activ pentru desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din
Justiție și își propune înființarea unei alte megastructuri
de Parchet, care să funcționeze identic cu DNA sau cu
DIICOT. Proiectul a fost scris
pe 12 martie 2020, cu patru
zile înainte ca, în România, să
fie decretată starea de urgență
ca urmare a pandemiei de
COVID-19, și a fost depus la
Camera Deputaților în plină
criză sanitară, pe 24 martie
2020. În total, 42 de parlamentari au semnat proiectul de
lege, dintre care șase deputați
și 13 senatori de la USR, 12
senatori de la Partidul Național Liberal (printre care se
numără Alina Gorghiu și
Daniel Fenechiu), un deputat
neafiliat și șase senatori neafiliați (inclusiv Adrian Țuțuianu, de la Pro România),
precum și senatorul social-democrat Ilie Niță.

Un DNA tras la xerox
Conform proiectului de lege
citat, Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor de Mediu
se dorește a fi o structură
specializată de Parchet în

Șefii DIIM, cu rang de adjuncți ai procurorului general
Din textul proiectului de lege inițiat de USR, dar
susținut de PNL, de neafiliați, dar și de un parlamentar de la PSD, reiese că structurarea administrativă a noii Direcții pentru Investigarea Infracțiunilor
de Mediu este cvasi-identică cu cea a DNA. Mai
exact, Direcția este condusă de un procuror-șef,
asimilat prim-adjunctului procurorului general al
Parchetului de le lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție.
Acest procuror-șef al Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Mediu are în directa
subordine doi procurori-șefi adjuncți, asimilați,
de asemenea, procurorilor gennerali adjuncți ai
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție.
Procurorul-șef emite ordine cu caracter intern
și exercită controlul asuptra procurorilor din subordine, atât în mod direct, cât și prin intermediul altor

procurori, anume desemnați în acest sens. Din
același proiect de lege rezultă că Direcția pentru
Investigarea Infracțiunilor de Mediu va fi constituită
dintr-o structură centrală, cu sediul la București,
organizată în secții, servicii, birouri, departamente și
compartimente, precum și din structuri teritoriale,
de asemenea organizate în birouri și servicii.
Posturile prevăzute pentru această nouă structură de Parchet sunt de 295 de procurori, 40 de
specialiști, 270 de angajați ca personal auxiliar și
40 de ofițeri de poliție judiciară. Finanțarea Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Mediu
urmează să se asigure integral de la bugetul de
stat, fondurile destinate fiind evidențiate, distinct,
în bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție. Mai mult, anual, se va constitui
un depozit în cuantum de două milioane de lei,
pentru infracțiunile flagrante.

La această inițiativă au achiesat și senatorii Adrian
Țuțuianu, de la Pro România, și Ilie Niță de la PSD
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Ca pe vremea lui Kovesi: Dacă torni, scapi cu jumătate din pedeapsă

Plenul CSM trebuie să
se pronunțe, în ședința
de mâine, cu privire la
înființarea noii Direcții
pentru Investigarea
Infracțiunilor de Mediu
combaterea infracțiunilor
săvârșite împotriva mediului
înconjurător, care să funcționeze în cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție și care să fie
condusă de procurorul general,
prin intermediul unui procuror-șef de direcție, pe modelul
DNA și DIICOT. Ca și aceste
două direcții, Direcția pentru
Investigarea Infracțiunilor de
Mediu se dorește a fi una independentă în raport cu instanțele judecătorești și cu
Parchetele de pe lângă acestea,
precum și în relațiile cu celelalte autorități publice.
Atribuțiile Direcției pentru
Investigarea Infracțiunilor de
Mediu sunt unele complexe.
Mai exact, DIIM efectuează
urmărirea penală pentru
infracțiunile primite în
competența direcției prin
legea în discuție sau prin alte
legi speciale. De asemenea,
conduce, supraveghează și
controlează actele de urmărire
penală efectuate prin dispoziția procurorului-șef al
direcției, de către ofițerii de
poliție judiciară organizați în
cadrul structurilor specializate, atât la nivel central, cât
și la nivel teritorial, exact pe
modelul DNA și DIICOT.

Procurorul controlează
specialistul
Un alt atribut al acestui
Parchet-mamut este acela al
sesizării instanțelor de judecată pentru luarea măsurilor
prevăzute de lege, pentru
judecarea cauzelor, precum și
pentru exercitarea căilor de
atac, potrivit legii, în cauzele

Reiterăm faptul că, la momentul înființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, această structură a
fost criticată de către chiar inițiatorii
înființării Direcției pentru Investigarea
Infracțiunilor de Mediu, care, în principal,
au considerat că o astfel de structură va
paraliza activitatea celorlalte Parchete, în
special a DNA, dar care, prin competențele atribuite prin lege, va putea prelua
toate cauzele aflate pe rolul altor unități
de Parchet, dacă aceste cauze vizează
vreun magistrat. Ei bine, același lucru se va
întâmpla și cu DIIM, legea propusă vizând
faptul că „dacă, în cursul urmăririi penale,
procurorii celorlalte Parchete constată
că infracțiunea care constituie obiectul
cauzei este una din infracțiunile atribuite în
competența Direcției pentru Investigarea
privind infracțiunile date în
competență Direcției pentru
Investigarea Infracțiunilor de
Mediu. Și nu doar că sesizează instanțele, dar participă
la ședințele de judecată în
care procurorii acestei noi
direcții au sesizat instanțele
ori au exercitat căile de atac.
Foarte interesant este că,
prin proiectul de lege, procu-

Infracțiunilor de Mediu, aceștia au obligația
să sesizeze de îndată procurorii acestui
Parchet.
Mai mult, prin legea de organizare și
funcționare a DIIM, inițiatorii reintroduc
turnătoria care te scapă de ani grei de
pușcărie, practică uzuală, în mandatul
Laurei Codruța Kovesi, a Direcției Naționale Anticorupție. Astfel, se introduce
celebra cauză de impunitate, care a
funcționat în cazul lui Claudiu Florică și
Dinu Pescariu, în primul dosar „Microsoft”, potrivit căreia, „persoana care a
săvârșit infracțiuni de mediu care, în timpul
urmăririi penale, face denunțuri (…),
beneficiază de reducerea la jumătate a
limitelor de pedeapsă prevăzute de lege”.
Noua direcție se încadrează, conform
proiectului de lege, cu procurori numiți

rorii sunt transformați în niște
guru infailibili ai domeniului
mediului, ei conducând,
supraveghind și controlând
activitățile de ordin tehnic în
cadrul urmăririi penale efectuate de specialiști în domeniul informatic, în domeniul
silvic, al calității apei, al calității aerului, al calității solului,
al gestiunii deșeurilor, al

prin ordin al procurorului-șef, cu avizul
Secției de Procurori de la CSM. Asta, în
timp ce, la mult-hulita SIIJ, procurorii sunt
numiți prin concurs, de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Mai mult,
nu doar numirea procurorilor este făcută
de șeful direcției, ci și revocarea lor, tot
cu avizul Secției de Procurori de la CSM.
Dacă SIIJ prezintă, anual, un raport de
activitate Plenului CSM, la DIIM lucrurile stau cu totul altfel, procurorul-șef
de direcție evaluează, anual, rezultatele
obșinute de procurorii din subordine. De
asemenea, la DIIM se încadrează personal
asimilat judecătorilor, procurorilor,
personal auxiliar de specialitate, personal
economic și administrativ, salarizarea fiind
cea prevăzută și la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție.

emisiilor industriale, precum
și în alte domenii care țin de
protecția mediului.
Iar lucrurile nu se opresc
aici. Conform proiectului de
lege, Direcția pentru Investigarea Infracțiunilor de Mediu
urmează să studieze cauzele
care generează săvârșirea
infracțiunilor de mediu sau a
altor infracțiuni date în

competența direcției și a
condițiilor care le favorizează.
Putând, conform proiectului
de lege, să: elaboreze propuneri în vederea eliminării
acestor cauze, precum și
pentru perfecționarea legislației penale în domeniu. Cu
alte cuvinte, inițiatorii legii
dau, prin lege, atribuții de
legiferare unor procurori.

n Ancheta pe achiziția de echipamente medicale deschisă de Parchetul Militar, declinată la DNA

Procurorul „10 august” a pus gând rău și Guvernului Orban

Suspecta achiziție de măști FPP2 și FPP3, atribuită
de Oficiul Național al Achizițiilor Centralizate
(ONAC), constituie obiectul unei lucrări penale
deschise de celebrul deja Bogdan Pîrlog, de la Parchetul Militar București, cel care a anchetat, inițial, și
„evenimentele” din 10 august 2018, din Piața Victoriei. Acesta s-a sesizat din oficiu, în data de 27 martie
2020, în legătură cu atribuirea contractului către
societatea Romwine & Cofee SRL Giurgiu, companie
înființată anul trecut și care are ca obiect de activitate
declarat la Registrul Comerțului „comerțul cu produse din tutun și băuturi”.
Ion Alexandru

După ce s-a sesizat și a întocmit lucrarea, Bogdan Pîrlog a
întocmit o ordonanță de declinare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, precizează surse judiciare. Conform acestei
ordonanțe, SC Romwine & Cofee SRL, înființată în urmă cu
un an, care are ca principal obiect de activitate comerțul cu
produse alimentare, băuturi și produse din tutun, efectuat prin
standuri, chioșcuri și piețe, „existând indicii că funcționari
publici au îndeplinit un act defectuos, utilizând o societate fără
activitate reală, pentru ridicarea artificială a prețului de achiziție
pentru măști de protecție, cauzând, prin aceasta, o pagubă
bugetului de stat de peste un milion de euro”.
“Jurnalul” a dezvăluit, luna trecută, că, în cadrul procedurii
de achiziție directă inițiată, în 11 martie, de Oficiul Național
al Achizițiilor Centralizate, structură aflată în subordinea
Ministerului Finanțelor Publice, printre companiile cu care

Procurorul militar Bogdan Pîrlog vorbește, în ordonanța
de declinare, despre un prejudiciu de un milion de euro
au fost încheiate contracte se numără și SC Romwine & Cofee
SRL Giurgiu, aceasta urmând să livreze statului român
1.750.000 de măști chirurgicale de protecție FFP2 și FPP3, la
un preț de 26 de lei, respectiv de 38 de lei bucata. Asta, în
condițiile în care CN Unifarm, dar și mai multe unități spitalicești au cumpărat aceleași produse la prețuri mult mai mici.
SC Romwine & Cofee SRL Giurgiu, patronată de o anume
Maria Cristian, din satul Uzunu, comuna Călugăreni, urma
să încaseze peste 56 de milioane de lei.
Matria Cristian ar fi, de fapt, o bucătăreasă, angajată a
Hanului Călugărenilor, iar SC Romwine & Cofee SRL Giurgiu
ar fi, de fapt, un distribuitor al grupului Sanimed International
Impex, patronat de omul de afaceri Cătălin Hideg.
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Două spectacole pe texte de excepţie, transmise online de Teatrul Bulandra
Se dovedește că atât pentru spectatorii noştri din București, din țară,
dar și pentru românii de pe toate
meridianele lumii, vizionarea online
a spectacolelor Teatrului Bulandra
– pe pagina oficială de facebook și pe
site-urile www.bulandra.ro, www.
smartradio.ro – devine deja o binevenită evadare din impunerile acestei perioade.
Magdalena Popa Buluc

Spectacole celebre pe texte importante
ale literaturii universale, actori mari,
regizori de renume și spectatori de
excepție, acestea sunt ingredientele săptămânilor teatrale marca Bulandra mutate
în online.

„Marmură”, de Iosif Brodski
Astfel, miercuri, 8 aprilie, la ora 19.00,
este programat spectacolul Marmură de
Iosif Brodski ( Premiului Nobel ), pus în
scenă de Yuri Kordonsky, cu Victor
Rebengiuc și Marian Râlea.
Despre lucrul cu actorii și textul ales,
regizorul Yuri Kordonsky scria: “Îmi
doresc din tot sufletul ca acest text să fi
fost o provocare pentru actori. Am putut
monta piesa aceasta, fiindcă ambii actori
sunt intelectuali; ei au şi transmit puternic
emoţia, dar au şi nişte minţi minunate,
cu experienţă şi cunoştinţe despre istorie,
ei înşişi fiind martori direcţi ai unor cataclisme istorice, martorii evenimentelor
care au avut loc aici în ultimele decenii,
evenimente care au schimbat faţa lumii.

Piesa aceasta nu poate fi jucată de actori
care n-au capacitatea de a aprecia poezia,
arta. Cei doi trăiesc în ARTĂ. Viaţa însăşi
e artă, de aceea ei pot vorbi şi simţi aceste
teme, aceste subiecte care l-au frământat
atât de mult pe Brodski...”

„Însemnările unui necunoscut”,
după F. M. Dostoievski
Al doilea spectacol este „Însemnările unui necunoscut”, după F. M.
Dostoievski, dramatizarea Ion Cojar și
regia Alexandru Darie. Acesta se va
transmite online – pe pagina oficială de
facebook și pe site-urile www.bulandra.

ro, www.smartradio.ro – sâmbătă, 11
aprilie, ora 19.00.
„«Însemnările unui necunoscut» e
un spectacol de performanţă cu interpreţi de performanţă, genul de producţie
care recomandă cel mai deplin o echipă,
o trupă, un teatru, genul de montare
care coagulează talente, catalizează
energii nebănuite”, scria Răzvana Niță
pe site-ul port.ro.
Un spectacol despre care încă se
vorbește, pus în scenă de regizorul de
uriaș talent care a fost Alexandru Darie,
cu actorii: Mihai Constantin, Virgil
Ogăşanu, Tamara Buciuceanu și Ion

Besoiu, Alexandru Potoceanu, Ana Ioana
Macaria, Manuela Ciucur, Marian Râlea,
Gheorghe Ifrim, Petre Lupu, Mirela
Gorea, Andrei Runcanu, Bogdana Darie,
Ilinca Manolache, Lucian Ifrim, Antoaneta Cojocaru, Matei Constantin.
Două montări speciale dedicate spectatorilor care gustă teatrul de calitate și
interpretările de excepție, două texte care
se adresează atât minții, cât și sufletului,
două spectacole la care spectatorii români
de pe tot globul pot asista online ca și cum
ar fi în sală, două producții marca
Bulandra.
Vă facem loc în sălile Bulandra online!

Miercuri, 8 aprilie, de la ora 20.00
începem o nouă săptămână de spectacole online. Pentru următoarea
„întâlnire la voi acasă” pe canalul
YouTube al Teatrului Național, am
pregătit un spectacol despre sinceritatea și despre bucuria întâlnirii fără
bariere dintre actori și spectatori.
VORBEȘTE CU MINE! este confesiunea a cinci actori eliberați de
constrângerile personajului, cinci
actori care, cu umor, curaj și delicatețe,
vorbesc despre viață, despre teatru și
despre irepetabila întâlnire din fiecare
seară cu publicul.
Săptămâna „Întâlnirilor la voi
acasă” continuă vineri, 10 aprilie, de
la ora 20.00 pe canalul YouTube al
Teatrului Național din Timișoara cu
HAMLET de Shakespeare, unul
dintre marile texte ale teatrului
universal, în spectacolul creat de
regizoarea Ada Lupu Hausvater pe
traducerea „remix” semnată de Peca

foto: Adrian Pîclișan / TNTm

Teatrul Național din Timișoara propune noi „Întâlniri la voi acasă” pe canalul său YouTube

Ștefan. Spectatorii vor descoperi în
interiorul poveștii binecunoscute
destinul unui om neintoxicat de
compromisuri și de falsitate. Acestui
Hamlet care trăiește într-o lume
șocant de asemănătoare cu a noastră,
îi răspunde live Bean MC, liderul
trupei Subcarpați.
Încheiem duminică, 12 aprilie, de
la ora 20.00, pe canalul YouTube al
Teatrului Național din Timișoara, cea
de-a treia săptămână de întâlniri
online, cu un spectacol dedicat copiilor
de toate vârstele: SAREA ÎN BUCATE
după Petre Ispirescu. Un spectacol
reconfortant, plin de culoare, o aventură minunată, în care oricine intră
află câte ceva despre prietenie, despre
iubire și despre gustul adevărului.
Vă reamintim că toate înregistrările spectacolelor difuzate pe canalul
YouTube al Teatrului Național
sunt disponibile până la 1 mai
2020. (Magdalena Popa Buluc)
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Redescoperă bucuria de a citi! Jurnalul îţi aduce în luna aprilie cărţile marilor autori români

Citește cărţi esenţiale

Comandă volumele la
numerele de telefon
0787.802.913 sau
0740.984.910
(tarif normal), trimite un
email la adresa
marketing@jurnalul.ro
sau intră pe site-ul
www.editurahoffman.ro
şi ți le trimitem acasă,
la finalul lunii!

#staiacasă și #citeștecărțiesențiale

Anunț important!

Din cauza pandemiei de coronavirus, volumele din colecția
„Jurnalul cărților esențiale” nu vor mai apărea împreună cu
ziarul la distribuitorii de presă, începând de miercuri, 1 aprilie.

Însă Jurnalul se gândește la tine și îți oferă în continuare
cărți esențiale!
Iată cu ce te poți delecta în această
perioadă de stat în casă:

☞ Miercuri, 1 aprilie
Donna Alba,
de Gib I. Mihăescu

Preţ special:
18 lei volumul
Transportul
este gratuit

Nu uita că poți citi ediția
integrală a ziarului,
de acasă, pe site-ul

Până la revenirea la starea
de normalitate, abonații la
Jurnalul cu insert vor primi
pachetul cu cărțile esențiale
la sfârșitul fiecărei luni.

www.jurnalul.ro

☞ Miercuri, 8 aprilie
Ion,
de Liviu Rebreanu

Descarcă ziarul în fiecare
zi, la prețul de 2,79 lei.
sau urmează pașii de pe site
și fă-ți abonament online!

☞ Miercuri, 15 aprilie
Pânza de paianjen,
de Cella Serghi
☞ Miercuri, 22 aprilie
Desculț,
de Zaharia Stancu

Proiect realizat în colaborare cu
Editura Hoffman - www.editurahoffman.ro
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n Trei versiuni ale unui Renault cu pedigree din F1
n Cât de puternic e noul motor de 1,8 litri turbo
Megane RS este o bucată din inima iute și puternică a diviziei sport a Renault,
pusă la dispoziția publicului larg. Pentru puțin peste 30.000 de euro, poți pilota o
mașină în care pedigree-ul provenit de la tehnologie din Formula 1 este folosit pentru
plăcerea șoferului obișnuit. RS este ridicat pe platforma unei mașini de stradă, acel
Megane care se luptă acerb într-unul dintre cele mai disputate segmente din piața
auto. Am avut ocazia să testez cea mai mare bestie de la Renault pe circuitul de curse
de la Titi Aur în cadrul unor circuite pe care și-au arătat forțele un RS de 280 de cai
putere, un RS CUP Chassis și supremul Trophy de 300 de cai putere.
Mașinile portocalii și
galbene ne așteptau cuminți la
start. Stârnite de piloții obișnuiți cu circuitul sinuos care
pune mașinile la încercare,
bestiile fornăiau ușor, ca niște
armăsari tineri și nerăbdători.
Își făcuseră deja încălzirea,
aveau gumele fierbinți și
frânele încinse. Așteptau doar
să ne așezăm în cockpit și să le
dăm blană. Eram tare nerăbdători să vedem ce poate un
RS atunci când este stresat,
când i se cere să meargă iute și
pe virajul strâns pe care vrea
să-l ducă șoferul. În fața presei
se aflau trei mașini aparent
similare. Ceva diferențe de
design le făcea deosebite una
de alta. Dincolo de prima
impresie sunt diferențe semnificative, și nu neapărat ca preț.
Modelul de bază pentru RS
este un Megane care are în
dotarea standard un șasiu
sport. Sub capotă are un motor
de 275 de cai putere, care este
capabil să ofere un cuplu de
380 Nm încă de la 2.400 de
rot./min. și până pe la 4.800 de

Pilotaj la
rot./min. Deci,
limită. Prima
practic, acolo
tură a fost de
unde se mișcă un
acomodare. Am
șofer normal cu
secunde până la sută
urmat cuminte
turația pe șosea.
Cifrele de care sunt în stare indicațiile copilotului. Apoi,
mașinile de performanță de la m-am ținut zdravăn de volan,
Renault sunt grăitoare. iar piciorul stâng l-am înfipt în
Timpul în care se atinge suta locul de pe podea unde în mod

5,7

Pe exteriorul lui Megane RS există
40 de senzori care colectează
date pentru a oferi șoferului o imagine
cât mai reală a performanțelor

Cum merge un Megane RS pe circuit
de km/h este de 5,8 secunde, și
chiar mai coborât cu o sutime
în cazul motorul de 300 de cai
putere, iar distanța de un km
cu plecare de pe loc se face în
25 de secunde. Viteza maximă
de care sunt capabile modelele
RS este undeva după 250 de
km/h. R.S. Drive este folosit
pentru a selecta modul de
conducere (Normal, Sport și
Race) și pentru a adapta
cartografia cutiei de viteze,
comportamentul ESP, direcția
și sensibilitatea pedalei de
accelerație.

Primul McLaren plug-in hybrid, care va fi lansat în cursul
acestui an, va putea parcurge în modul electric până la 32
km. Sub capota lui McLaren va sta, lângă motorașul electric,
un propulsor puternic V6.
"Avem experiență în ceea
ce privește sistemele electrificate. Le-am utilizat cu succes în cazul modelelor P1, P1
GTR și Speedtail, iar o astfel de rețetă poate oferi atât
performanțe de top, cât și eficiență. În cadrul McLaren totul
se bazează pe dezvoltarea mașinilor cu performanțe de top,

normal trebuie să se odihnească. Mi-am lăsat corpul în
voia forțelor centrifuge și
centripede care acționau
asupra mea. Centura de siguranță și scaunul sport cu susținere laterală au avut grijă să
nu zbor prin habitaclu. Am
încercat să păstrez trasa, să
ascult cât mai fidel sfaturile
pentru a scoate un timp cât
mai bun, am virat aproape de
buza acului de păr, m-am
avântat către celalaltă latură și
am tras de volan, lăsându-mă
pe mâna sistemelor de siguranță care intervin la limită
pentru a menține automobilul
sub control. Am simțit fierbințeala stârnită de adrenalină și
mi-a rămas în timpane
zgomotul făcut de cei 300 de
cai putere. Totul s-a desfășurat
pe repede înainte. Timpul s-a
comprimat și testul s-a
terminat atunci când începuse
să-mi placă mai mult. Apoi a

amortizor, care asigură amortizare suplimentară și un mai
bun control asupra contactului
dintre anvelopă și carosabil. În
oraș, oferă o călătorie comodă,
Diferențele dintre RS și pe pistă, elimină șocurile și
GT. Modelul de bază pentru un reculurile apărute, oferind
RS pleacă de la 30.700 de euro manevrabilitate și stabilitate. A
în versiunea cu cutie manuală. fost, de asemenea, adăugat
Pentru cutia automată EDC sistemul 4CONTROL care
ajunge la 32.200 de euro cu mișcă roțile din spate pentru a
TVA. În comparație cu un reduce supra și sub virajul. Cu
Megane de serie,
patru roți direcsuspensia a fost
toare, sistemul
PLUSURI
îmbunătățită cu
contribuie la
sistemul Comprecizia direcției
sportivitate
pression Hydrași optimizarea
sistemul 4 control
ulic Stop. Inspipoziţiei autotutehnologie F1
rată din lumea
rismului la drum
raliurilor, tehnopentru
mai
logia
Commultă siguranță.
MINUSURI
pression HydraLa viteze reduse,
preț mai mare
ulic Stop aduce
sistemul întoarce
cu ea un al doilea
roțile din spate
suspensii tari pentru
sistem de disiîn direcția opusă
o mașină de familie
pare a energiei
față de roțile
consum la limită
introdusă în
frontale. La
urmat schimbul de mașini.
Am făcut un downgrade de la
exemplarul Trophy la un
simplu RS.

iar un sistem hibrid plusează prin livrarea rapidă a cuplului",
a declarat Mike Flewitt, CEO-ul McLaren. Teste cu protoripul McLaren plug-in hybrid au fost deja surprinse de jurnaliștii britanici de la Autocar.
"Suntem norocoși că nu
avem atât de multe
constrângeri legate de preț. Clienții își doresc ce e mai bun,
iar acest lucru ne determină să venim cu soluții", a declarat
un oficial al companiei când a fost întrebat despre cât va
costa noul model.

Un V6 lângă un motoraș electric

Supercar hibrid

auto
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jurul mașinii, acesta poate afișa
o gamă largă de setări în timp
real, cum ar fi: accelerația,
frânarea, unghiul volanului,
funcționarea
sistemul
4CONTROL, temperatura și
presiunea. Exteriorul aduce o
grilă față cu elemente preluate
din F1. Spoilerul spate este

furnizarea de energie către
roata cu cea mai bună aderență
și performanțe ridicate în
viraje. Există în diferențial o
alunecare limitată Torsen
mecanic, iar ca diferență de
design, etrierii pe versiunea
manuală sunt de culoare roșie.
Diferența de preț este de 1.000
de euro. Topul este versiunea
Trophy, care ajunge la 300 de
cai putere și un cuplu de 400
Nm. Acesta are amortizoare
întărite cu 25% față de versiunea standard, iar arcurile sunt
cu 30% mai ferme. Bieletele
antiruliu sunt și ele întărite cu
10%. Discurile de frână de pe
puntea față sunt confecționate
dintr-un material care include
un disc de fontă și aluminiu la
butuc, fiind cu 1,8 kg mai
ușoare decât la varianta standard. Jantele de 19 inchi Fuji
Light sunt și ele cu 2 kg mai
ușoare. Evacuarea este mai
guturală, prin montarea unei
valve care permite obținerea
unor efecte explozive. Scaunele
sunt Recaro și sunt mai coborâte cu 2 cm față de poziția
standard, dar nu mai sunt
dotate cu sistem de încălzire.

Sistemele de asistență.

Sistemul R.S. Vision grupează
viteze de peste 60
special conceput lămpile laterale, farurile cu
km/h sau 100
pentru RS, iar rază lungă de acțiune, luminile
km/h în modul
difuzorul încorpo- de ceață și luminile de viraj,
g/co2 pe km
Race, toate cele
rează o evacuare într-un singur bloc optic și
patru roți virează în aceeași centrală de mari dimensiuni. asigură un sistem de înaltă
direcție. Modul Race permite Au fost montați suplimentar performanță. Avertizarea
dezactivarea sistemul ESP. extractori de aer, iar garda la sol pentru unghiul mort folosește
Motorul de 1,8 litri a primit un a fost coborâtă.
senzori de pe fiecare parte a
plus de putere de 75 de cai față
barelor față și spate. Acestea au
Variantele upgrade. Versi- rolul de a activa semnale audio
de versiunea GT. Față de versiunea anterioră însă, motorul a unea imediat următoare vine și luminoase pentru a atrage
fost reproiectat datorită experi- cu pachetul Chassis CUP, care atenția șoferului că există
enței inginerilor de la Renault înseamnă un
vechiule care se
Sport Racing, integrând un nou șasiu CUP întărit
apropie din spate
sistem de răcire și adăugând o și o suspensie mai
și intră în unghiul
priză dublă de aer la turbocom- fermă cu 10%
mort al oglinzilor
km/h viteza maximă
presor. A apărut astfel un cuplu față de cea a
retrovizoare.
suplimentar de 30 Nm care modelului precedent. Șasiul Există și un avertizor la părăpermite un vârf de 390 Nm. La Cup, în condiții de pierdere a sirea benzii de circulație.
interior există un head-up aderenței, efectuează transferul Acesta se activează la viteze de
display color proiect pe o asimetric de puteri, asigurând peste 70 km/h și dă semnale în
plăcuță transparentă și
sistemul audio dacă
un sistem de sunet
este încălcată o linie
premium asigurat de
continuă sau discontinuă fără a fi activat
Bose. De asemenea,
semnalizatorul. Concoexistă un touch-sensitive
mitent, se emit și
screen de 8,7 inch cu
vibrații în volan, fără
radio digital. Sistemul
însă a exista o corectură
R.S. Monitor permite
activă a direcției. Prețul
colectarea și sintetizarea
pentru versiunea de top
informațiilor din aproxiRS Trophy ajunge la
mativ patruzeci de
35.450 de euro cu TVA.
senzori răspândiți în
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70% dintre șoferi nu văd bine noaptea

Sondaj îngrijorător
Un studiu făcut la comanda unei companii producătoare de becuri pe
un segment care a cuprins 1.000 de șoferi români arată că 70% dintre
aceștia întâmpină probleme în lizibilitatea drumului din fața lor atunci când
conduc pe întuneric, chiar dacă au farurile aprinse. Un prim rezultat al
sondajului a relevat faptul că 42% dintre respondenți se simt mai vulnerabili
când conduc noaptea față de șofatul pe timp de zi, procentul fiind chiar mai
mare în cazul femeilor la volan: 52%. Sondajul a demonstrat de asemenea
că 82% dintre șoferi s-ar simți mai în siguranță dacă farurile mașinii lor ar
ilumina o suprafață mai mare a drumului, iar 51% dintre cei chestionați au
spus că acesta este cel mai important factor atunci când își aleg noi becuri
pentru automobilul personal. Doar 9% au spus că prețul este factorul
decisiv în alegerea noilor becuri, se arată în studiul companiei. „Mulți șoferi
își completează nivelul din rezervorul lichidului de parbriz și își verifică starea
anvelopelor în mod regulat, dar este foarte important să-și verifice și dacă
farurile funcționează la capacitatea optimă și să schimbe becurile dacă acestea nu mai dau randamentul necesar. Montarea unor becuri de calitate
înaltă (...), care sunt special proiectate să ilumineze o suprafață mai mare a
drumului, îmbunătățește vizibilitatea și le conferă șoferilor un sentiment mai
mare de siguranță atunci când se află la volan,” a declarat Cătălin Costea,
reprezentantul companiei Tungsram care a comandat studiul.

Salon auto la Beijing, în septembrie
Chinezii au anunțat că au reporogramat pentru 26 septembrie - 5
octombrie Salonul Auto de la Beijing, care ar fi trebuit să aibă loc în
aprilie și care a fost amânat din cauza pandemiei. Este foarte probabil
însă ca informația să fie parte din mașina de propagandă a Chinei, care
anunță din ce în ce mai puține cazuri de COVID-19 și care a culminat
ieri cu niciun deces nou înregistrat. Guvernul comunist sugerează astfel
lumii care se zbate între viață și moarte cu peste un milion de infecții și
zeci de mii de decese că pandemia pe care a declanșat-o și-a depășit
maximumul și se apropie de sfârșit. Chinezii sunt astfel dispuși să sacrifice milioane de dolari organizând un astfel de salon despre care nu
are nicio garanție că va beneficia de participarea marilor producători
auto. Pe de altă parte, după ce a ratat Salonul de la Geneva, Volkswagen a deschis un stand virtual cu modelele pe care ar fi trebuit să le
admirăm la expoziția elvețiană. "Sunt încântat că echipa de marketing
a reușit să pună la dispoziția fanilor standul pregătit pentru Geneva, în
ciuda faptului că evenimentul a fost anulat. În mediul virtual, vizitatorii
vor putea admira modelele pe care le-am anunțat în urmă cu câteva
săptămâni. Am demonstrat iar că situațiile speciale au nevoie de soluții speciale", a declarat Jurgen Stackmann, șeful departamentului de
Vânzări și Marketing al Volkswagen.

Luminița de la capătul tunelului
Pagini realizate de Tudorel Mușat
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n Pensionarii, în 2019
Institutul Național de Statistică (INS) va
raporta, astăzi, datele privind numărul
pensionarilor și pensia medie în anul 2019.
Comunicarea, care se transmite o dată
pe an, conține și date privind pensia reală
(câștigul ajustat cu inflația), ca și raportul
dintre pensia medie de asigurări sociale şi
câştigul salarial mediu.

n Implicațiile penale COVID

Societatea de Științe Juridice și Baroul
București organizează dezbaterea online
„Implicațiile COVID-19 în procesele
penale”, care va începe la ora 19.30.
Speakerii intră în discuții remote, iar
dezbaterea - axată pe problematica
infracționalității - va fi transmisă live online,
gratuit, pe pagina de internet juridice.ro.

n Conferință despre dadaism

Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB) oferă spre vizionare online,
pe canalul său de YouTube, pe pagina
de Facebook şi pe pagina de internet,
de la ora 14.00, înregistrarea conferinţei
„Tristan Tzara, dadaismul şi avangarda
românească”, susținută de Ion Pop în data
de 13 martie 2016. Seria TNB cuprinde
conferințele din anii 2016-2019.

COVID-19, speriat cu măşti populare

Un artist din Galaţi face haz de necaz și spune că măştile
populare, pe care le meştereşte singur, pot alunga coronavirusul.
El îi sfătuiește pe conaţionalii săi să fie cumpătaţi şi să asculte
sfatul autorităților, şi astfel vremurile grele vor trece mai uşor.
L. BUDIN

Paul Buţa, etnolog şi documentarist la Centrul Cultural
Dunărea de Jos, actor şi regizor
la Teatrul Naţional de Operă
şi Operetă „Nae Leonard” din
Galaţi, este şi creator de măşti
populare. A realizat circa 1.500
de astfel de măşti, în atelierul său
din localitatea Șivița, din judeţ, cu
care participă, când are ocazia, la
expoziţii internaţionale.

ocazia sărbătorilor de iarnă”.
Paul Buța arată cum pot fi alungate spiritele rele: „Facem masca,
toate măștile sunt funcționale,
o punem pe cap, luăm și bâta
de aici, care este făcută special
pentru asta, și începem...”.

Demoni fantastici

Măștile lui Buța sunt inspirate
de personaje din viaţa satului de
altădată, dar întruchipează şi
vietăţi fantastice sau animale,
care erau invocate în vechi rituContra spiritelor rele
aluri. Sunt confecţionate din
„În această perioadă, când cârpe, blană, lână, coarne, boabe
toată lumea vorbește despre de fasole, pene şi din alte resturi
măști, m-am gândit să fac și eu de prin gospodărie. Artistul
haz de necaz”, a declarat artistul migăleşte la o astfel de mască de
reporterului Mediafax. De măști la câteva ore bune, la câteva săptămă ocup și eu, doar că nu de mâni. În afară de timp şi pasiune,
măștile care sunt la ordinea zilei, nu investeşte prea mulţi bani în
ci de măștile care se jucau cu acest hobby – şi nici nu are câştig
de pe urma
M-am gândit că
lui. „Singurul
tot sunt la curte,
lucru, trebuie
mulțumesc lui
să schimbăm
Dumnezeu, să mă
structura sau
apuc să completez alaiurile
expresivitatea
mele de măști cu acești
măștii, mai de
dimoni, așa cum spuneau
hlizit, mai de
strămoșii noștri.
afurisit, mai
de cărpănos,
Paul Buţa, artist
de om sluțit

Credit foto: Facebook Paul Buţa
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sau om sucit, de aghiuță, michiduță și tot
felul de categorii de demoni. Și cam așa le
folosim”, explică artistul.

Cumpătare în toate
Creatorul de măști are un sfat
pentru români: „Având în vedere că așa
îi șade bine românului, să fie de șagă și
să știe să facă haz de necaz, totuși sfatul
meu este să ascultăm acum autoritățile,
pentru că, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu
siguranță vom trece peste această perioadă, însă poate vom trece mai repede
dacă suntem ascultători și cumpătați,
pentru că ăsta era termenul folosit de
bătrâni: cumpătare în toate”.

Primul scaner termic 100% românesc

Industria națională de apărare s-a
reprofilat pentru a fabrica produse
necesare prevenirii și combaterii
pandemiei COVID-19. Astfel, va fi
realizat un scaner termic, care permite
scanarea precisă și rapidă pe fluxuri de
acces persoane și alarmarea în cazul
temperaturilor corpului care depășesc
limita febrei.
Produsul, denumit CONDOR SR-FS,
poate fi folosit la controlul accesului în
zone cu flux mare de persoane, pentru
reducerea timpului de evaluare a stării febrile, în locuri precum aeroporturi, metrou,
frontieră, spitale (triaj), instituții publice, etc.
Scanerul, 100% concepție românească, este dezvoltat de Pro-Optica, societate cu
capital privat, și lansat în fabricație la IOR, societate aflată în portofoliul Ministerului
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, având certificat militar emis de Centrul de
Cercetări Științifice Medico-Militare.
Și alte companii autohtone se implică în prevenirea și combaterea COVID-19.
„Am văzut deja că se pot produce izolete românești, iar ROMARM va începe să producă,
în curând, măști” , a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei. (Valentin Gros)

