„Trebuie să fim atenţi la reducerea consumului. Asta înseamnă că nu ne mai lăfăim la 25 de grade”
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19 C, temperatura în casă recomandată
de un furnizor de gaze și de facturi uriașe

de investigație și atitudine
Joi 3 februarie 2022 · Serie nouă nr. .

.

, lei

Cât rezistă Europa fără Gazprom
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Scenariile cele mai sumbre, care au ca plecare un război
între Ucraina și Rusia, merg p nă la un îngheț în activitatea
economică a UE, cu restricții majore pentru sute de milioane
de consumatori casnici. Rom nia nu este ferită de consecințe
directe ale blocării importului de gaz rusesc. Una dintre marile
probleme este că rețeaua de gaze din Europa Centrală și de Est
e construită istoric cu sensul de livrare spre consumatori de la
est la vest, exist nd blocaje tehnice pentru livrări în sens invers.

Un proiect USR, trecut din neatenţie de Senat

Șoferii, detectaţi de roboţi
și amendaţi pe mail

Pacient COVID în vârstă de 10 zile!

Bebelușul a venit pe lume la Spitalul udețean itești,
de unde at t el, c t și mama au fost externați sănătoși.
În cele zile c t a stat acasă s a infectat după ce a intrat
în contact cu o persoană pozitivă.
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Ultimul băsist recuperat de Guvern

Omul dat afară de la alatul Cotroceni de însuși liderul
NL Crin Antonescu, în calitate de președinte interimar
al Rom niei, a devenit secretar de stat în MAE, într un
guvern condus de liberali Este vorba despre Iulian ota,
cel care a susținut introducerea presei ca vulnerabilitate
în strategia națională de apărare.
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Inimi frânte
de Regina
Maria
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n Adio radar! Sistemele de detectare vor calcula viteza unei mașini între două camere de monitorizare a traficului
n Dispozitivele urmăresc dacă nu ai centură, dacă ai trecut pe roșu, dacă nu ai ITP-ul sau dacă încalci regulile la
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trecerea la nivel cu calea ferată n Amenzile sunt trimise automat pe mail, la proprietarul mașinii
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DEZVĂLUIRI

22 de deputați și senatori de
la USR vor să revoluționeze, în
România, sistemul de depistare
a încălcărilor regulilor de circulație, prin implementarea unui
sistem digital de detectare, cu
ajutorul camerelor de supraveghere dispuse pe drumurile
publice. Apoi, acest sistem
trebuie să identifice proprietarul mașinii care este implicată
în aceste încălcări și să-i trimită,
automat, acasă, amenda.
„Numai” vreo 4 milioane de
euro ar costa achiziția a 420 de
astfel de dispozitive, iar instalarea lor și corelarea cu rețeaua
de supraveghere video existentă
ar mai costa 8 milioane de euro.
Bani despre care Consiliul
Economic și Social arată, în
avizul negativ pe care l-a emis,
că inițiatorii nu au și spus
concret de unde urmează să fie
luați. Proiectul de lege este
desființat, pe mai multe pagini,
și de Consiliul Legislativ. Cu
toate acestea, el a fost adoptat,
tacit, de Senat, la mijlocul lunii
decembrie. Camera Deputaților este for decizional.
ION ALEXANDRU

Proiectul de lege vizează așa-zisa
reglementare a utilizării sistemului
video de monitorizare a traficului
rutier și de constatare a abaterilor
rutiere pe domeniul public, înregistrat
la Parlament, de către 22 de senatori
și deputați ai USR, avându-l ca inițiator principal pe deputatul Cristian
Paul Ichim (foto). Pe 20 decembrie
2021, Senatul a adoptat această lege,
tacit, ca urmare a depășirii termenului de 45 de zile, prevăzut de
articolul 75, alineat 2, teza a III-a din
Constituția României.
Pe scurt, acest proiect de lege
dorește implementarea unui sistem
„de detecție”, care să fie amplasat pe
camerele de supraveghere a traficului
rutier, la nivel național, care să
constate automat orice încălcare a
legislației rutiere. Apoi, cu ajutorul
„digitalizării”, acest sistem să gene-
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n Încă o propunere a progresiștilor din Parlament care a devenit, la Senat, lege,
pentru că nu s-a ocupat nimeni de ea n Cum să fii „detectat” când mergi cu mașina

USR vrea ca pe șoferi să-i amendeze „roboţii” amplasaţi
pe lângă camerele de monitorizare video a traficului

reze, tot automat, procesul-verbal de
sancțiune, și să trimită, tot automat,
amenda acasă proprietarului mașinii
la volanul căruia se afla o persoană
surprinsă că a încălcat legislația
rutieră.
În expunerea de motive, autorii
acestui text legislative arată că de vină
pentru numărul accidentelor de circulație ar fi chiar Poliția Rutieră, care,

în data de 24 aprilie 2009, „a retras
avizele de funcționare pentru cele 130
de radare fixe amplasate în mai multe
județe”, iar, în 2016, România a
devenit „singura țară din Europa fără
un sistem de radare fixe funcțional”.
În proiectul USR se arată că
acest sistem video de monitorizare
a traficului rutier și de constatare
automată a abaterilor rutiere va

„colecta informații din trafic, prin
intermediul echipamentelor montate
pe infrastructura rutieră. Acesta
poate accesa date cum ar fi viteza,
viteza medie pe un anumit sector de
drum, folosirea luminilor de întâlnire, respectarea culorii semaforului, portul centurii de siguranță,
acordarea de prioritate, depășirea
masei maxime admise sau valabili-

tatea Inspecției Tehnice Periodice”,
scriu inițiatorii acestei propuneri
legislative.

12 milioane de euro,
pentru început
Aceste „sisteme de detecție” ar
urma să fie amplasate pe drumurile
cu rată mare de accidente, conform
unei hărți cu „puncte negre”, aflată
la dispoziția Ministerului Afacerilor
Interne. Iar punerea în funcțiune a
sistemului va fi făcută pe baza unor
protocoale încheiate între administratorii drumurilor și inspectoratele
județene de poliție.
În ceea ce privește costurile, se
arată în aceste documente
că, pentru „digitalizarea și conectarea a 420 de
dispozitive de
detecție din
cadrul sistemului video de
monitorizare a
traficului rutier
ar fi infime”.
„ Tr e b u i e u n
agent constatator, care să trieze
manual erorile

făcute de dispozitivele de detecție, și,
eventual, să trimită mai departe
amenda în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state. Costurile pentru
achiziționarea unui sistem de detecție
din cadrul sistemului video de monitorizare a traficului ar fi de aproximativ 9.000 de euro, iar, prin achiziția
a 420 de astfel de dispozitive, ar fi
nevoie de 3.780.000 de euro”, arată
cei de la USR.
Mai mult, costurile inițiale pentru
instalarea, executarea verificărilor
metrologice, consumabilele pentru
un an, pentru 42 de sisteme video de
monitorizare a traficului rutier, care
să aibă în componența lor 420 de
dispozitive de detecție, ar fi de aproximativ 7.920.000 de euro. Inițiatorii
arată că se pot lua bani pentru a
se investi în acest proiect din
bugetul MAI, prin proiecte cu
finanțare, prin fonduri externe
nerambursabile.

Proiectul este „praf”
Consiliul Legislativ descrie
aproape milimetric de ce acest
proiect de lege este, însă, de
neaplicat. Conform sursei
citate, propunerea legislativă a celor de la

USR are ca obiect de reglementare instituirea unui sistem video de monitorizare a
traficului rutier și de constatare a abaterilor
rutiere pe drumurile publice, precum și
modalitatea de utilizare a acestui sistem.
„Reglementarea propusă instituie o procedură distinctă de constatare și sancționare
a anumitor categorii de contravenții rutiere,
astfel încât, pentru respectarea principiului
unicității reglementării, din Legea 24/2000,
privind normele de tehnică legislativă, principalele prevederi ale proiectului ar trebui
să fie integrate în cuprinsul OUG 195/2002
(Codul Rutier – n.red.). (…) În jurisprudența
sa, Curtea Constituțională a constatat că
nerespectarea principiului unicității reglementării poate constitui motiv pentru
declararea neconstituționalității actelor
normative”, se arată în acest aviz.
Potrivit proiectului celor de la USR,
procedura instituită vizează „constatarea
automată a abaterilor rutiere”, fără ca

noțiunea de „abatere rutieră” să fie clar
definită. Consiliul Legislativ precizează că
respectiva noțiune vizează nerespectarea
unor obligații privind circulația pe drumurile publice, cum ar fi respectarea semnificației culorii roșii a semaforului, a regulilor
privind trecerea la nivel cu calea ferată,
limitele de viteză de deplasare a unui autoturism, distanța dintre două autovehicule
sau portul centurii de siguranță. „Încălcarea
respectivelor obligații este sancționată
contravențional în cuprinsul mai multor
dispoziții ale Codului Rutier”, se arată în
document. (…) Normele propuse, referitoare a constatarea contravențiilor rutiere
cu ajutorul dispozitivelor de detecție, nu ar
putea fi aplicate, întrucât nu sunt corelate
cu dispozițiile Codului Rutier care reglementează modalitatea de constatare a
contravenției cu ajutorul mijloacelor tehnice
certificate sau a mijloacelor tehnice omologate și verificate metrologic.

Avize negative de la Consiliul Legislativ și CES
În înțelegerea Consiliului Legislativ, proiectul de lege cuprinde reglementări cu
privire la conținutul procesului-verbal de constatare a contravenției și la aplicarea
sancțiunii, stabilind soluții legislative specifice contravențiilor constatate cu ajutorul
dispozitivelor de detecție. „Aceste dispoziții nu îndeplinesc criteriile de claritate și
accesibilitate. Textul se referă la menționarea pozibilității achitări în termen de 15 zie
a jumătate din minimul amenzii prevăzută în actul normativ, <<dacă acesta prevede
o astfel de posibilitate>>. Deși, în prezent, această posibilitate este stabilită cu titlu
general pentru toate actele normative prin care se stabilesc contravenții”, arată Consiliul Legislativ în avizul negativ emis pe marginea acestui proiect de lege.
Iar lucrurile nu se opresc aici. Se mai prevede că termenul de comunicare a procesului-verbal este de 90 de zile, și nu de două luni, cum spune reglementarea-cadru în
materie. Măsura este, însă, incompletă, deoarece în proiectul de lege nu se stabilește
momentul de la care se calculează acest termen.
Consiliul Legislativ mai reclamă caracterul neclar al modalității de comunicare a
procesului-verbal. Se vorbește despre faptul că „comunicarea se face prin poșta
electronică, ce se va constitui în adresa de comunicare subsidiară a instituțiilor statului
cu cetățeanul”. Pe de altă parte, în aceeași lege propusă de USR se mai stabilește și
că procesul-verbal trebuie transmis „proprietarului autovehiculului”, fără a se înțelege
modalitatea prin care agentul constatator va putea stabili identitatea acestui proprietar, ținând seama că sunt avute în vedere contravențiile a căror constatare este
realizată cu ajutorul „dispozitivelor de detecție”.
În aviz se mai arată că reglementarea propusă de USR nu are în vedere faptul că,
în cazul anumitor contravenții rutiere, printre care și neportarea centurii de siguranță
sau nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului, săvârșite la volanul unui
vehicul înmatriculat în alt stat membru al Uniunii Europene, comunicarea procesului-verbal se face deja conform Legii 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea
schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.
Tot aviz negativ a emis și Consiliul Economic și Social, motivând că legea nu are
prevăzute clare sursele de finanțare.
Trecută de Senat, prin adoptare tacită, propunerea legislativă a ajuns, în 21 decembrie 2021, la Camera Deputaților și a intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate.
Raportul pe marginea acestei legi urmează să fie depus până în data de 22 februarie.

O altă idee USR – șoferii să se filmeze și să se „toarne” între ei
Un alt proiect de lege depus
la Camera Deputaților de cei de
la USR vizează instituirea
oficială a „turnătoriei” în trafic.
Inițiatorul, deputatul Mihai
Cătălin Botez (foto), susține că
„profitând de avantajele tehnologiei, tot mai mulți participanți
la trafic și-au achiziționat camere
video de bord, pentru a beneficia
de un mijloc de probă obiectiv
care să le susțină declarațiile în
cazul nefericit al producerii unui
incident în trafic”. Însă supărarea parlamentarului este că
forma actuală a OUG 195/2002
privind circulația pe drumurile
publice „nu permite constatarea
contravențiilor decât «direct de
către polițistul rutier, iar, în
punctele de trecere a frontierei
României, de către polițiștii de
frontieră», precum și «cu
ajutorul unor mijloace tehnice

certificate sau omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal
de constatare a contravenției»”.
Din documentul citat, mai
rezultă că, în opinia inițiatorului,
„astfel, deși este de notorietate
că foarte multe încălcări ale
regulilor de circulație sunt
surprinse de camerele de
bord ale participanților
la trafic, dispozițiile
legale în vigoare împiedică polițiștii rutieri să
constate contravenția
și să aplice sancțiuni
în baza acestor
imagini”.
Ca atare, Mihai
Cătălin Botez a găsit
soluția salvatoare.
Mai exact, „se
impune actualizarea
OUG 195.2002,

în sensul în care constatarea
contravențiilor să se poată face
și cu ajutorul înregistrărilor
produse de mijloacele video
folosite de participanții la trafic,
chiar dacă aceste mijloace nu
sunt certificate sau omologate
metrologic”.
Pe lângă această invitație,
prin lege, la delațiune din
partea șoferilor, inițiatorul
mai pune condiție pentru
ca imaginile respective
să poată fi valorificate
juridic. „Proba video să
fie însoțită de declarația
de propria răspundere
a participanților la
trafic care o furnizează
asupra faptelor petrecute, precum și asupra
autenticității și veridicității înregistrării
video furnizate”.
Publicitate

Jurnalul vă oferă o colecție-document despre cele mai tulburi
vremuri din istoria României. Însemnările lui Constantin Argetoianu

MEMORII pentru
cei de mâine,
AMINTIRI din vremea
celor de ieri
Preț:
34,9 lei
ziarul + un
volum

Marți, 8 februarie: volumul 1, 1871-1916
Marți, 15 februarie: volumul 2, 1916-1918
*Următoarele două volume vor apărea în luna martie

Reputat om politic, președinte al Consiliului de Miniștri al României,
Argetoianu a notat fiecare detaliu al existenței sale. Scrierile sale, purtând
marca inteligenței și cinismului autorului, reprezintă, prin bogăția de
informație și prin calitatea literară, un document de primă importanță
asupra vieții politice și sociale din timpul său.
A murit fără a fi judecat, la închisoarea Sighet, în anul 1952, purtând pe buze
următoarele cuvinte: „Să pierim cu toții, dar să scape scumpa noastră țară!”
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analiză

Uniunea Europeană este
strâns legată de aprovizionarea
cu gaz natural din Rusia. Dacă
se întrerupe importul de gaz din
această sursă, măsurile de înlocuire a aprovizionării nu vor fi
suficiente, situația de criză majoră în balanța energetică a
continentului implicând decizii
dificile și costisitoare. Scenariile
cele mai sumbre, care au ca plecare un război între Ucraina și
Rusia, merg până la un îngheț în
activitatea economică a UE, cu
restricții majore pentru sute de
milioane de consumatori casnici.
România nu este ferită de consecințe directe ale blocării importului de gaz rusesc.
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n Scenarii sumbre și optimism temperat n UE vinde pielea ursului din pădure

Cât poate rezista Europa fără gazul rusesc?
spre consumatori cu sensul de la
est la vest, existând blocaje tehnice
pentru livrări în sens invers. Apoi
mai pot apărea, în condiții de criză, și
priorități naționale pentru protecția
propriilor interese ale consumatorilor. Există riscul ca țările din UE cu
aprovizionare mai bună, Germania
și Italia, liderii capacităților de
stocare, să nu dorească transferul
de gaze spre țările cu situații mai
grele, starea de incertitudine privind
durata crizei accentuând individualismul în dauna solidarității.

DAN CONSTANTIN

Rusia este, de mult timp, mult
înainte de căderea zidului Berlinului,
cel mai mare furnizor de gaze al
Europei. Țările comuniste europene,
membre în CAER, erau complet
dependente de importurile de gaze
din URSS, rețeaua de conducte cu
direcția Est-Vest ajungând până în
Republica Democrată Germană,
Polonia, Ungaria, Cehoslovacia,
Bulgaria, pe traseu fiind conectată
și România, singura cu o producție
proprie substanțială. După 1989,
rețeaua de conducte europene s-a
extins și prin ea se asigură și pentru
vestul Europei aprovizionarea cu
gaz rusesc, clientul principal devenind Germania. După disputele
de prețuri dintre Ucraina și Rusia,
care au perturbat aprovizionarea
Europei în 2006 și 2009, urmate
de criza ucraineană din 2013-2014,
UE a încercat să reducă dependența
de importurile rusești. Intențiile
și declarațiile de principiu sunt
contrazise de realitatea statistică:
Rusia rămâne cu o cotă de 40 la
sută din consumul de gaz al UE.
Norvegia, Algeria, Libia și importurile de GNL (gaz natural lichefiat) nu pot compensa o eventuală
blocare a sursei rusești. Pe măsură
ce amenințarea unei invazii rusești
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Ce se întâmplă dacă
se blochează „calea rusească”
pentru mult timp?

Nord Stream 2, conducta care leagă
Rusia de Germania, a intrat în jocul
negocierilor și este folosită de o parte
și de alta a baricadei în războiul gazelor
a Ucrainei devine tot mai consistentă, UE și Statele Unite analizează
planuri de urgență pentru situațiile
de criză pe piața gazelor, af lată
oricum într-o tensiune a prețurilor.
Șocurile de aprovizionare pot fi
depășite cu livrări suplimentare de
GNL din SUA și Qatar și cu achiziții
mai mari de gaz din Azerbaidjan,
unde merge comisarul UE pentru
Energie, Kadri Simpson? Baletul
diplomatic continuă pe 7 februarie,
când se întrunește Consiliul Energetic SUA-UE, de la care se așteaptă
abordări mai concrete ale situației
aprovizionării Europei.

Cum trecem iarna?
Bruegel, grup de ref lecție
cu sediul la Bruxelles, dedicat
problemelor economice, a difuzat
săptămâna trecută, în 27 ianuarie,

o analiză sub titlul „Poate Europa
să supraviețuiască fără durere
fără gazul rusesc?”. Scenariile iau
în calcul pentru început situația
aprovizionării din această iarnă,
pentru a vedea cum trecem hopul,
apoi se concentrează pe situațiile
ce pot să apară pe termen mediu
în privința asigurării consumului
de gaze al UE. În decembrie 2021
s-a vehiculat imaginea dramatică a
blocării sistemului energetic european, dependent de importurile de
gaz din Rusia și aflat în pragul iernii
cu înmagazinări reduse. În ianuarie
nu s-a confirmat „spaima” din trei
motive: Rusia a continuat livrările
în cadrul contractelor, cu ritmul de
18 TWh/săptămână; importurile de
GNL au crescut cu 20 TWh față de
ritmul din decembrie; iarna a fost
blândă pe continent. Deși nivelul de

stocare era mai mic cu 14 procente
față de media ultimilor 5 ani, în
condițiile date, chiar dacă Rusia ar
reduce aprovizionarea în februarie,
depozitele s-ar goli în martie 2022,
dacă va fi o vreme foarte rece. Deci,
pe termen scurt, precizează analiza
Bruegel, blocul UE va putea supraviețui unei perturbări dramatice a
importurilor de gaze rusești.

Când cămașa e mai
aproape de corp...
Pe ansamblul UE, matematic se
poate compensa „gaura” probabilă
produsă de Rusia, prin suplimentări
de GNL și livrări suplimentare din
Norvegia , Africa și Olanda. Dar una
este să ai statistic gaz și alta este să
ajungă la consumator. Rețeaua de
gaze din Europa Centrală și Est este
construită istoric cu sensul de livrare

Trecerea peste o jumătate din
iarna 2022 fără importuri rusești
ar putea fi dificilă, dar conducerea
economiei europene timp de câțiva
ani fără gaz rusesc ar reprezenta
o provocare enormă, apreciază
experții Bruegel. Deși există un
timp de reacție și adaptare pentru
noua situație ipotetică, problemele
mari apar din lipsa de resurse
pentru a înlocui volumele lipsă. În
2021, exporturile rusești de gaz și

GNL au fost de 1700 TWh. Cum
poate fi compensată această cantitate? Teoretic există capacități de
gaze încă neexploatate pe care se
poate suplimenta producția - pe
zăcământul Groningen și în Marea
Britanie. La fel sunt resurse de
creștere pe GNL, care, împreună cu
resursele de import din Norvegia,
Africa, Azerbaidjan, ar echilibra
balanța decompensată de Rusia.
Dar, practic, calculul este nerealist
din multe motive, arată analiza
citată. În primul rând, capacitatea
în amonte de lichefiere este limitată,
producătorii putând fi în imposibilitatea de a suplimenta producția și
exporturile de GNL spre Europa.
Apoi, redirecționarea f luxurilor
de GNL, acoperite cu contracte pe
termen lung spre Asia și America,
ar presupune complicații juridice
și o răcire a relațiilor cu cumpărătorii asiatici pentru a oferi sprijin
temporar Europei. Dacă adăugăm
la perturbările pieței GNL o creștere de circa 1000 TWh, la capacitatea limită actuală de 5000 TWh,
presiunea asupra prețurilor ar fi
devastatoare, greu de suportat de
economia europeană, aflată oricum
sub șocul actual al prețurilor la gaze
naturale. Deci UE, când ia în calcul
posibilitatea creșterii ofertei de gaze
pentru a compensa gazul rusesc
lipsă, se află în situația celui care
vinde pielea ursului din pădure.

Scenariile realiste nu prevăd blocaj total, dar...
Marea întrebare este dacă Rusia va închide robinetele. Mike Fulwood,
cercetător la Institutul de studii energetice din Oxford, se arată sceptic la
această eventualitate. „Ei câștigă mulți bani din asta și nu vor să arunce pe
fereastră reputația de furnizor de încredere”, spune Fulwood, citat de
Politico. Dar disponibilitatea tot mai mare a Occidentului de a aplica sancțiuni asupra conductei Nord Stream 2 sau a deconecta Moscova de la
sistemul de plăți SWIFT ar putea schimba jocul. Gazprom ar putea opri
livrările pentru că nu pot fi plătiți. Nici Putin nu ia în calcul varianta extremă. Se poate reduce transportul de gaze tranzitate prin Ucraina, dar
livrările pot continua pe Nord Stream și prin conducta Yamal prin Belarus.
Livrările către Turcia, Bulgaria, Serbia, Ungaria și Croația pot continua pe
conducta Turk Stream a Gazprom. Potrivit asigurărilor date de Ministerul
Energiei, România nu ar trebui să aibă probleme majore pe termen scurt
în cazul perturbării livrărilor de gaze din Rusia. Pe termen lung, cum ne-am
obișnuit, strategia este „văzând și făcând”.
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n Ținta energiei scumpe: reducerea consumului n Impunerea acceptării temperaturilor scăzute în locuință

Nu ne mai putem „lăfăi” la 25 de grade Celsius –
spun chiar furnizorii și distribuitorii de gaze
În ultimii zece ani, România
s-a lăudat cu extinderea rețelei de
alimentare cu gaz metan, care
avea ca scop și reducerea emisiilor
de dioxid de carbon, prin înlocuirea încălzirii pe bază de lemne cu
cea pe gaz. Calculele arătau, până
anul trecut, că e și mai ieftină
încălzirea pe gaz, iar o investiție
între 10 și 25 de mii de lei pentru
branșare la rețea și montarea
centralelor termice și a caloriferelor devine rentabilă după primii
doi ani, scăzând costurile. După
liberalizarea pieței energiei,
românii s-au trezit într-o situație
fără ieșire, cu facturi astronomice
pe care mulți nu le pot achita. Dar
de aici pornește o serie lungă de
situații paradoxale, cu un singur
punct comun.
DIANA SCARLAT

Prima situație paradoxală de
după liberalizarea pieței gazelor
este că furnizorii și distribuitorii
încurajează scăderea consumului,
nu creșterea, astfel încât facilitățile
și discounturile sunt acordate pentru
economia la energie, nu pentru un
consum mai mare, ceea ce contravine
principiilor de bază ale comerțului.
„Clienții trebuie să știe că nu trebuie
să depășească acel consum estimat,
pentru a nu crește valoarea facturii.
Să sperăm că vom avea în continuare
o iarnă blândă, pentru a nu fi nevoiți
să consumăm mai mult. Cine vrea
să câștige bani la factură trebuie să
fie atent la reducerea consumului.
Asta înseamnă că nu ne mai lăfăim

la 25 de grade Celsius în casă. Toată
Europa stă la maximum 19 grade
Celsius și ar trebui să învățăm și noi
că aceasta e temperatura optimă”,
explică, „off the record”, reprezentantul unuia dintre furnizorii de gaze
naturale. Despre aceeași temperatură
„optimă” vorbea și primarul Capitalei, Nicușor Dan, când i s-a reproșat
că și-a păcălit electoratul care acum
îndură frigul acasă, la școală sau în
orice alt loc unde încălzirea se face
prin rețeaua RADET. De fapt, de
mai mulți ani este propagată această
idee a „temperaturii optime de 19
grade Celsius”, iar acum se regăsește
direct în valoarea facturii la gaze
naturale, tocmai pentru a determina forțat reducerea consumului.
Fiecare companie își sfătuiește
clienții să facă același lucru, iar noile
contracte cu furnizorii se bazează
exact pe acest mecanism de creștere
a prețurilor dacă se depășește un
anumit consum. Sistemul de calcul
al facturilor funcționează la fel ca
toate celelalte programe implemen-

tate pe principiul egalității, la nivel
global, neținând cont de diferențele
de temperatură și de condițiile meteo
diferite din zone geografice diferite.
Ghinionul românilor este că țara
frumoasă în care locuiesc are multe
zone montane, unde temperaturile
sunt foarte scăzute, de obicei. Astfel,
furnizorul de gaz le cere românilor
de la Întorsura Buzăului sau de la
Lăzarea, din cele mai friguroase zone
ale țării, să consume la fel de puțin
ca și cei care locuiesc în zonele de
câmpie, unde iernile sunt mai blânde.
Cine depășește consumul „se lăfăie”
la temperaturi nerecomandate în
noul context stabilit prin Green Deal,
dacă încălzirea se face pe bază de
gaze naturale.

Întoarcerea la alternativa
cu emisii mari de CO2
Deși ideea de bază a salvării
planetei era reducerea emisiilor de
CO2, care a stat și la baza înlocuirii
încălzirii cu lemne prin centralele
pe gaz, acum s-a revenit deja la

Primii
sacrificaţi în războiul
împotriva gazelor naturale
sunt bolnavii de plămâni sau cei
care au alte afecţiuni și sechele
alternativa cu
din timpul regimului comunist,
lemne de foc
când românii îndurau frigul
sau biomasă, dar
din case.
și la termocentralele pe cărbune, mult
mai poluante decât gazele naturale.
Chiar ministrul Mediului, Tanczos
Barna, recomanda, cu o săptămână
în urmă, o altă serie de investiții pe
care ar trebui să le facă românii ca
să scape de prețurile mari la gaze,
montându-și centrale pe... lemne.
„Sunt foarte multe state care nu vor
renunța la lemnul de foc, această
sursă regenerabilă care ocupă un loc
important în balanța energetică în
foarte multe state membre. Există o
tendință sau o direcție a comisiei în
sensul reducerii fosilului în balanță
energetică, dar pentru încălzirea
locuințelor lemnul este esențial…
Și lemnul de foc s-a scumpit, dar
trebuie să existe la nivel naţional un
program social pentru lemn, trebuie
să existe acest sprijin din partea
statului pentru lemnul de foc, trebuie
să existe o reţea bine dezvoltată de

Alternativele mai poluante și mai scumpe
În 2019, Germania renunța la toate centralele pe
bază de cărbune, însă anul trecut, în octombrie, deja
relua producerea de energie pe bază de cărbune, în
contextul creșterii prețului gazelor naturale. Deşi atât
prețul cărbunelui, cât şi cel al certificatelor de poluare au
crescut, din vara lui 2021, în Europa, sunt mai mici
comparativ cu explozia prețurilor la gaze naturale, ceea
ce a dus la utilizarea cărbunelui pentru a produce energie
electrică, după ce prețul de referință la certificatele de
poluare tranzacționate în cadrul schemei ETS s-a dublat
de la începutul anului trecut, iar cotațiile futures la cărbune au înregistrat şi ele o creştere de peste 100%. În 2020
și 2021 costurile pentru termocentralele pe gaze natura-

le au fost mai mici decât pentru termocentralele pe
cărbune, incluzând costurile cu certificatele de poluare,
însă raportul s-a schimbat, din iulie 2021, astfel încât
Germania a trecut la utilizarea lignitului, ca sursă ieftină
de combustibil, care acum, după liberalizarea pieței gazelor naturale în Europa, este mai ieftin decât gazul, incluzând certificatele de poluare. Pe de altă parte, Uniunea
Europeană recomandă trecerea la încălzirea pe bază de
biomasă – o alternativă la lemnele de foc – dar cu o eficiență energetică mai mică decât a lemnului și un grad mai
ridicat de poluare. Concluzia este una singură: se dorește
eliminarea dependenței energetice de gazul rusesc, indiferent de prețul pe care îl vom plăti.

valorificare a lemnului astfel încât
să nu fie foarte mulţi intermediari
și trebuie să investim foarte mult în
eficienţa centralelor termice pe lemn.
Trebuie să venim cu un program
naţional pe acest domeniu”, a
declarat ministrul Mediului, la un
post TV. Dincolo de costurile care
ajung, în mediu, la 25.000 de lei
pentru o astfel de investiție, în condițiile în care foarte mulți pensionari au
venituri lunare de circa 600 de lei și
tocmai a-nceput o nouă criză economică, deja se observă schimbarea
discursului oficial despre necesitatea
reducerii poluării cu emisii de CO2,
pentru a salva planeta. La fel și în
cazul noilor politici energetice ale
unor state care mizează pe termocentralele pe cărbune.

În concluzie, toţi românii
își vor achita facturile
Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorului (ANPC)
a organizat, marți, o conferință de
presă online la care mulți jurnaliști
n-au reușit să participe, din cauza
unor probleme tehnice. Dar ANPC
a transmis, miercuri, un comunicat
de presă prin care anunță care a fost
rezultatul discuțiilor cu furnizorii de
energie. Concluzia este că românii
trebuie să-și achite facturile, iar
singurul sprijin pe care autoritatea
îl poate da este eșalonarea plăților.

Toate celelalte probleme rămân.
„Au fost discutate concret modul în
care trebuie comunicată și etapizată
facturarea întârziată, astfel încât să
nu mai fie prezente erori de calcul
sau cumulări, modul în care trebuie
să fie explicate rubricile conținute
în facturile de energie electrică și
gaze naturale, precum și posibilități
de expunere într-un limbaj comun
a unor detalii tehnice poate greu
de înțeles de către consumatori și
posibilitățile de acțiune în cazurile
în care ajustările tehnice aferente
operării sau facturării necesită o
anumită perioadă de timp. (...) De
asemenea, sunt așteptate propunerile
și sugestiile operatorilor economici
din domeniu pentru a răspunde
provocărilor actuale ale pieței, care
vor fi analizate cu maximă atenție
și reunite într-un mod coordonat de
conduită comercială față de consumatorul casnic, în contextul actual”,
anunță ANPC.

Diferenţele între deal, munte și câmpie se regăsesc în
mai multe tipuri de reglementări, dar nu se ţine cont
de ele în consumul lunar de gaze naturale pentru
încălzire. Preţul unui kilometru de autostradă la
câmpie este 5,5 milioane de euro, iar într-o zonă de
munte poate depăși 35 de milioane de euro, tocmai
pentru că sunt condiţii diferite. La fel e și în cazul
temperaturilor mult mai scăzute în zonele montane,
dar se impune un consum la fel ca în zonele calde.
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n Spitalul de Pediatrie din Pitești a extins secția COVID pe patru etaje n Gravidele testate pozitiv, trimise la Câmpulung
Virusul pandemic pare să
atingă din ce în ce mai mulți
copii de vârste mici. La
Spitalul de Pediatrie din
Pitești este internat un
nou-născut de 10 zile.
Micuțul a ajuns la spital cu
febră și la testare s-a aflat că
este pozitiv la SARS CoV-2.
Mama este internată cu
micuțul, deși nu este
infectată. Și tot la Pitești, un
nou-născut a împlinit o lună,
chiar în spital. Și el este
pozitiv. Spitalul de Pediatrie
Pitești are internați 94 de
pacienți.
MARIANA ZAHARIA

În ultimele trei zile, numărul copiilor internați la Spitalul de Pediatrie
Pitești a fluctuat. Din păcate, la un
nivel ridicat față de luna decembrie a
anului 2021. În decurs de două săptămâni, reprezentanții spitalului au fost
nevoiți să tot extindă capacitatea
secției COVID: de la un etaj la două
și au ajuns acum la patru etaje - două
pentru suspecți și două secții și jumătate pentru cei confirmați. „Vineri au
fost 102 pacienţi internaţi, luni - 84,
iar marți - 94. Numărul crește, scade

Cel mai tânăr pacient cu coronavirus:
infectat la vârsta de 5 zile!

puţin, iar crește. Majoritatea copiilor
internaţi au între 0 și 3 ani. Mai sunt
și copii cu coronavirus ai căror părinţi
refuză internarea, dar sunt mai mari.
Preferă să-i trateze acasă. Cel mai mic
pacient avea 10 zile la internare”, a
precizat managerul Spitalului de
Pediatrie Pitești, medicul Tudor
Ionescu (foto).

Infectat acasă,
la câteva zile de la naștere
Despre nou-născutul care în
primele zile de viaţă a fost infectat cu
noul coronavirus am aflat că este la
spital de patru zile. Mama lui, deși nu
are COVID-19, este internată cu
micuţul. „Este un nou-născut internat
pe data de 29 ianuarie. A ajuns la
Spitalul Costești cu febră. Acolo a fost
testat, iar testul a ieșit pozitiv. În
aceeași zi a fost transferat la unitatea
noastră. Mămica a declarat că a stat
acasă cu el 5 zile. Ea nu este infectată,
dar este internată alături de copil. Nu
ai cum să desparţi mama de
nou-născut. Are o formă ușoară, este

stabil, echilibrat hemodinamic și sub
tratament”, a precizat doctoriţa Adina
Enescu, director medical și purtător
de cuvânt al Spitalului de Pediatrie
Pitești.
Bebelușul a venit pe lume la
Spitalul Judeţean Pitești, de unde atât
el, cât și mama au fost externaţi sănătoși. În cele 5 zile cât a stat acasă s-a
infectat după ce a intrat în contact cu
o persoană pozitivă. Un alt nou-născut
cu coronavirus a împlinit o lună de
viaţă, în spital. În cazul lui, și mama
este infectată și primește tratament cu
copilul la Spitalul de Pediatrie Pitești.
Cei doi au forme ușoare.

Șase gravide cu coronavirus
au născut luna aceasta la Pitești
La Spitalul Judeţean de Urgenţă
Pitești au născut în luna ianuarie șase
femei infectate cu SARS COV-2. „În
luna decembrie 2021, din cele 108
nașteri, doi bebeluși ale căror mame
au avut test pozitiv au fost transferați
la Spitalul Municipal Câmpulung. În
ianuarie au fost 136 nașteri și au fost
transferaţi al Câmpulung 6 nou-născuți ale căror mame au avut test pozitiv
la SARS CoV-2”, a declarat Cristina
Cazacu, purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Pitești.

Gravidele programate să nască la
Județean trebuie să aibă un test
negativ. Dacă au un test pozitiv sunt
trimise să nască la Spitalul Municipal
Câmpulung. Cele care vin de urgenţă,
urmează un protocol. Sunt testate la
Unitatea de Primiri Urgenţe, nasc în
Secţia de Obstetrică Ginecologie, dar
nu intră în contact cu bebelușii până
când nu vine rezultatul testului. Și
nou-născutul este testat. Dacă rezultatul este negativ la ambii, copilul este
dus în salonul mamei. Dacă testul
confirmă infectarea mamei, atât ea,
cât și copilul sunt transferaţi la
Spitalul Municipal Câmpulung.
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După reducerea perioadei de
carantină decise luni de CNSU,
autoritățile au modificat ordinul
privind funcționarea școlilor.
Astfel, clasele unde sunt depistate cazuri de infectare cu
SARS-CoV-2 nu mai trec în online pentru 10 zile, cum a fost
până acum, ci doar cinci zile. În
schimb, deși ratele de infectare
sunt uriașe în foarte multe localități și cresc în continuare, miniștrii Sănătăţii și Educaţiei au
ignorat solicitarea elevilor de a
schimba criteriile pe baza cărora
se decide trecerea sau nu în online. Din cauza numărului foarte
mare de infectări în școli, DSP
București înființează un departament special pentru cazurile de
Covid ce provin din școli.
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n Perioada de carantină pentru elevi, înjumătățită n În Capitală, se înființează DSP-ul copiilor

Numărul de infectări crește, regulile din școli se relaxează

MONICA COSAC

Ordinul comun al ministrului
Educației și ministrului Sănătății cu
regulile pentru școli a fost modificat
și publicat marți seară în Monitorul
Oficial. Practic, este vorba de adap
adaptarea perioadei de caranDe asemenea, cursurile
Rata de
tină la regula de 5 zile
cu prezență fizică se
infectare la nivel
pentru toată lumea,
suspendă la nivelul
naţional se apropie de 15 cazuri
atunci când se decide
întregii școli/grădișcoli/grădi
suspendarea cursunițe, pentru 5 zile,
COVID-19 la mia de locuitori, însă în
rilor atât într-o clasă, Capitală și opt judeţe incidenţa este mai dacă jumătate din
cât și la nivelul în- mare. Pe primul loc este judeţul Timiș, cu totalul claselor/
tregii școli. Criteriile 24,78 de cazuri la mia de locuitori, iar pe grupelor trec în
cu privire la gradul
online, iar „măsura
următoarele locuri se situează judeţul
de ocupare de 75%
s
uspendării la
Cluj (24,05) și Municipiul
a paturilor Covid din
nivelul unității de
București (23,16).
spitale și numărul de
învățământ este dispusă
infectări dintr-o clasă rămân
prin hotărâre a CJSU/
neschimbate.
CMBSU, la propunerea conducerii
Conform documentului, la unității de învățământ/instituției
apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al
virusul SARS-CoV-2 într-un interval DSP/DSPMB”.
de 7 zile consecutive la nivelul unei
Și contacții direcți ai unor cazuri
clase/grupe, cursurile cu prezență confirmate vor fi carantinați tot
fizică la nivelul clasei respective se timp de 5 zile. „Preșcolarii/Elevii cu
suspendă pentru 5 zile, începând care cazul/cazurile confirmat(e) din
cu ziua următoare confirmării celui rândul acestora a/au interacționat în
de-al treilea caz. Măsura suspendării mod frecvent (...) vor fi carantinați
la nivelul clasei este decisă de consi- timp de 5 zile”, potrivit ordinului
liul de administrație al școlii.
modificat, iar copiii aflați în perioada

de 90 de zile ulterioare infectării cu
SARS-CoV-2 „nu sunt considerați
suspecți de a fi infectați sau purtători
ai unui agent înalt patogen și nu li se
aplică măsura de carantină”.

Comparaţia cu Franţa, neinspirată
În ultimele zile, și ministrul
Educației, și ministrul Sănătății au
dat ca exemplu Franța, încercând
să argumenteze decizia de a menține
școlile deschise indiferent de rata de
infectare din localitatea respectivă.
„Situația din Franța, tradusă în
termeni românești, ar însemna ca
noi să avem 120-130 de mii de cazuri
zilnic, deci o incidență de 3 ori mai
mare decât în România. Și țin școlile
deschise”, a afirmat, marți seară, la
TVR, ministrul Sănătății, Alexandru
Rafila. Potrivit acestuia, România nu
va ajunge la 70.000 de infectări pe zi,
așa cum prognoza într-un scenariu
pesimist INSP, dar se vor înregistra
peste 50.000 de cazuri pe zi.

„Personal,
nu cred că
vom ajunge
la 70.000 de
cazuri înregistrate zilnic,
dar probabil
că săptămâna
viitoare vom avea peste 50.000
de cazuri în câteva dintre zile (...).
Informaţiile pe care le avem este
că această creștere continuă, dar
cu viteză mai mică. Reducerea
vitezei de creștere este primul semn
că ne apropiem de un platou, care
probabil că va fi înregistrat pe
parcursul săptămânii viitoare”, a
mai spus Rafila.

Numărul real de infectări,
necunoscut

Cel mai mare număr de cazuri noi
de Covid în România a fost raportat
tot marți (40.018), însă numărul real
de infectări ar putea fi cu mult mai
mare decât o arată cifrele oficiale.
Medicul Valeriu Gheorghiță,
președintele Comitetului de coordonare a activităţilor de vaccinare
(CNCAV), spune că România ar
trebui să facă de șase ori mai multe
teste pentru a ajunge la un număr
mai apropiat de realitate al cazurilor
de infectare cu coronavirus.
„Încă nu testăm suficient. (…)
Ca să poţi să ajungi la un număr cât
mai aproape de realitate ca număr de

În București, 1 din 3 cazuri pozitive provine din școli
Din cauza numărului foarte mare de cazuri de Covid din unitățile de
învățământ, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va înființa
un departament special destinat efectuării de anchete epidemiologice
pentru cazurile de infectare care provin din școli. Potrivit reprezentanților
DSP București, în prezent acestea reprezintă între 25 și 30% dintre cazurile
pozitive înregistrate la nivelul Capitalei.
„Se va înființa la noi, începând de poimâine (n.r.- vineri) un nou departament pentru anchetele școlare, fiind foarte multe cazuri pozitive. Cred că
undeva la 25-30% din cazurile din momentul actual, de pe București, sunt
școli”, a spus, pentru rohealthreview.ro, medicul Claudiu Teodorescu, șeful
Centrului DSP București, organizat în cadrul stadionului Arena Națională.

cazuri identificate ar trebui să testezi
atât de mult încât rata de pozitivare
să ajungă în jur de 5%, deci ar trebui
să testăm de șase ori mai mult, cam
500.000-600.000 de teste pe zi, cam
asta ar fi la modul ideal”, a explicat
președintele CNCAV, marți, la un
post de televiziune.
În realitate, unul din trei teste
efectuate iese pozitiv. Potrivit datelor
colectate de Graphs.ro, de mai bine
de 10 zile rata de pozitivare a testelor
este de peste 30%, ajungând în unele
zile aproape de 40% (vezi grafic).
Mai mult, în comparația făcută
cu Franța, ministrul Rafila a omis să
menționeze rata de vaccinare antiCovid din cele două țări. În timp ce
Franța are 80% din populație vaccinată complet, în România procentul
este la jumătate (41%).

„E iresponsabil să trimiţi
copiii infectaţi în clasă”
Lipsa de îngrijorare și neglijența
de care dau dovadă autoritățile
în privința copiilor poate avea
consecințe incalculabile odată cu
adoptarea măsurilor de relaxare
din această săptămână, inclusiv în
privința carantinei elevilor, este de
părere cercetătorul Octavian Jurma.
„Autoritățile au ajuns să se
comporte de parcă COVID-19 e doar
o gripă și adoptă măsuri de relaxare
din țări incomparabil mai bine vaccinate. Dar și dacă ar fi «doar» o gripă,
tot ar fi o pandemie devastatoare la
un asemenea număr de infectări
zilnice și ar fi complet iresponsabil
să trimiți copiii infectați în clasă.
COVID-19 însă nu e o gripă, este o
boală sistemică de 10 ori mai letală
decât gripa sezonieră (o boală foarte
gravă cu mortalitate de 1 la 1.000)
și aproape la fel de letală că gripa
spaniolă, în ciuda faptului că avem
100 de ani de medicină în avantajul
nostru”, spune Jurma, pe Facebook.
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OFERTE SERVICIU
VMI Horse & Fishing Farm SRL, CUI
17964671, angajează îngrijitor animale. Relații
la tel. 0251.336.347.
SC BME Fabrication SRL din Tg.Neamț
angajează muncitor necalificat în construcții,
cunoscător limba turcă. CV la: bmerenovation@
gmail.com. Relații la tel.0721.378.804.
SC Inelec Engineering SRL, din comuna
Pielești, jud.Dolj, angajează 6 Frezori universali,
cu cod COR 722408. Se solicită cunoștințe de
limba engleză. Se oferă salariu brut 2.550Lei.
Relații la telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot
trimite la adresa de e-mail: documentesuport@
gmail.com până la data de 11.02.2022.
Alien Concept Solutions SRL, cu sediul în
Oradea, Str.Iuliu Maniu, nr.7, ap.3, angajează 6
curieri, Cod COR 962101. CV se trimit la: alienconcept@alienconcept.ro
Societate Comercială EXL Service Romania
Private Limited SRL, CUI: 25514066, angajează
șef departament. Salariul 9.600,00 Lei brut,
program 8 ore/zi. Persoanele interesate sunt
rugate să trimită CV la adresa de e-mail:
careers.cluj@exlservice.com
Patiseria Illyrian SRL din Vladimirescu
angajează 5 lucrători bucătărie (spălători vase
mari)- cod COR 941201, condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite până la data de 03.02.2022.
Selecția candidaților va avea loc în data de
04.02.2022 și constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0740.530.807.
Elvin & Edon SRL din Arad angajează 5
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod
COR 941201, condiții minime: studii primare (8
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite
până la data de 03.02.2022. Selecția candidaților
va avea loc în data de 04.02.2022 și constă în
concurs de CV-uri. Informații la telefon:
0740.530.807.
Curtea de Apel București organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant de personal
contractual muncitor (electrician) de la Judecătoria Videle, pe durată nedeterminată, la data de
03.03.2022, proba scrisă și proba practică. Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul
Curţii de Apel București, Splaiul Independenţei
nr.5, mezanin, camera M01, până la data de

21.02.2022 (inclusiv). Condiţiile de participare,
bibliografia și tematica, precum și actele necesare
înscrierii la concurs vor fi afișate la sediile Curţii
de Apel București și Tribunalului Teleorman, cât
și pe pagina de Internet la adresa http://www.
cab1864.eu, la Rubrica Resurse Umane- Concursuri/examene. Informaţii suplimentare la nr. de
telefon 021.319.82.45, între orele 9,00-15,00.
de Stat în Construcții -I.S.C.scoate la
concurs următoarea funcţie contractuală de
execuţie vacantă pe perioadă determinată: -1
post expert, gradul IA, la Compartimentul
Registratură al Inspectoratului Județean în
Construcții Gorj, Inspectoratul Regional în
Construcții Sud-Vest Oltenia. Proba scrisă a
concursului se va desfășura în data de
21.02.2022, ora 10.00, la sediul Inspectoratului
de Stat în Construcții -I.S.C.din București,
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Data și ora
interviului se afișează obligatoriu odată cu
rezultatele la proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării prezentului
anunț în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în
Construcții -I.S.C., etajul 5, camera 3. Condițiile
de participare la concurs și bibliografia se vor
afișa la sediul Inspectoratului de Stat în
Construcții -I.S.C.și pe site-ul I.S.C.(www.isc.
gov.ro). Informații suplimentare se pot obține la
numărul de telefon: 021.318.17.19, interior: 126.
Primăria Comunei Stremţ, județul Alba,
organizează concurs în data de 25.02.2022, ora
10.00, proba scrisă și interviul în data de
01.03.2022, ora 10.00, pentru ocuparea unui
post contractual de execuție pe durată nedeterminată administrator bază sportivă a comunei
Stremț. 1.Condiții generale cele prevăzute în
art.3 din HG nr.286/2011. Condiții specifice,
studii medii, vechime în muncă minim 5 ani.
Condițiile de participare, bibliografia și conținutul dosarului se afișează la sediul Primăriei
Comunei Stremţ. Relaţii suplimentare la
tel.0258/848.101.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Covasna organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor
contractuale de execuţie temporar vacante din
subunităţile de mai jos: a)La Centrul de primire
în regim de urgenţă „Prinţ și Cerșetor” Sfântu
Gheorghe: -1 educator, nivel studii medii /postliceale, fără condiţii de vechime în specialitatea
studiilor; b)La Centrul rezidenţial pentru copii
cu dizabilităţi Baraolt: -1 asistent medical, nivel
medii/postliceale, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor; c)Centrul de recuperare
pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe: -1
kinetoterapeut, nivel studii superioare, fără

condiţii de vechime în specialitatea studiilor; d)
La Casa familială nr.1 Sfântu Gheorghe: -1
educator, nivel studii superioare, fără condiţii de
vechime în specialitatea studiilor; e) La Casa
familială nr.2 Întorsura Buzăului: -1 educator,
nivel studii medii /postliceale, fără condiţii de
vechime în specialitatea studiilor. Concursul va
avea loc în data de 18.02.2022, ora 9.00 -proba
scrisă, iar în data de 23.02.2022, ora 9.00 -proba
interviu, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna
(Sfântu Gheorghe, Str.Presei nr.8/A). Dosarul de
concurs se depune la secretariatul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna, în perioada 04.02.202210.02.2022, de luni până joi, între orele
8.00-15.00, iar vineri, între orele 8.00-1300.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
direcţiei și la nr.de telefon: 0267.317.464. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul instituţiei și pe site-ul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna: www.protectiasocialacv.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs: Mester Alexandru,
nr.de telefon: 0267.317.464.
Grădinița 191, cu sediul în București, str.
Cozla, Nr.1, Sector 3, organizează concurs,
pentru ocuparea unui post contractual, aprobat
prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Denumirea postului:
FOCHIST- post vacant contractual, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare
la concurs: nivelul studiilor: medii, vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: nu se solicită. Calendar: Proba scrisă:
23.02.2022, ora 09.00, la sediu. Proba practică:
23.02.2022, ora 12.00, la sediu. Proba interviu:
24.02.2022, ora 09.00, la sediu. Data limită până
la care candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare,
la sediul instituției. Contact: tel.021.340.10.59,
mail: gradinita.191@s3.ismb.ro
In data de 21.02.2022, ora: 10, in cadrul
INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea se organizeaza
examen/concurs pentru ocuparea postului de:
Fizician (Cod COR 211101) – 3 locuri. Conditii
de participare: - Absolvent de studii in domeniu,
experienta constituie un avantaj. Dosarul de
inscriere la concurs/examen va contine: 1. Cerere
pentru inscriere la concurs (formularul se pune
la dispozitie de catre comp. resurse umane). 2.
Curriculum vitae (formularul se pune la dispozitie de catre comp. resurse umane). 3. Copie
certificat de nastere titular. 4. Copie certificat
casatorie titular / (dupa caz). 5. Copie certificat
nastere copii titular / (dupa caz). 6. Copie act de
identitate. 7. Copie acte de studii (ultima scoala
absolvita). 8. Copie acte de calificare (exclusiv
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pentru postul oferit). 9. Copie livret militar /
(dupa caz). 10. Adeverinta medicala eliberata de
medicul de familie. 11. Certificat de cazier judiciar (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni
anterior datei angajarii). 12. Dispozitie de repartizare în munca (emisa de Agentiile de ocupare a
fortei de munca - dupa caz). 13. Copii alte
adeverinte de vechime în munca si/sau de somaj
(dupa caz). 14. Recomandari de la locurile anterioare de munca (la solicitarea ICSI). 15. Copie
Carnet de munca cu înscrierile efectuate la zi la
fostul angajator si extras revisal. Tematica de
concurs: 1. Fenomene de transport (sau
transfer) de caldura si de masa: A. Transportul
de caldura: - Concepte fundamentale ale transportului termic prin conductie, convectie si
radiatie. - Conductia termica: Legea lui Fourier,
Ecuatia generala a conductiei termice,
Conductia in regim stationar si nestationar. B.
Transportul de masa (sau de substanta): Concepte fundamentale ale transportului de
masa prin difuzie moleculara, convectie si
termodifuzie. - Transportul in gaze: legea lui
Fick, Ecuatia generala a difuziei, Difuzia in
regim stationar si nestationar. - Transferul de
masa al gazelor prin alte medii materiale (solide/
lichide), transferul interfazic gaz-lichid si
gaz-solid: Interactii/reactii gaz suprafata (lichid/
solid); Solubilitatea gazelor in lichide si solide –
Legile Raoult, Henry si Sievert; Transportul
gazelor prin membrane. 2. Fizica atomica si
nucleara: - Concepte fundamentale privind
structura atomului si moleculei. Modele atomice
- baze experimentale si ipoteze fundamentale;
Energia de legatura a electronului; Spectre
atomice; Efectul fotoelectric; Efectul Compton;
Radiatia X de franare. - Concepte fundamentale
privind structura nucleului atomic si mecanismele reactiilor nucleare. Fisiunea si fuziunea
nucleara. - Radioactivitate si radionuclizi:
Moduri de dezintegrare; Legea dezintegrarii
radioactive. - Radiatii nucleare: Tipuri de radiatii nucleare si proprietati specifice; Procese
fundamentale de interactie a radiatiei cu
substanta; Metode de masurare a radiatiilor
nucleare. - Izotopi – Concepte fundamentale;
Metode de separare a izotopilor; Analiza izotopilor stabili prin spectrometrie de masa. 3.
Notiuni de matematica si modelarea matematica a proceselor fizice: - Calcul diferential si
integral. - Ecuatii diferentiale, sisteme de ecuatii
diferentiale. - Ecuatiile fizicii matematice. Bibliografie. Bibliografie (pct.1): [1] A. Badea, Bazele
transferului de caldura si masa, Editura Academiei Romane, 2005. [2] V. Georgescu, M.
Sorohan, Fizica Moleculara, Editura Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi, 1996. [3] F.P. Incopera,
D.P Dewitt, T.L. Bergman, A.S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th Edition,
John Wiley & Sons (USA), 2007 [4] P.A. Ramachandran, Mass Transfer Processes - Modeling,

Computations, and Design, Pearson Education
(USA), 2018. (pct.2): [1] F. Popescu, F. Marica,
Fizica atomica, Editura Ars Docendi, Universitatea București, 1998. [2] Gh. Vladuca,
Elemente de fizica nucleara, Editura Universitatii din Bucuresti, (vol. I) 1988 si (vol. II) 1990.
[3] V. Malinovschi, Fizica atomica si nucleara,
Editura Universitatii din Pitesti, 2009 [4] V.
Malinovschi, Radioactivitatea si radiatia,
Editura Universitatii din Pitesti, 2014 [5] P. de
Groot, Handbook of Stable Isotope Analytical
Techniques, Vol. 1, Elsevier, 2004. (pct.3): [1] V.S.
Vladimirov, Ecuatiile fizicii matematice, Editura
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980. [2]
G. Arfken, H. Weber, Mathematical Methods for
Physicists, Elsevier Academic Press, 2005. [3] L.
Jude, Ecuatiile fizicii matematice. Teorie si aplicatii, Editura MatrixRom, Bucuresti, 2010.
Dosarele de înscriere se depun la comp. secretariat pana la data de 17.02.2022. Relatii suplimentare se pot obtine la compartimentul resurse
umane. Presedinte Comisie de Incadrare si
Promovare.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului
M.M.D.D. nr. 1798/2007, S.C. LIDL
DISCOUNT S.R.L. cu sediul în sat Nedelea,
Aricești Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot, km
73+810, județul Prahova, anunţă public solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru
obiectivul „MAGAZIN LIDL” amplasat în
municipiul Pitești, Calea Drăgășani, nr. 20,
județul Argeș. Eventualele propuneri și sugestii
din partea publicului privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris și sub semnătură
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Argeș, Strada Egalităţii, nr. 50A,jud. Argeș,
Telefon: 0248.213.099, Fax: 0248.213.200,
e-mail: office@apmag.anpm.ro de luni –joi între
orele 8.00–16.30, vineri între orele 8,00–14.00.
SC REWE (Romania) SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7,
județul Ilfov, anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru obiectivul
„Supermarket Penny”, amplasat în oraș
Hârșova, str. Vadului, nr.63, județul Constanta.
Eventualele propuneri și sugestii din partea
publicului privind activitatea menționată vor fi
transmise în scris și sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Constanța
din municipiul Constanța, Str. Unirii nr.23,
județul Constanța, în zilele de luni – joi, între
orele 8.00 –16.30 și vineri între orele 8.00
–14.00, în termen de cel mult 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC Agroindustriala Ceres SRL, titular al
proiectului, demolare constructii existente pe
teren“, anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de a nu se supune
evaluarii impactului asupra mediului, nu se
supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului*),pentru proiectul ,,demolare
constructii existente pe teren“, propus a fi
amplasat in Mun.Ploiesti, Str.Cuptoarelor, Nr.4.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care
o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului
Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din
Ploiesti, Str. Ghe. Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud.
Prahova, in zilele de Luni, Miercuri- Vineri intre
orele 09.00-13.00, precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmph.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului
pe pagina de internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului. 2.Publicul interesat
poate depune propuneri in ceea ce priveste
continutul raportului privind impactul asupra
mediului la sediul autoritatii competente pentru
protectia mediului Agentia pentru Protectia
Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10
zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.

CITAŢII
Ghenciu Nicu este chemat în instanţa Tribunalului Botoșani, la data de 17 februarie 2022,
ora 09:00, sala 207 - 208, în dosarul numărul
890/40/2020.
Numiţii Sichim Vasile Georgel și Sichim
Virgil Ilie sunt citaţi la Tribunalul Iași, în
Dosarul cu numărul 17922/245/2017, pentru
data de 21.02.2022, ora 9, Complet Civil A10, în
proces cu Vezeteu Maria, având ca obiect
Revendicare imobiliară.
Numita Jarbou (fostă Paliță) Ecaterina, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Slatina, str.Aleea
Florilor, nr.1, bl. B4, sc.B, ap.10, jud.Olt, este
chemată la Judecătoria Slatina, în calitate de
Pârât, în proces cu reclamantul Paliță Romolus,
în dosarul civil nr.4530/311/2021 având ca obiect
succesiune, pentru data de 24 februarie 2022,
complet C3, sala 2, ora 11.00. Cu mențiunea
prezentării personal la interogatoriu sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art.358 cod procedură civilă.

ANUNȚURI
Numita Nădrag Anamaria, cu ultimul domiciliu cunoscut în Târgu-Jiu, județul Gorj, este
citată în dosarul civil nr. 5203/318/2021, la Judecătoria Târgu-Jiu, în calitate de pârâtă, în data
de 25.02.2021, ora 09.00, C7, pentru intabulare,
la cererea reclamantului Barb Victor.

LICITAŢII
Primăria comunei Izvoru, cu sediul în
comuna, strada Principală, nr. 138, judeţul
Argeș, tel. 0248695020, fax 0248695120, e-mail
primaria_izvoru@ yahoo.com, concesionează
prin licitaţie publică izlaz comunal n suprafaţă
de 103,67 ha din cadrul trupului de pajiște
denumit popular “Izvoru de Jos”, aflat în domeniul public al comunei Izvoru, judeţul Argeș,
tarlaua 16, nr. CF 83536 și 83540, în vederea
întreţinerii, amenajării, îmbunătăţirii calităţii și
folosirii acesteia pentru creșterea animalelor.
Caietul de sarcini se poate obţine personal de la
sediul primăriei Izvoru. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este 14.02.2022, ora
12:00. Data limită de depunere a ofertelor este
24.02.2022, ora 10:00. Ofertele se depun la
sediul primăriei Izvoru, într-un singur exemplar.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va
începe la data de 24.02.2022, ora 12:00.
Anunț public. Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță
organizarea următoarei licitații publice deschise
cu strigare pentru: - Închiriere spații comerciale
din Complexul Corp C1 al Pieței Centrale, după
cum urmează: 1. Un spațiu comercial (F5) în
suprafață de 14 mp; Destinație: comercializare
produse agroalimentare pe bază de licență de
producție/ certificat de producător conform
HGR nr. 348/2004; Prețul de pornire al licitației
este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina
nr. 89 din 30.06.2021. Tariful de închiriere este
scutit de TVA. Garanția de participare este în
valoare de 2100 lei iar în cazul în care ofertantul
este declarat necâștigător i se va restitui suma
respectivă la cerere într-un cont comunicat de
către acesta. Amenajarea spațiului comercial
cade în sarcina câștigătorului licitației, orice
investiții, recompartimentări, îmbunătățiri,
transformări sau instalații, realizate de către
utilizatori, rămân bunuri câștigate imobilului la
momentul predării -primirii, constituind bunuri
de preluare, fără ca prin acestea să le poată
opune drept compensație pentru stricăciunile
făcute sau pentru alte sume datorate SPAEPCA
(daune, c/val chirii, etc.). 2. Corp C1 Tarabe:
-Închirierea a 2 (două) amplasamente pentru
comercializare legume -zarzavat; -amplasament
sector legume -zarzavat în suprafață de 2 mp
(9A/10A); -amplasament sector legume
-zarzavat în suprafață de 2 mp (17A/18A); Se
licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi
aprobat prin HCL Câmpina nr. 89 din
30.06.2021. Tariful de închiriere este scutit de
TVA. Garanția de participare este în valoare de
792 lei iar în cazul în care ofertantul este
declarat necâștigător i se va restitui suma
respectivă la cerere într-un cont comunicat de
către acesta. Pasul de licitație: Pasul de strigare
este 10% din prețul de începere. Se poate folosi
și multiplu de 10%. Vizitarea spațiilor scoase la
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licitație se poate face de luni până vineri între
orele 8:30 - 15:30. Licitația va avea loc în data de
24.02.2022, ora 10:00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din
Câmpina, Str. Republicii, nr. 16A, iar documentele pentru participarea la licitație se pot depune
până pe 22.02.2022, ora 12:00 tot la sediul instituției. Caietul de sarcini specific pentru licitație
va putea fi achiziționat contracost de la sediul
S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Taxa este în valoare de
100 lei și reprezintă taxa participare licitație.
Aceasta este nerambursabilă. Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.
piatacampina.ro.
Anunţ. Regia Autonomă ”Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat” prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea
Fondului Imobiliar, cu sediul în București, Șos.
Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod poștal:
020331, Nr.Reg.Com.: J40/7597/14.08.2002,
C.I.F.: RO 2351555, C.U.I.: 14814939, organizează licitaţie publică cu strigare privind închirierea următoarelor spaţii: 1. Spaţiu
administrativ în suprafaţă de 15,08 mp
(Cam.10), situat la parterul imobilului din b-dul.
Regina Elisabeta, nr.7-9, sector 3, București.
Tariful de pornire a licitaţiei: 8 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 241,28 Euro.
2. Spaţiu administrativ în suprafaţă de 38,76
mp (Cam.15), situat la etajul 3 al imobilului din
b-dul. Regina Elisabeta, nr.7-9, sector 3, București. Tariful de pornire a licitaţiei: 8 Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la licitaţie: 620,16
Euro. 3. Spaţiu administrativ în suprafaţă de
450,07mp (Cam.47, 48, 50, 51, 54, 55, 61, 71, 72,
81, 82, 83, 85, 99, 100, 101), situat la etajul 2 în
imobilului din Piața Walter Mărăcineanu, nr
1-3, sector 1, București. Tariful de pornire a
licitaţiei: 6,5 Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 5850,91 Euro. 4. Spaţiu administrativ în suprafaţă de 31,59 (Cam.90, 91, 92),
situat la etajul 3 al imobilului din Piața Walter
Mărăcineanu, nr 1-3, sector 1, București. Tariful
de pornire a licitaţiei: 6,5 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 410,67 Euro.
5. Spaţiu administrativ în suprafaţă de
138,21mp (Cam.48, 49, 52, 61, 62, 65, 51/1, 51/2,
hol), situat la parterul imobilului din Piața
Walter Mărăcineanu, nr 1-3, sector 1, București.
Tariful de pornire a licitaţiei: 6,5 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 1796,73
Euro. 6. Spațiu comercial în suprafaţă de
44,83mp, situat la parterul imobilului din Str.
Ion Câmpineanu, nr. 3A, sector 1, București.
Tariful de pornire a licitaţiei: 25 Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 2241,5 Euro.
7. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 46.20mp
(Cam.2 – etaj 1; Cam.1,2,3,4,5 – etaj 2), situat în
imobilul din B-dul. N. Bălcescu, nr.17-19 ,
sector 1, București. Tariful de pornire a licitaţiei:
9,5 Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 877,8 Euro. 8. 6 spatii destinate amplasării de aparate de distribuție a băuturilor calde,
în suprafață de cate 1mp fiecare, situate în
holurile imobilelor din Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București, Piața Presei
Libere, nr. 1, sector 1, București, Piața Victoriei,
nr. 1, sector 1, București, B-dul Iancu de Hunedoara, nr. 3-5, sector 1, București, Splaiul Independenței, nr. 202A, sector 6, București. Tariful
de pornire a licitaţiei: 50 Euro/mp/lună (la care

se adaugă TVA). Garanţia de participare la
licitaţie: 100 Euro/locatie. 9. Spaţiu destinat
amplasării de aparate de distribuție a băuturilor
calde, în suprafaţă de 1mp, situat în garajul
imobilului din Piața Presei Libere, nr. 1, sector 1,
București. Tariful de pornire a licitaţiei: 65
Euro/mp/lună ( la care se adaugă TVA).
Garanţia de participare la licitaţie: 130 Euro.
10. Spațiu comercial în suprafaţă de 68,87mp,
situat la parterul imobilului din Calea Dorobanților, nr. 87, sector 1, București. Tariful de
pornire a licitaţiei: 24 Euro/mp/lună. Garanţia
de participare la licitaţie: 3305,76 Euro. 11.
Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 121,69mp
(Ap.1), situat la parterul imobilului din Str.
Polonă, nr.3-5, sector 1, București. Tariful de
pornire a licitaţiei: 8 Euro/mp/lună (973,53
Euro/locație/lună). Garanţia de participare la
licitaţie: 1947,04 Euro. 12. Spaţiu administrativ,
în suprafaţă de 143,31mp (Ap.11), situat la
etajul 5 al imobilului din Str. Polonă, nr.3-5,
sector 1, București. Tariful de pornire a licitaţiei:
8 Euro/mp/lună (1146,48 Euro/locație/lună).
Garanţia de participare la licitaţie: 2292,96
Euro. 13. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de
30,83mp (Ap.2), situat la parterul imobilului din
Str. Paris, nr. 45A, sector 1, București. Tariful de
pornire a licitaţiei: 10 Euro/mp/lună (308,3
Euro/locație/lună). Garanţia de participare la
licitaţie: 616,6 Euro. 14. Spaţiu administrativ în
suprafaţă de 125,34 mp (Ap.1), situat la
parterul imobilului din Str. Alexandru Constantinescu, nr.46-48, sector 1, București. Tariful de
pornire a licitaţiei: 9,5 Euro/mp/lună (1190,73
Euro/locație/lună). Garanţia de participare la
licitaţie: 2381,46 Euro. 15. Spațiu comercial în
suprafaţă de 275,39mp, situat în imobilul din
B-dul. Unirii, nr 68, bloc K2, parter + mezanin,
sector 1, București. Tariful de pornire a licitaţiei:
13 Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 7160,14 Euro. 16. Spaţiu/teren destinat
amplasării unui panou publicitar (tip tv screen),
cu o suprafaţă totală de 15mp, situat la adresa
poștală Șos. Kiseleff, nr.57, sector 1, București.
Tariful de pornire a licitaţiei: 21 Euro/mp/lună
(la care se adaugă TVA). Garanţia de participare la licitaţie: 630 Euro. 17. Spaţiu administrativ, în suprafaţă de 48.78mp (Cam.19), situat
la etajul 1 al imobilului din B-dul. N. Bălcescu,
nr.17-19 , sector 1, București. Tariful de pornire
a licitaţiei: 9,5 Euro/mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 926,82 Euro. Licitaţia va avea
loc la sediul S.A.I.F.I din Șos. Fabrica de
Glucoză, nr. 3A, sector 2, București, în data de
25.02.2022, ora 10.00. Preţul dosarului de licitaţie este de 300 lei și se poate achiziționa de la
sediul S.A.I.F.I. Data limită de obținere a dosarului de licitaţie și solicitare clarificări este de
21.02.2022. Data limită de înscriere este
23.02.2022 ora 10.00. Persoanele interesate se
pot adresa către S.A.I.F.I., serviciul F.I.S.A.D.
(Persoana de contact: doamna Ciuca Daniela,
telefon 021/409.12.17; 0722.184.811).
1. Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2,
județul Tulcea, telefon 0240/563.797, fax
0240/563.799, e-mail: primariajurilovca@yahoo.
com, cod fiscal 4793952. 2.Informații generale

privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: 1 parcelă în suprafață de 30.156
mp, tarla 53, curți construcții 1759, livezi 1748,
arabil 1768, nr.cadastral 30547, situată în intravilanul comunei Jurilovca, județul Tulcea,
aparține domeniului privat al Comunei Jurilovca, conform H.C.L. nr. 8/21.01.2022 și
temeiul legal: O.U.G.nr.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, de la
sediul Primăriei Comunei Jurilovca. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul
Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 3.3.Costul
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentației de
atribuire de 10Lei/exemplar în contul concedentului: RO90TREZ6465006XXX000193, deschis
la Trezoreria Baia, cod fiscal al concedentului:
4793952 sau în numerar la Casieria din sediul
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.02.2022, ora 15.30. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
24.02.2022, ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Jurilovca,
comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul
Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original, în două plicuri sigilate, unul interior și
altul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
25.02.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1
Mai, nr.2, județul Tulcea, Sala de festivități. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția Contencios
Administrativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea,
Str.Toamnei, nr.15, județul Tulcea, telefon
0240/504.279, fax 0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02.02.2022.
1. Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2,
județul Tulcea, telefon 0240/563.797, fax
0240/563.799, e-mail: primariajurilovca@yahoo.
com, cod fiscal 4793952. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: 1 parcelă în suprafață de 46.560
mp, tarla 54, curți construcții 1792, livezi 1799,
arabil 1798, nr.cadastral 30572, situată în intravilanul comunei Jurilovca, județul Tulcea,
aparține domeniului privat al Comunei Jurilovca, conform H.C.L. nr. 9/21.01.2022 și

temeiul legal: O.U.G.nr.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, de la
sediul Primăriei Comunei Jurilovca. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul
Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 3.3.Costul
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentației de
atribuire de 10Lei/exemplar în contul concedentului: RO90TREZ6465006XXX000193, deschis
la Trezoreria Baia, cod fiscal al concedentului:
4793952 sau în numerar la Casieria din sediul
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.02.2022, ora 15.30. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
24.02.2022, ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Jurilovca,
comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul
Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original, în două plicuri sigilate, unul interior și
altul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
25.02.2022, ora 12.30, la sediul Primăriei
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1
Mai, nr.2, județul Tulcea, Sala de festivități. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția Contencios
Administrativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea,
Str.Toamnei, nr.15, județul Tulcea, telefon
0240/504.279, fax 0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02.02.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2,
județul Tulcea, telefon 0240/563.797, fax
0240/563.799, e-mail: primariajurilovca@yahoo.
com, cod fiscal 4793952. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: 1 parcelă în suprafață de 10.486
mp, tarla 55, curți construcții 1801, curți
construcții 1807, nr.cadastral 30407, situată în
intravilanul comunei Jurilovca, județul Tulcea,
aparține domeniului privat al Comunei Jurilovca, conform H.C.L. nr. 10/21.01.2022 și
temeiul legal: O.U.G.nr.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, de la
sediul Primăriei Comunei Jurilovca. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului

din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul
Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 3.3.Costul
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentației de
atribuire de 10Lei/exemplar în contul concedentului: RO90TREZ6465006XXX000193, deschis
la Trezoreria Baia, cod fiscal al concedentului:
4793952 sau în numerar la Casieria din sediul
Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.02.2022, ora 15.30. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
24.02.2022, ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Jurilovca,
comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul
Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original, în două plicuri sigilate, unul interior și
altul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
25.02.2022, ora 13.00, la sediul Primăriei
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1
Mai, nr.2, județul Tulcea, Sala de festivități. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția Contencios
Administrativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea,
Str.Toamnei, nr.15, județul Tulcea, telefon
0240/504.279, fax 0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02.02.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2,
județul Tulcea, telefon 0240/563.797, fax
0240/563.799, e-mail: primariajurilovca@
yahoo.com, cod fiscal 4793952. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: 1 parcelă în suprafață de 754
mp, tarla 17, curți construcții 541, nr.cadastral
30908, situată în intravilanul comunei Jurilovca, județul Tulcea, aparține domeniului
privat al Comunei Jurilovca, conform
H.C.L.nr.11/21.01.2022 și temeiul legal:
O.U.G.nr.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, de la sediul Primăriei
Comunei Jurilovca. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Se poate obține
de la Compartimentul Urbanism și amenajarea
teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul
Tulcea. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
documentației de atribuire de 10Lei/exemplar
în contul concedentului: RO90TREZ 6465006
XXX000193, deschis la Trezoreria Baia, cod
fiscal al concedentului: 4793952 sau în numerar
la Casieria din sediul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr. 2,
județul Tulcea. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2022, ora 15.30.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 24.02.2022, ora 15.30.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original, în două
plicuri sigilate, unul interior și altul exterior. 5.
Data și locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 25.02.2022,
ora 13.30, la sediul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr. 2,
județul Tulcea, Sala de festivități. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția Contencios Administrativ a
Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15,
județul Tulcea, telefon 0240/504.279, fax
0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
02.02.2022.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Slatina-Timiș,
comuna Slatina-Timiș, Str.Principală nr.32,
județul Caraș-Severin, telefon/fax:
0355/401.711/0255/260.899, e-mail: primaria@
slatina-timis.ro, cod fiscal 3227211. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
-imobil situat în localitatea Slatina-Timiș,
nr.260A, aparținând domeniului public al
Comunei Slatina-Timiș, compus din clădire cu
suprafața construită la sol de 91mp și teren
aferent cu suprafața de 550mp, identificate cu
nr.topografic 30702, respectiv 30702-C1, Carte
funciară nr.30702 comuna Slatina-Timiș,
conform H.C.L.nr.8/31.01.2022 și temeiului
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, art. 332-333.
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, Biroul Administrare domeniul
public, elaborare proiecte, proceduri administrative și transparența decizională. 3.2.Denu-

mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Biroul
Administrare domeniul public, elaborare
proiecte, proceduri administrative și transparența decizională din cadrul Primăriei
Comunei Slatina-Timiș, Str.Principală nr.32,
județul Caraș-Severin. 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:
50 Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Slatina-Timiș, județul
Caraș-Severin. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/02/2022, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 04/03/2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Slatina-Timiș, Biroul Administrare domeniul public, elaborare proiecte,
proceduri administrative și transparența decizională, Str.Principală nr.32, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 07/03/2022, ora 12.00, la Primăria
Comunei Slatina-Timiș, str.Principală nr.32,
județul Caraș-Severin. 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 Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea nr.2-4,
județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304,
fax 0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
02/02/2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Drăguș, Str. Principală nr.42, județul Brașov,
telefon/fax 0268/249.618, email: primariadragus@yahoo.com, cod fiscal 16436600. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren
extravilan în suprafață totală de 51.251mp,
categoria de folosință fâneață C.F.105853,
105854, 105855, 105856, 105858, nr.cadastral
105853, 105854, 105855, 105856, 105858,
amplasat în Comuna Drăguș, județul Brașov,
aparținând domeniului public al Comunei
Drăguș, conform H.C.L. nr.10/21.01.2022 și
temeiului legal O.U.G. nr.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, la
sediul Primăriei Comunei Drăguș, Str.Principală nr.42, județul Brașov. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului /compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Primăria Comunei Drăguș, comuna Drăguș,
Str.Principală nr.42, județul Brașov. 3.3.Costul
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: costul documentației
este de 100Lei care se achitată numerar la Casieria Primăriei Comunei Drăguș, Str. Principală
nr.42, județul Brașov. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 16.02.2022, ora 10.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 24.02.2022, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Drăguș,
comuna Drăguș, Str. Principală nr. 42, județul
Brașov. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 2 exemplare copii. 5.Data și locul la
care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.02.2022, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Drăguș, comuna Drăguș,
Str.Principală nr. 42, județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Brașov, Brașov,
B-dul 15 Noiembrie nr.45, județul Brașov,
telefon 0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail:
trbrasov@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 02.02.2022.
Anunţ reluare procedură de închiriere prin
licitaţie publică. 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: U.A.T. Oraș Călimănești, Calea lui
Traian nr. 380, Călimănești, judeţul Vâlcea,
telefon 0250750080, fax 0250750082, email
primaria_calimanesti@yahoo.com.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobilul compus din Pavilion B1 din cadrul
Centrului de Convenţii și Expoziţii Nord
Oltenia, în suprafaţă construită la sol de 1.078
mp și suprafaţă construită desfășurată de 1.349
mp și respectiv teren parcare din faţa pavilionului până la calea de acces în suprafaţă de 400
mp, nr. CAD 39218-C2, CF 39218, situat în
orașul Călimănești, Calea lui Traian, nr. 5,
Judeţul Vălcea imobil ce aparține domeniului
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privat al U.A.T. Oraș Călimănești, în baza art.
332-346 din OUG 57/2019, a HCL nr. 106 din
27.12.2021 și a HCL nr. 6 din 31.01.2022. 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, contra cost de la
Direcţia Economică a U.A.T. Oraș Călimănești.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Direcţia Economică
a U.A.T. Oraș Călimănești – Pripas Georgeta,
tel. 0250751063. 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: 50 lei/exemplar, se
achită în numerar la casierie sau prin virament
în contul RO14TREZ67121360250XXXXX,
Trezoreria Rm. Vâlcea. 3.4 Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 16/02/2022, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în
caietul de sarcini. 4.1 Data-limită de depunere
a ofertelor: 23.02.2022, ora 16.00. 4.2 Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratura
U.A.T. Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian
nr. 380. 4.3 Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un singur exemplar. 1.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 24.02.2022,
ora 10.00, la sediul U.A.T. Oraș Călimănești, str.
Calea lui Traian nr. 380. 2. Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul
Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax:
0250/732207, e-mail: tribunalul-valcea@just.ro.
3.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
02/02/2022.
Debitorul SC Alyandy Sistem Trans SRL - în
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul in
Dr.Tr.Severin, str. Mihail Kogalniceanu nr.10,
jud.Mehedinti, J25/54/2011, CUI 28037972,
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul in Dr.Tr.Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
prin reprezentant Serban Valeriu, conform
Sentintei nr. 6 din data de 17.02.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în
dosarul nr. 247/101/2021, scoate la vânzare, la
pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
166/09.11.2021, bunurile mobile: - Semiremorca
O4 marca BERGER caroseria DA suprastructura deschisa, numar de inmatriculare
MH24SIS, tip/varianta SAPL24/LT/ cu prelata,

numar de omologare D1BJ111111J1600,
numar de identificare VA9USLAKT5FZT0271,
an 2005, culoare ROSU la pretul de 1.395 Euro
- Semiremorca O4 marca BERGER, caroseria
DA suprastructura deschisa, numar de inmatriculare MH - 25 – SIS, tip/varianta SAPL24/LT/
cu prelata, numar de omologare
D1BJ111111J1600, numar de identificare
VA9USLAKT5FZT0269, an 2005 la pretul de
2.175 Euro - Semiremorca O4 marca BERGER,
caroseria DA suprastructura deschisa, numar
de inmatriculare MH - 26 – SIS, tip/varianta
SAPL24/LT/ cu prelata, numar de omologare
D1BJ111111J1600, numar de identificare
VA9USLAKT5FZT0267, an 2005, la pretul de
1.655 Euro. Preturile nu contin TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
04.02.2022 orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului
de evaluare nr. 166/09.11.2021 o reprezinta
Sentința nr. 6 din data de 17.02.2021 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic în dosarul de insolvență
nr. 247/101/2021. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC Alyandy Sistem
Trans SRL pana la data de 03.02.2022 orele
1700, a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunurile mobile și achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 500,00 lei
exclusiv TVA pentru toate bunurile respectiv
200 lei exclusiv TVA pentru fiecare bun mobil.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA0999100094224438. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunului
imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
Publicaţie de vânzare privind licitaţia din
data de 23.02.2022. Vânzarea următoarelor
bunuri mobile, aflate în proprietatea debitorului
Bochizu Elena Întreprindere Individuală, faliment, in bankrupcy, en faillite, cod de identificare fiscală 39496016, număr de ordine în
registrul comerţului F25/315/2018, cu sediul în
Drobeta-Turnu Severin, Aleea Sulfinei, nr. 13,
bl. VT5A, sc. 2, ap. 4, jud. Mehedinţi, va avea
loc prin licitaţie publică, după cum urmează:
-Autoutilitară MAN TGX 18.840 4x2 BLS, nr.
de identificare WMA06XZZ7BM578295, cu
numărul de înmatriculare B-116-CIB, an fabricatie 2011, nr. KM aproximativ 950.000 la
pretul de 7830 euro exclusiv TVA echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua platii. Licitația va

avea loc în data de 23.02.2022, la orele 15.00, la
biroul lichidatorului judiciar situat în Drobeta
Turnu Severin, str. Alexandru Bărcăcilă nr. 4,
ap. 6, jud. Mehedinți. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurile mobile este Încheierea din
ședința din camera de consiliu din data de
04.10.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi
în dosarul nr. 1845/101/2021, prin care a fost
dispusă începerea procedurii simplificate de
faliment a debitorului Bochizu Elena Întreprindere Individuală. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitorului Bochizu Elena Întreprindere Individuală cel mai târziu până în ziua
licitației, a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al bunului scos la licitație și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 100 lei.
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept
asupra bunului mobil să anunțe lichidatorul
judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare,
sub sancțiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefon: 0740615038 sau la biroul
lichidatorului judiciar din Drobeta Turnu
Severin, str. Alexandru Bărcăcilă nr. 4, ap. 6,
jud.Mehedinți. Lichidator judiciar, Ghenciu &
Partners SPRL.

PIERDERI
Declar pierdut certificat de înregistrare/CUI
aparținând SBE Experience SRL, cu sediul în
București, str. Toamnei, nr.120, sector 2, identificată cu J40/15397/2011, CUI: 29493594, cu
seria și numărul B2978456, emis pe data de
08.10.2014. Îl declar nul.
Pierdut buletin în 01 Februarie 2022 pe nume
Fortuna Kinga, Seria CJ Nr.085923. Îl declar
nul.
Pierdut Autorizație Construire: Subscrisa
Eco Act Consult SRL, cu sediul în Municipiul
București, sectorul 1, Calea Griviței, nr.399, bloc
O, sc.1, et.5, ap.19, având CUI: 30351186 și Nr.
înmatriculare J40/7238/2012, titulară a Autorizației de Construire Nr.1359 din 28.12.2017
emisă de Primăria Sectorului 3, o declarăm
pierdută pentru emiterea unui duplicat sau
conform cu originalul după aceasta.
Pierdut Autorizație Construire: Subscrisa
Eco Act Consult SRL, cu sediul în Municipiul
București, sectorul 1, Calea Griviței, nr.399, bloc
O, sc.1, et.5, ap.19, având CUI: 30351186 și Nr.
înmatriculare J40/7238/2012, titulară a Autorizației de Construire Nr.467 din 09.07.2019
emisă de Primăria Sectorului 3, o declarăm
pierdută pentru emiterea unui duplicat sau
conform cu originalul după aceasta.
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n Iulian Fota, artizanul introducerii presei ca vulnerabilitate în Strategia Națională de Apărare, șef peste afacerile strategice ale MAE

Consilierul prezidenţial al lui Băsescu, dat afară de la Cotroceni de interimarul
Crin Antonescu, a devenit secretar de stat în Guvernul PNL-PSD-UDMR

După Iulian Chifu, Guvernul Ciucă a promovat un alt fost consilier prezidențial
al lui Traian Băsescu într-o funcție importantă în aparatul Executivului. Este vorba
despre Iulian Fota, fostul șef al Departamentului de Apărare și Securitate Națională
de la Palatul Cotroceni, artizanul ideii introducerii în Strategia Națională de
Apărare a presei ca vulnerabilitate la adresa securității statului. Fota este noul
secretar de stat pe probleme strategice al MAE, după ce Dănuț Sebastian
Neculăescu a devenit ambasadorul României la NATO. Iulian Fota este singurul
consilier prezidențial dat afară de la Cotroceni, prin decret al președintelui interimar
al României, Crin Antonescu, în august 2012, însă reangajat odată cu revenirea lui
Băsescu în funcție, după referendumul picat „cu erată”, în 29 iulie 2012.
ION ALEXANDRU

Premierul Nicolae Ciucă l-a eliberat,
începând cu data de 4 februarie 2022, din
funcția de secretar de stat în MAE pe Dănuț
Sebastian Neculăescu, el fiind numit amba-

sador al României la NATO. În locul său,
începând cu data de 5 februarie, a fost numit
Iulian Fota, acesta din urmă preluând „afacerile strategice” ale Ministerului Afacerilor
Externe, conform Deciziei premierului nr.
114 din 1 februarie.

Numele lui Iulian Fota este legat de una
dintre cele mai controversate măsuri luate de
ex-președintele României, Traian Băsescu,
la momentul în care presa a fost introdusă
drept vulnerabilitate în Strategia Națională
de Apărare. Ulterior, audiat fiind la Parlament pe marginea acestei chestiuni, ex-consilierul prezidențial Fota declara că „intenţia
noastră a fost să facem o analiză a problemelor mari cu care România ca ţară se poate
confrunta în viitor. O astfel de strategie
încearcă să anticipeze ce poate fi important
pentru noi ca ţară în viitor. Noi aici am
exprimat niște temeri. E posibil ca o astfel de
teamă a noastră să nu se confirme, să nu se
materializeze. Rostul unei strategii este să
anticipeze viitorul și să pregătească instituţiile
și oamenii pentru aceste probleme. Nu are
nimeni nimic împotriva ideii de critică. Eu
nu cred că a fost o perioadă în care s-a putut
critica mai liber ca acum. De la început am
avut o problemă și avem în continuare cu
minciuna și cu partea de manipulare, mai
ales minciuna și manipularea care se intersectează cu zona de securitate naţională”.

Reangajat de Băsescu și decorat
cu Steaua României în grad de Ofiţer
Noul secretar de stat al MAE a absolvit,
în 1990, Facultatea de Instalații pentru
Construcții, după care, în 1993, a urmat un
curs la Colegiul Național de Apărare, apoi,
în 1996, un curs post-universitar la Departamentul de Relații Internaționale al SNSPA.
În 2004, a absolvit cursurile Colegiului Superior de Siguranță Națională al Academiei
Naționale de Informații și, în 2005, a mai
terminat un curs al NATO, la Roma.
Între 1990 și 1992, Iulian Fota a lucrat ca
inginer la Antrepriza Generală de Construcții
Carpați, după care, între 1994 și 1997, a
devenit expert parlamentar, la Grupul
PNȚCD de la Camera Deputaților. În perioada 1997-1998, a devenit consilier al secretarului de stat pentru integrare euro-atlantică
de la MApN, iar, între 1998 și 2001, a ocupat

funcția de șef al Secțiunii militare a Misiunii
României de pe lângă NATO și UE. Între
2002 și 2005, a fost consilier la Departamentul
pentru Integrare euro-atlantică al MApN,
iar, din 2005 până în 2009, a fost director al
Colegiului Național de Apărare.
În perioada 2009 – 2014, Iulian Fota a
fost consilierul prezidențial al lui Traian
Băsescu și a condus Departamentul pentru
Securitate Națională. Interesant este că, în
perioada celei de-a doua suspendări a lui

Băsescu de la Palatul Cotroceni, fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, în calitate de
șef de stat interimar, a emis, la data de 3
august 2012, un decret prezidențial prin care
l-a eliberat din funcție pe Iulian Fota. Odată
revenit Băsescu la Cotroceni, acesta din urmă
a emis un alt decret, prin care l-a readus în
funcție pe Iulian Fota. La data de 15 decembrie 2014, Traian Băsescu l-a decorat pe
consilierul său prezidențial cu Ordinul Național Steaua României în grad de Ofițer.

Al doilea salariat al lui „Petrov” adus, la Palatul Victoria,
în mai puţin de două luni
Aceasta este a doua numire în Guvernul
condus de Nicolae Ciucă, format din PNL,
PSD și UDMR, a unui fost consilier prezidențial
al lui Traian Băsescu. Pe data de 8 decembrie
2021, premierul a decis ca Iulian Chifu (foto)
să fie numit în funcția de consilier de stat
la Cancelaria Prim-Ministrului. Chifu a fost
decorat de Traian Băsescu, în aceeași zi cu
Fota, însă de această dată, el a primit Ordinul
Național Steaua României în grad de Cavaler.
Dacă Iulian Chifu a fost adus în Guvern
din poziția de consilier la Senatul României,
Iulian Fota a trebuit să renunțe la poziția de
director al Institutului Diplomatic Român,
funcție în care a fost numit, de către ministrul
de Externe Bogdan Aurescu, la data de 20 iulie
2020. Anterior, între 2016 și 2020, Iulian Fota
a condus, ca director, Colegiul Național de
Informații al Academiei Naționale de Informații
a SRI.
Potrivit ultimei declarații de avere completate de Iulian Fota, în vara anului trecut,
rezultă că acesta deține, împreună cu soția
sa, Ruxandra, un teren de 313 metri pătrați
la Cornu, achiziționat în anul 2010, o casă de
180 de metri pătrați în București, achiziționată
în anul 2013, și două mașini (un Fiat Bravo
din 2007 și n KIA Sportage din 2014). Noul
secretar de stat în MAE avea în conturi 5.030

de euro și 29.000 de lei. Avea, de asemenea,
o datorie de 17.000 de euro la BRD, scadentă
anul trecut.
La capitolul venituri, Iulian Fota arată că
a câștigat de două ori mai puțin decât soția.
Astfel, el notează venituri de 143.822 de lei,
ca director al Institutului Diplomatic Român,
ca și conferențiar universitar la Academia SRI,
ca profesor asociat la Universitatea București
și din predarea unor cursuri la o companie
privată. În declarația de avere figurează și
o poziție de consilier la MApN, însă suma
încasată de aici este anonimizată.
Ruxandra Fota a realizat, potrivit aceluiași
document, venituri de 387.106 lei, din care
284.006 lei ca medic la Institutul Clinic Fundeni
și 103.100 de lei ca medic la Spitalul Monza.
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n Inflație de inițiative parlamentare pentru modificarea programei de învățământ n Anul școlar 2022-2023 vine cu mai multe materii pentru elevi
După ce la începutul acestui
an, elevii din ciclurile primar și
gimnazial s-au trezit cu o nouă
materie în programa școlară,
Educație pentru mediu, în
curând și liceenii s-ar putea
pricopsi cu încă o materie. Este
vorba despre introducerea în
curricula școlară de liceu a
cursului „Istoria Revoluției de la
Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989
din România”. Acesta se va preda separat de cursurile de istorie,
iar propunerea, înregistrată în
debutul noii sesiuni parlamentare, aparține deputatului PNL
Pirtea Marilen-Gabriel. El își
susține demersul legislativ prin
faptul că „absența Revoluției de
la Timișoara din 1989, din paginile manualelor de istorie utilizate în școlile noastre, este una
dintrele gravele erori și marile
nedreptăți pe care toți am tolerat-o până acum, o rușine greu
de dus pentru istoria Timișoarei
și eroii săi”.
ADRIAN STOICA

Prin adoptarea acestui proiect
va fi modificată Legea educației
naționale, iar programa școlară,
manualele, materialele didactice și
metodologiile specifice ar urma să
fie realizate de Ministerul Educației
în colaborare cu asociațiile revoluționarilor, cu Institutul Revoluției
Române din 1989 etc. În ceea ce-i
privește pe profesorii care vor preda
acest curs, ei vor putea beneficia de
cursuri de perfecționare în cadrul
cursurilor universitare specializate.

Educaţia pentru mediu,
tot o iniţiativă PNL
O altă materie care care va
apărea în programa școlară din 2023
va fi Educația pentru mediu. Până
la finalul anului viitor, Ministerul

Studierea Revoluţiei de la Timișoara din 1989
ar putea deveni obligatorie pentru liceeni
Tudor Ciuhodaru, care la acea vreme
era deputat UNPR. „Precizăm că, în
prezent, există în curricula școlară,
ca disciplină opţională «Disciplina
de promovare a sănătăţii și educaţie
pentru sănătate», care include și
noţiuni de prim ajutor”, se arată în
punctul de vedere al Executivului.
Ulterior proiectul a fost respins de
Parlament.

În timp ce parlamentarii îmbogățesc programa școlară, elevii
români au printre cele mai slabe
competențe la matematică și citire
din lume, potrivit UNICEF
Educației și Ministerul Mediului
trebuie să elaboreze o strategie
comună privind competențele
de mediu și studierea acestora în
unitățile de învățământ. „Ministerul
Educaţiei în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
elaborează o strategie privind
educaţia pentru mediu până la data
de 31 decembrie 2022. Strategia va
fi transpusă în programele școlare
începând cu anul școlar 2023-2024”,
se precizează în noul act normativ
care modifică Legea educației naționale. Propunerea a fost inițiată de un
grup de parlamentari PNL.

Educaţiile antreprenorială,
În
financiară și juridică
termen de maximum
devin obligatorii
șase luni de la legiferarea

Tot începând cu
Noile materii
proiectului sau cel mai târziu până
anul școlar 2022-2023, la începerea anului școlar 2022-2023, urmează să fie
elevii vor studia o nouă
predate elevilor
Ministerul Educaţiei va trebui să emită
materie obligatorie,
din învăţământul
după ce Parlamentul a decizia de introducere a noii discipline preuniversitar, iar
în programa școlară, precum
adoptat proiectul de lege
inițiatorii proiec
proiecși pentru stabilirea
în octombrie anul trecut.
tului susțineau în
manualelor.
Este vorba despre disciplina
expunerea de motive
Educația Juridică. Introducerea
că „orice elev trebuie să
noii materii s-a făcut la propunerea
cunoască la finalul celor 12 clase
fostului ministru al Educației, sena- care este diferenţa dintre un activ și
torul PNL, Monica Anisie. Inițial, un pasiv, cum funcţionează creditele
proiectul de lege prevedea doar (creditul ipotecar, creditul de nevoi
introducerea educației antrepreno- personale, leasing-ul), care este
riale și financiare și el a fost inițiat diferenţa dintre un card de credit
de mai mulți parlamentari PSD. și un card de debit, ce înseamnă un

Educaţia media, respinsă
de deputaţi

IFN și cum funcţionează creditele
acordate pe termen scurt”. Programele de educație antreprenorială,
financiară și juridică vor fi elaborate
de Ministerul Educației până la până
la începutul anului școlar 2022-2023.

Elevii au ratat studiul disciplinei
„Noţiuni de prim ajutor”
În primăvara anului 2016,
Camera Deputaţilor a adoptat
tacit o modificare a Legii educaţiei
naţionale prin care se introduce
disciplina „Noţiuni de prim ajutor”,
ca materie obligatorie de studiu în
sistemul preuniversitar și universitar.

Guvernul însă nu a văzut măsura
cu ochi buni, astfel că a dat un aviz
negativ propunerii parlamentarului

În vara lui 2019, deputatul liberal
Ovidiu Raețchi a vrut să-i oblige pe
elevi să învețe cum să se ferească
de manipulare și de știrile false. El
a elaborat în acest sens un proiect
de lege în care noua materie se
numea „Educaţie și cultură media”
și susținea că studiul ei ar fi potrivit
pentru elevii din clasele clasele a
VI-a și a IX-a. Materia urma să fie
predată de profesorii de română,
istorie, filosofie sau absolvenţii de
cursuri de comunicare, aceștia fiind
cei mai calificați susțineau inițiatorii
proiectului. Proiectul a trecut tacit
de Senat, dar a fost respins de
Camera Deputaților, în calitate de
for decizional.

Academia Română a vrut studierea culturii folclorice
În 2015, o ințiativă inedită a avut și Academia Română, care a vrut introducerea culturii folclorice ca materie de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar. Academia Română, prin Departamentul de Etnologie al
Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, semnala cu această
ocazie lipsa unui cadru şi a unui rol bine definite în documentele de planificare a activității didactice şi a sistemului de evaluare națională pentru studierea folclorului. Demersul academic nu a avut ecoul necesar, astfel că
Ministerul Educației nu a venit cu un proiect de act normative pentru
introducerea noii materii cu programa școlară.
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Elita trebuie să semene
cu Tesla, nu cu Edison

N

u știu cum
se face,
dar vremurile actuale mă fac mai
mereu să-mi amintesc spusele lui
Gustave Le Bon. El apreciază că
în ciuda teoriilor egalitariste și a
tentativelor de a elabora coduri
de legi, diferențierea intelectuală
nu poate decât să se accentueze,
întrucât ea rezultă din necesitățile naturale pe care legile nu le
pot schimba.
rogresele realizate în domeniul tehnicii sunt adevăratele
motoare ale civilizației. Complicându-se pe zi ce trece, tehnica
cere cunoștințe atât de vaste,
inițiative atât de îndrăznețe,
încât doar oamenii înzestrați pot
să se înalțe la un asemenea nivel.
Or, în vreme ce capacitățile elitei
sporesc - subliniază Le Bon - cele
ale simplilor executanți se reduc.
Astfel apar clase separate de o
prăpastie din ce în ce mai adâncă.
ar acest lucru, evident, e cât
se poate de enervant pentru
egalitariști, când văd că, în ciuda
eforturilor, nimeni nu se poate
dispensa de elite. Doar lor li se
datorează progresul științific,
artistic, industrial, care conferă
putere unei țări și prosperitate
clasei muncitoare.
junși în prezent, apare marea
întrebare cum ar trebui să
arate elita descrisă de Le Bon.
Eu cred că precum Nikola Tesla,
cel care spunea că nu-i pasă că i
s-a furat o idee, ci că cei care au
făcut-o n-au nici una.
l povestește cum Thomas Alva
Edison începea de la câteva
elemente cunoscute, făcea
combinări și permutări cu ele,
le cataloga și trecea prin toată
lista, finalizând test după test cu
o viteză incredibilă, până când

ionuț bălan

P

I

A
E

obținea un indiciu. Mintea lui era
dominată de o singură idee, să
nu lase nici o piatră neîntoarsă,
să epuizeze toate posibilitățile.
i Tesla completează că dacă
Edison avea de găsit un ac în
carul cu fân, examina pai cu pai,
precum o albină, când o mică
teorie și un calcul i-ar fi salvat
90% din efort.
esla sugerează că elita e
denumită așa fiindcă știe să
facă altfel, cum nu se gândise
nimeni până atunci, ceea ce
generează progresul societății,
determină saltul.
ar haideți să vedem cum
p r o ce d e a ză r o b o ț i i î n
momentul de față. Verifică
toate variantele până identifică
soluția. Nu manifestă inspirație,
creativitate, ci muncesc până
găsesc rezultatul. Ai spune că
fac precum Edison. Oamenii
inteligenți țin opțiuni deschise.
Şi, când apare o problemă, reacționează, capacitează creativ
resursele deținute și o rezolvă.
șadar, oricât s-ar crede IT-iștii
Dumnezei, ei nu pot stabili la
robot decât un algoritm, cel care
l-a făcut pe Murphy să exclame:
Ferește-te de proștii harnici! Vă
închipuiți ce tragedie ar fi dacă
roboții s-ar apuca să aplice strict,
fără imaginație, și fără să crâcnească reglementările strâmbe
ale politicienilor?
unt sigur că Tesla ar face altfel
decât Edisonii momentului,
o arată abordarea sa științifică
foarte aproape de ceea ce se
produce în natură. Bine totuși că
savanții și inginerii de vârf sunt
încrezători în capacitatea lor de a
programa mașinile cu inteligență
artificială să fie stăpâni de sclavi
îngăduitori, ne asigură revista
americană The Onion.
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n valul de știri sumbre care
vizează relația România-UE,
primim și o veste pozitivă. Documentul care deschide calea spre
un suport consistent de finanțare a modernizării sistemului
Dan Constantin
energetic a fost semnat miercuri la Bruxelles după mai multe runde de negocieri
tensionate. Este un pas decisiv, dar nu ultimul, pe
calea modificării sistemului de poziționare-clasificare a surselor de energie, în consecința obiectivelor
politicilor privind schimbările climatice. Plasarea
energeticii nucleare și a resurselor de gaze naturale
într-o zonă favorabilă a etichetării ecologice, prin
modificarea taxonomiei, este de mult timp un obiectiv al României în negocierile de la Bruxelles. Klaus
Iohannis a insistat la sesiunile plenare ale Consiliului
European din 2021 pentru o clarificare a poziție UE
față de cele două surse de energie. Ținta asumată
la nivel global, emisii zero carbon, are multe condiționări de etapă, dar este evident că până la jumătatea secolului se vor produce mutații substanțiale
în energetică, sectorul responsabil pentru cele mai
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În fine, taxonomia avantajează România!
mari emisii de gaz de seră. Schimbarea în energetică impune investiții mari în obiective care să
valorifice resurse regenerabile, capabile să asigure
consumatorii în condiții de siguranță. Apare foarte
clar că fără centrale nucleare și centrale pe gaz,
puțin poluante, balanța nu poate fi echilibrată doar
de producătorii „verzi”- din capacități hidro, solare,
eoliene. Centralele pe cărbune sunt „condamnate”, dar ieșirea din uz a acestora nu este simplu de
realizat fără asigurarea unor capacități disponibile
din resurse regenerabile sau a celor acceptate ca
durabile. Bătălia juridică și diplomatică din interiorul
instituțiilor de la Bruxelles nu a fost simplu de purtat.
Aliată cu Franța în includerea energiei nucleare în
categoria favorabilă a taxonomiei, România se afla
în opoziție cu Germania, adversară a centralelor
atomo-electrice. Germania își susținea însă interesul
pentru acceptarea centralelor pe gaz, care nu erau
incluse la categoria resurse durabile. Pendularea
prin compromisuri în interiorul axei Paris-Berlin a

condus în final la o soluție care este bună pentru
România. Documentul aprobat miercuri la Bruxelles,
cu scrâșnete de nemulțumire din partea Austriei și
Luxemburgului, supărate pe filiera nucleară, împacă
și capra, și varza, prin formarea unei subdiviziuni
- energia de tranziție. Aici sunt incluse normele
pentru noile obiective din energetica nucleară și
modernizarea celor existente, susținute de Franța,
dar și investițiile pentru centralele pe gaz, dorite de
Germania să preia puterea de producție pierdută
prin desființarea sectorului nuclear, angajată de
cabinetul Merkel după drama de la Fukushima.
România a obținut maximumul posibil din acest joc
cu miză financiară mare, dacă ținem seama doar
de amploarea programului nuclear anunțat pentru
dezvoltarea centralei de la Cernavodă. După ce
a trecut acest hop, știind cât de greu se modifică
taxonomia, este de urmărit prestația europarlamentarilor români atunci când documentul Comisiei va
ajunge în dezbaterea aleșilor.
Publicitate
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n Viața intimă a reginei Maria - o cărare presărată cu mulți spini
n Prinți, duci și aventurieri, îndrăgostiți nebunește
de frumoasa soție a lui Ferdinand I

Câte inimi a frânt regina Maria
Istoria unui popor este formată din faptele înaintașilor săi. Ceea ce
rămâne în eternitate sunt acele lucruri înfăptuite care marchează o
națiune. Totuși, aceștia nu au fost zei, ci oameni, ca atare au fost înzestrați cu simțăminte și uneori sunt lăsați sub imboldul pasiunilor. La fel
stau lucrurile și în ceea ce o privește pe regina Maria. Iată capitolul din
cartea „Regina Maria”, de Cristian Moșneanu, aflată acum la
chioșcuri, despre iubirile pătimașe ale soției lui Ferdinand I. Însă,
înainte de a judeca ceea ce a făcut regina în viața ei particulară, ar
trebui să vedem cum au stat lucrurile în ceea ce privește căsătoriile din
vremea respectivă și, mai ales, căsătoriile între Casele Regale.

tatălui său pe perioada șederii în
Malta. Dragostea platonică, ce-i
drept, a fost înlocuită în scurt timp
de pasiunea pe care o face pentru
vărul ei, George al V-lea, viitorul rege
al Marii Britanii. Din nevinovata lor
simpatie sinceră și reciprocă putea să
rezulte o căsătorie, iar Maria ar fi
ajuns chiar regina Marii Britanii,
succesoarea bunicii sale, regina
Victoria, pe care a admirat-o atât de
mult. Șansa sau neșansa a făcut ca
mama Mariei (de religie ortodoxă) să
se opună căsătoriei între cei doi,
argumentând că în ortodoxie nu este
permisă căsătoria între veri primari.
Pasiunile nevinovate dintre cei doi
și întâlnirea aranjată în Germania
pentru a-l cunoaște pe Ferdinand
culminează și cu trecerea perioadei
fericite pentru Maria. Va urma căsătoria cu acest tânăr german cu 10 ani
mai mare decât ea, mutarea în
România și educația riguroasă la care
regele Carol o supune pentru a o
pregăti pentru a fi viitoarea regină a
României.

Noapte de coșmar alături
de soţul Ferdinand
Regele Ferdinand și Regina Maria

La 13 ani, primii fiori ai
dragostei. Apoi, iubire pentru
Ca tânără membră a unei Case
regele George al V-lea
Regale, Maria era sortită a avea ca

ADI MUNTEANU

soț un alt membru al unei Case
Regale din Europa. Foarte rare erau
cazurile când cei doi tineri se plăceau
de la început și se iubeau. Sentimentele oamenilor erau lăsate în plan
secund, iar ceea ce conta era sistemul
de alianțe și beneficiul pe care îl
primeau ambele familii prin căsătoriile aranjate.

După cum însăși regina mărturisește, după ce împlinește vârsta de 13
ani, toți bărbații care trec prin
preajma ei ajung a o admira sau chiar
a se îndrăgosti de ea. Frumusețea ei
răpitoare a frânt inimile multor
bărbați. Prima ei pasiune, chiar ea
mărturisește, este Maurice Bouker,
un tânăr irlandez, căpitan de vas al

După nunta din Germania,
urmează „ziua de miere” cu care
Carol I îi „blagoslovește” pe cei doi
tineri căsătoriți. Noaptea nunții petrecută la Krauchenwies, după cum
regina nota, a fost un coșmar. Îl vede
pe regele Ferdinand, sfios, timid și cu
lipsă de imaginație, încât „nu-i dădea
nimic în gând pentru a face să treacă
plăcut timpul unei soții atât de copilăroase. Noaptea nunții a fost un eșec
total. Răspundeam naiv iubirii lui,
dar parcă simțeam tot timpul ceva
deșert și gol; mi se părea că tot aștept
ceva ce nu venea”. După momentul
ajungerii în țară, primul zvon despre
o așa-zisă aventură a Măriei a fost
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legat de o presupusă idilă cu locotenentul Gheorghe (Zizi) Cantacuzino.
„Nu se știe dacă atunci, în vara lui
1897, a fost mai mult decât un mic
flirt între Maria și frumosul locotenent de viță nobilă, dar regele Carol
I a chemat-o să dea explicații, și însăși
bunica ei, Regina Victoria, i-a scris,
mustrând-o aspru. Maria avea să
afirme că, într-adevăr, Zizi Cantacuzino era îndrăgostit de ea, dar ceea ce
s-a întâmplat între ei au fost simple
plimbări nevinovate cu iz platonic.

Relaţie năvalnică cu Marele
Duce Boris Vladimirovici.
Regina Angliei intervine

La patru ani după căsătoria cu
Ferdinand, în anul 1897, în urma unei
vizite pe care o întreprinde în Rusia,
Maria se îndrăgostește de vărul ei
primar, marele duce Boris Vladimirovici, un bărbat chipeș și romantic
despre care regina a afirmat că a fost
prima ei dragoste adevărată. Relația
dintre cei doi durează timp de cinci
ani, Maria chiar îi recunoaște regelui
Carol I că îl iubește pe Boris și că ia în
calcul varianta unui divorț de Ferdinand. Lucrurile aveau să meargă
înainte însă la intervenția reginei
Victoriei și mai mult ca sigur a lui
Carol, care dorea cu orice preț asigurarea viitorului dinastiei. De altfel, a
existat și un zvon, cum că cel de-al
treilea copil care se naște în Anglia,
Măriuca, ar fi rodul dragostei Măriei
cu aristocratul Boris. Acest lucru nu
poate fi probat sub nicio formă și, de
altfel, din înfățișarea Măriucăi ne dăm
seama că este fiica lui Ferdinand,
având anumite trăsături comune cu
cele ale tatălui ei. Această faptă poate
părea una mai mult decât necugetată
din partea Măriei. Dar cine suntem noi
să judecăm faptele oamenilor care îi
privesc direct?
Căsătorită cu forța de la 16 ani cu
un bărbat pe care nu l-a iubit, sosită
într-o țară cu totul străină și străină
pentru ea, izolată de unchiul Carol
pentru a nu intra în contact cu oamenii
din România, educată foarte rigid
doar cu simțul datoriei. Toate aceste
lucruri nu aveau cum să nu atingă o
ființă atât de sensibilă ca Maria, care
avusese o copilărie atât de libertină și

Regina Maria, fotografiată
de soțul ei, Regele Ferdinand
era normal să își caute alinarea și să
își desăvârșească feminitatea.

Îndrăgostită de chipeșul
american Waldorf Astor
În vara anului 1902, Maria, alături
de soțul ei, întreprind o vizită la
Londra cu ocazia înscăunării lui
Edward al VII-lea. După acest eveniment, Missy rămâne pentru câteva
luni în Anglia și îl cunoaște pe americanul Waldorf Astor, un tânăr fermecător de doar 20 de ani. Maria se
îndrăgostește pe loc de acest tânăr cu
care are și o aventură. Relația celor
doi ține 4 ani, până în anul 1906, când
Waldorf ia de soție pe Nancy Shaw.
La aflarea acestui lucru, Maria a avut
sentimentul că ceva din ea s-a rupt

pentru totdeauna. Ea avea să scrie
într-o scrisoare despre ce simțea
pentru Waldorf: „Iubeam sincer și
natural cu tot ce are firea mea de
dăruit. El era suflarea, aerul și spiritul
vieții mele și era conștient de aceasta.
Totuși, în momentul când s-a căsătorit
a renunțat total la mine, fără nicio
milă. Și el știa ce înseamnă să trăiesc
dintr-o dată fără el”. După ani de zile
însă, regina avea să rămână prietenă
cu Waldorf și cu soția acestuia, în
repetate rânduri cerându-i sfaturi
acestuia în ceea ce privește modul prin
care trebuia să își facă datoria față de
țară. Cu puțin timp înainte de a trece
la cele veșnice, pe când se afla în
sanatoriul din Italia, regina primește
vizita lui Waldorf care vine singur

Marele Duce Boris Vladimirovici, în 1890
fără soția sa, dar cu încuviințarea ei.
Stă alături de regină peste 48 de ore.
Regina a fost profund impresionată
de acest fapt, și la puțin timp, într-o
ultimă scrisoare pe care o redactează
în timpul vieții, îi scrie soției lui Astor:
„Nu pot să spun cât de impresionată
am fost că Waldorf a venit să mă
vadă... este un adevărat înger și voi
amândoi sunteți prieteni mai prețioși
decât se poate exprima în cuvinte. El
îți va spune totul despre mine, nu o
relatare prea veselă, dar mai am încă
răbdare... Domnul să vă binecuvânteze și să vă aibă pe toți în pază”.

Barbu Știrbey, iubire până
la finalul vieţii. Prinţul avea
propria cameră la Peleș

În anul 1907, regina avea să
înceapă o relație cu prințul Barbu
Știrbei, cea mai lungă relație extraconjugală pe care o are și care va
dăinui până la sfârșitul vieții ei, chiar
dacă vor exista unele momente de
răceală, trecătoare în momentul în
care în viața reginei apare colonelul
canadian Josh Boyle. Prințesa Callimachi avea să scrie în memoriile sale
despre Barbu Știrbey că „îi scria
scrisori pline de farmec, omagii adresate frumuseții ei și bucuria i se citea
printre rândurile opace în fraze

William Waldorf Astor
curtenitoare”. Prințul Știrbei ajunge
a sta mai tot timpul în prezența
reginei, la Peleș și Cotroceni, având
propria lui cameră. Din momentul în
care ajunge regină, Maria nu va mai
ține secretă relația. Există ipoteza ca
ultimii doi copii ai reginei, Ileana și
Mircea, să aibă ca tată pe prințul
Știrbey. Deși oficial în nici una din
scrisorile pe care cei doi și le trimit nu
se vorbește despre acest lucru, informația este posibil să fie cât se poate
de veridică. Dacă am pune una lângă
alta o poză a prințului Știrbey în
tinerețe și a principesei Ileana se poate
vedea o asemănare izbitoare între cei
doi. De altfel, regele Carol al II-lea,
în anul 1930, în timpul nunții surorii
sale, o ia deoparte pentru a-i face o
confidență și îi spune că adevăratul
ei tată este Barbu Știrbey. Ileana
izbucnește în hohote de plâns, iar la
ceva timp are o discuție destul de
aprinsă cu mama sa. Cunoaștem
faptul că regele Carol al II-lea ar fi
făcut orice să bage zâzanie și să o
discrediteze pe mama sa prin orice
metodă. De altfel, și-a manifestat pe
față dezaprobarea legată de relația
dintre Știrbey și Maria, pe acesta chiar
expulzându-l din țară.
Prințul Barbu Știrbey are influențe pozitive asupra reginei. El este

Josh Boyle
cel care o încurajează
să ia decizii când vine
vorba despre soarta
poporului nostru, de
binecu
altfel este binecunoscut faptul că ideea
vizitei reginei la Paris,
lucru care a dus la
terito
recunoașterea teritoriilor române unite, a
fost a prințului
Știrbey.
Cel mai bun arguargu
ment al iubirii pe care
cei doi și-au purtat-o
întreaga viață este redată în
ultimul schimb de scrisori între cei
doi înainte ca regina să își dea
obștescul duh.
Scrisoarea lui Barbu Știrbey către
regina Maria: „Gândurile mele sunt
mereu alături de dumneavoastră...”,
spunea prințul Știrbey. „Sunt de
neconsolat că mă aflu atât de departe
și nu pot să vă fiu de vreun ajutor,
trăind în amintirea trecutului fără
nici o speranță pentru viitor... Amintiți-vă de dorul meu, de nostalgia
mea, de rugăciunile pe care le fac
mereu pentru sănătatea dumneavoastră și să nu vă îndoiți niciodată
de devotamentul meu nemărginit. (Te
iubesc, Măria mea, te iubesc!)”.

Răspunsul reginei
Maria către Barbu
Știrbey: „Atât de
multe nespuse, care
mi-ar lumina atît de
mult suf letul să le
spun: tot dorul meu,
toată tristețea mea,
toate amintirile dragi
care îmi inundă din
nou sufletul... Pădurile
de șofran galben,
mirosul stejarilor când
călătoream prin
aceleași păduri la
începutul verii și oh!
Atât de multe, multe lucruri care s-au
dus... Să te binecuvânteze Dumnezeu
și să te aibă în pază”.

Sentimente profunde pentru
aventurierul canadian Josh Boyle
Cea mai pătimașă și profundă
iubire a Măriei nu a fost pentru
Barbu Știrbey, ci pentru colonelul
canadian Josh Boyle. Constantin
Argetoianu caracteriza relația dintre
regină și Boyle astfel: „Cred că aventurierul canadian a fost singurul
bărbat care a dominat, dar care a
dominat complet, până la siderație,
pe această nobilă și mândră femeie.
Știrbey a avut o covârșitoare influ-

Regina Maria și prințul Știrbey
ență asupra ei, dar n-a dominat-o
niciodată. Numai Boyle a făcut
dintr-însa ce a vrut”.
Regina avea să îl cunoască pe
Boyle la data de 3 martie 1918, când
acesta sosește la Iași. Colonelul
canadian își luase viața în piept la
vârsta de 17 ani, avea șapte copii și
în jurul vârstei de 30 de ani ajunsese
foarte bogat. Boyle va fi adorat de
întreaga țară și inclusiv de Casa
Regală, după o mare faptă de eroism
pe care o întreprinde. De la Iași
acesta pleacă spre Odessa și negociază cu Cristian Rakovsk, socialist
român, un schimb de prizonieri.
Rușii îmbarcă 60 de prizonieri pe un
vapor, Boyle fură vasul de sub ochii
soldaților ruși și în 1 aprilie 1918
vasul va ajunge în portul Sulina cu
toți prizonierii la bord.
În momentul în care regina s-a
retras la Coțofenești și primește vizita
neașteptată a colonelului canadian
nota: „Eram pe punctul de a mă așeza
la masă, când auzii un uruit de
mașină, o voce gravă, bărbătească
acompaniată de o călcătură apăsată
pe scările de lemn. Era Boyle! Ce
bucurie! Am sperat în secret că el va
veni, dar nu convenisem nimic”.
În vara anului 1918, în momentul
întoarcerii de la Chișinău, Boyle

suferă un atac de cord, fiind îngrijit
de către doctorii puși de regină și
chiar de regina însăși la Bicaz. De
altfel, după acest trist eveniment,
colonelul avea să nu își revină complet
întreaga viață. Despre acest grav
eveniment regina avea să noteze în
jurnalul personal: „Oare m-a părăsit
Dumnezeu? De ce el? Oare nu-mi mai
rămâne nimeni drag, totul se prăbușește în jurul meu, nu mai am niciun
sprijin, nicio salvare, nicio speranță?
De ce? De ce?”, scria regina Maria în
jurnalul ei la data de 18 iunie 1918.
Anul următor, pe când regina se
găsea la Paris, se întâlnește din nou cu
Boyle. Acesta face câteva servicii
României, reușind să faciliteze un
împrumut pentru țara noastră de la
guvernul canadian, urmând ca el să
fie trimis în România de către statul
canadian pentru supravegherea
bunului mers al lucrurilor. În anul 1920
relațiile dintre cei doi se răcesc și regina
îi cere să plece din țară, fiind influențată și de starea de spirit a opiniei
publice și a oamenilor politici care îl
marginalizaseră pe Boyle. În scrisoarea
de adio, Boyle îi scria reginei: „Doresc
să fii fericită. Este tot ce pot să îți
spun... Ți-a fost imposibil să păstrezi
lângă tine vechiul prieten. Am plecat.
Nu mă lăsa să devin o fantomă în viața
ta. Nu-mi datorezi nimic. Ai fost generoasă și îți sunt recunoscător. Te iubesc.
Gândește-te la asta...”
La 13 aprilie 1922, într-o casă de
odihnă, Boyle, după ce starea de
sănătate i se agravase, decedează.
Este înmormântat la cimitirul
Hampton Hill, iar regina îi pune la
mormânt o lespede din piatră albă
cioplită în stilul românesc, care avea
gravat într-un colț litera M.
Orice s-ar spune despre regina
Maria și despre poveștile ei de
dragoste, nu putem să nu remarcăm
un lucru inedit: în universul în care a
fost prinsă cu cei pe care i-a iubit, ea
își va lua întotdeauna și țara, datorită
faptului că au iubit-o toți acești
bărbați care au făcut mari servicii și
României. De ce? Pentru că regina
le-a cerut acest lucru. Pentru că a pus
mai presus de ea țara care a adoptat-o. Pentru că ar fi făcut orice ca să
știe că poporul ei este bine și că țara
pe care a iubit-o atât de mult va merge
pe un drum luminat.
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Putin și Xi pun la cale lupta contra SUA, la Olimpiadă

situației drepturilor omului din China. Alți lideri au
refuzat invitațiile, invocând controalele stricte ale Beijingului în privința COVID-19.
Altfel spus, Beijing 2022 va contrasta puternic cu
Jocurile Olimpice de vară din 2008, când președintele
american de la vremea respectivă, George Bush, și alți
lideri occidentali au fost fotografiați dând mâna cu oficiali
chinezi în timp ce își încurajau echipele naționale. Falia
dintre Occident și țări precum China și Rusia s-a adâncit
însă de atunci periculos de mult.

O alianţă care sperie Vestul

Cu doar câteva zile înaintea începerii celui mai
important eveniment sportiv al planetei, găzduit
de China, Occidentul se întreabă dacă nu cumva
Rusia va repeta acum ceea ce a făcut în timpul
ultimei ediții a Jocurilor Olimpice derulate la
Beijing, în 2008, atunci când a invadat Georgia,
un alt stat sovietic cu aspirații la NATO. De data
aceasta, șansele unui astfel de scenariu, în variantă ucraineană, sunt foarte mici, mai ales că Vladimir Putin i-ar fi promis tovarășului său de luptă
antiamericană, Xi Jinping, să lase armele deoparte pe întreaga durată a competițiilor sportive. Iar
prietenia cu marele camarad chinez se poate
dovedi în acest moment extrem de prețioasă
pentru Kremlin, care ar avea nevoie ca de aer de
alianța cu China, în eventualitatea unor sancțiuni
occidentale devastatoare pentru Rusia.
ȘERBAN MIHĂILĂ

Pe măsură ce relațiile Statelor Unite cu Rusia și China
se agravează de la o zi la alta, prietenia dintre Putin și Xi
produce tot mai multă îngrijorare în rândul administrației Biden. Serviciile americane de informații avertizează
tot mai insistent asupra pericolului regional reprezentat
de tandemul Moscova-Beijing, după ce măsurile dure

luate de Casa Albă în competiția cu cele două puteri rivale
au aruncat Rusia și China una în brațele celeilalte, într-un
mariaj de conveniență, în vederea limitării influenței
militare și financiare globale a SUA.

Faţă în faţă, după doi ani

Pentru prima oară după mai bine de 400 de zile de
izolare, provocată de pandemie, Xi se va întâlni vineri,
față în față, cu lideri străini, pe care îi va întâmpina la
ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la
Beijing. În fruntea liste sale de invitați se află președintele
Rusiei, cu care nu și-a mai strâns mâna de peste doi ani.
Întrevederea oficială dintre cei doi lideri, ce va avea
probabil loc chiar în ziua ceremoniei de deschidere, vine
într-un moment crucial pentru ambele părți, în condițiile
în care masarea trupelor rusești la granița cu Ucraina
provoacă o mare îngrijorare în privința unei iminente
invazii - incident ce ar umbri cu siguranță momentul
olimpic de glorie al Chinei.
În același timp, întâlnirea față în față va consolida,
probabil, și mai mult parteneriatul tot mai strâns dintre
Beijing și Moscova, în vreme ce relațiile celor două superputeri cu Occidentul se deteriorează în ritm accelerat.
De altfel, Putin face parte dintr-un grup restrâns de
lideri mondiali care va participa la Jocurile Olimpice,
guvernele occidentale, printre care SUA, Marea Britanie
și Australia, declarând un boicot diplomatic din cauza

Tensiunile de la granița cu Ucraina și amplificarea
competiției pe viață și pe moarte dintre Beijing și Washington au loc într-un moment în care China și Rusia și-au
cizelat parteneriatul în domeniile comerțului, tehnologiei,
precum și al coordonării exercițiilor militare.
Spre exemplu, 2021 a fost un an de referință pentru
relațiile chinezo-ruse. Cele două părți au reînnoit un tratat
de cooperare pe 20 de ani și au înregistrat un record de
146 de miliarde de dolari în comerțul bilateral, susținând
că legăturile lor au atins „cel mai înalt nivel” din istorie.
În august, cele două țări au finalizat construcția
primului pod feroviar dintre ele, care traversează râul
Amur din Siberia. În plus, se preconizează că gazoductul
„Power of Siberia”, în valoare de 55 de miliarde de dolari,
conductă de 1.865 de mile care a început să funcționeze
în 2019, va livra până la 1.300 de miliarde de metri cubi
de gaze naturale rusești către China, până în 2025.
De asemenea, Moscova și Beijingul și-au consolidat
coordonarea în materie de exerciții militare, organizând
manevre comune de amploare în nordul Chinei și prima
patrulă navală comună în Pacificul de Vest.
Concomitent, cele două superputeri au devenit tot
mai vocale în privința modului prin care cooperarea lor

poate respinge o ordine mondială occidentală dominată
de ceea ce China a numit „așa-numitele alianțe și mici
clișee”, conduse, evident, de către SUA.
Într-o videoconferință din luna decembrie, cu Putin,
Xi a cerut Chinei și Rusiei „să intensifice coordonarea și
colaborarea în afacerile internaționale” și să respingă
„actele hegemonice și mentalitatea Războiului Rece”.

Sprijin până la un punct
Rusia și China au o îndelungată
istorie de susținere reciprocă împotriva
a ceea ce consideră a fi ingerința Occidentului în afacerile lor interne. Cele
două state resping sancțiunile inițiate
de SUA și votează adesea în bloc în
cadrul ONU. Luni, spre exemplu, China
a fost singurul membru al Consiliului de
Securitate al ONU care a votat alături
de Rusia în vederea respingerii unei
reuniuni convocate de SUA pentru a
discuta despre amenințarea rusă la
granița cu Ucraina.

Cu toate acestea, China și Rusia nu
au în mod oficial o alianță de apărare și,
din cauza unor interese geopolitice
concurențiale, este puțin probabil să
renunțe la autonomia individuală de
acțiune. Spre exemplu, Beijingul
menține relațiile cu Ucraina, în contradicție cu interesele Rusiei. De cealaltă
parte, Moscova are relații apropiate cu
India, Vietnam și Coreea de Sud, rivalii
chinezilor.
Deși Beijingul va declara probabil că
înțelege cererile de securitate ale Rusiei

și se va opune sancțiunilor occidentale,
China nu are un interes real să se implice
direct în conflictele Moscovei cu NATO,
susțin unii analiști. În schimb, un conflict
în Europa ar servi, fără îndoială, la întărirea legăturilor bilaterale, mai ales dacă
Rusia ar fi lovită de sancțiuni occidentale
drastice, sporind astfel dependența
economică a Moscovei de China.
Mai mult, în acest caz, chinezii ar
putea beneficia, de asemenea, de
deturnarea atenției SUA de la competiția
cu China.

