
„Medicamentul-minune”,  
trecut pe lista neagră de OMS 

La aproape un an de când fostul președinte american 
Donald Trump prezenta hidroxiclorochina ca fiind 
remediul „minune” în boala COVID-19, care „va 
schimba istoria medicinei”, specialiștii anunță că se 
opun categoric utilizării acestui medicament ca scut 
anticoronavirus. Pag. 14

Campaniile pentru prezidențiale,  
covor roșu spre pușcărie 

Corupția mustește în campaniile pentru alegerile 
prezidențiale la Paris și în Micul Paris. Nicolas Sarkozy 
și Traian Băsescu au ajuns în cele mai înalte funcții 
publice susținuți de finanțări murdare, au stabilit 
judecătorii. Și PSD, la prezidențialele din 2004 și 2009, 
a avut parte de condamnări cu cântec. Pag. 8
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Studiu de caz: Georgian Pop, ex-deputatul recomandat de voce, talent și SRI

Parlamentari scăpătați și familii întregi,
ținuți la adăpost în Casa Poporului 

n Liberalii au anunțat că în România se vor construi 3.000 de kilometri de autostradă, 
până în 2030 n Anul acesta vom avea maximum 42, dar mai realist ar fi 26 de 
kilometri în plus  Pag.  4-5
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CNAIR nu poate ţine ritmul cu gogoşile electorale
Serviciul care se ocupă cu 
paza demnitarilor a investit în 
patru avioane fără pilot din 
Polonia, o dubă de comandă a 

aparatelor de la un dealer de ambulanțe și balize lumi-
noase de la un fost director al ROMATSA. Scopul este 
dotarea SPP cu echipamente de căutare și salvare în caz de 
dezastre și de crize. Pag. 6-7
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1 metru/oră,  
viteza  autostrăzilor  
promise de PNL

SUA se întorc la 
războaiele fără sfârșit

SPP a cumpărat drone 
de 3 milioane de euro
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Nimic nu se pierde, totul se 
transformă, spune un vechi proverb 
românesc. Asta pare să fie și regula 
nescrisă care funcționează la nivelul 
Parlamentului și al Guvernului 
României. Un deputat și un senator, 
care au rămas pe dinafara listelor 
de candidați, s-au reorientat, în 
sensul că lucrează tot la Parlament. 
Unul este consilier parlamentar la 
Camera Deputaților, iar celălalt 
este director la Senat. Tot la Parla-
ment, se îmbină profesia cu viața 
privată, având în vedere că există 
numeroase cazuri de funcționari 
publici parlamentari ale căror 
parteneri de viață le sunt și colegi 
de serviciu. Ba, mai mult, ambii 
conduc structuri administrative ale 
Legislativului. Parlamentul mai 
generează, pe lângă miniștri aleși pe 
sprânceană din rândul senatorilor 
și deputaților, mână de lucru 
extrem de căutată pentru Guvern. 
Există, în acest sens, cazul unei con- 
siliere parlamentare fără de care 
ministrul Lucian Bode nu a putut 
să se descurce nici la Transporturi, 
dar nu poate nici la Interne. Astfel 
încât și-a luat consiliera parlamen-
tară în funcția de secretar general 
în ambele ministere. Prin detașare.

ION ALEXANDRU

Vă mai amintiți de deputatul soci-
al-democrat Georgian Pop, cel care, pe 
vremea când Florian Coldea și George 
Cristian Maior “împărățeau” Serviciul 
Român de Informații, conducea 
comisia comună a Camerei Deputaților 
și Senatului pentru controlul activității 
SRI? Noi, sigur da,  motiv pentru care 
ne-am interesat cu ce se mai ocupă. Ei 
bine, acesta se pare că a avut, la finalul 
anului trecut, un ghinion destul de 
supărător, pentru că PSD a decis să nu-l 
mai introducă pe listele de candidați la 
alegerile din 6 decembrie 2020, pentru 
Parlamentul României. Ghinionul a 
trecut, însă, în luna ianuarie, când 
Georgian Pop s-a angajat, totuși, tot 
la… Camera Deputaților. Conform 
unei declarații de avere depuse de fostul 
parlamentar, la data de 21 ianuarie 
2021, Georgian Pop este, în prezent, 
consilier parlamentar la Departamentul 
de Studii Parlamentare și Politici ale 
Uniunii Europene din  cadrul instituției 

conduse de Ludovic Orban. 
Astfel, fostul parlamentar, bănuit 

de o relație mult prea cordială cu 
persoanele aflate la conducerea Servi-
ciului Român de Informații din peri-
oada celebrului “Binom”, a fost 

recuperat. Mai ales că, potrivit aceleiași 
declarații de avere, Georgian Pop este 
singurul membru al familiei sale are 
aduce bani în casă. La rubrica “venituri 
realizate, în ultimul an fiscal, împreună 
cu membrii familiei”, acesta mențio-
nează 133.328 de lei, încasați sub titlu 
de indemnizație de deputat, aferentă 
anului 2019, și 127.132 de lei, cu titlu 
de indemnizație aferentă anului 2020. 
Soția sa nu a realizat, conform acestei 
declarații de avere, vreun venit în anul 
precedent. 

Pusee repetate de criză doctrinară
Georgian Pop nu a mai încăput pe 

listele de candidați din partea PSD, 
spun “gurile rele” și datorită nesigu-
ranței doctrinare de care a dat dovadă 
în ultimii doi ani ca parlamentar. Intrat 
într-un conflict mocnit cu fosta condu-
cere a formațiunii social-democrate, 
mai ales după ce a fost înlocuit de la 
șefia Comisiei de control a SRI, actualul 
consilier parlamentar s-a supărat atât 
de tare, în luna februarie a anului 2019, 

încât și-a anunțat “divorțul” de Grupul 
Parlamentar al PSD de la Camera 
Deputaților și intrarea sa în grupul 
parlamentarilor neafiliați. 

A rezistat fără apartenență politică 
până în luna mai a anului 2019, adică 
în luna alegerilor europarlamentare și 
a celebrului referendum pe Justiție 
(încălcat pe bandă rulantă de guvernele 
Orban și Cîțu), alipindu-se la grupul 
parlamentar al Pro România din 
Camera Deputaților, formațiune 
condusă de Victor Ponta care, ce să 
vezi, a avut, la rândul ei ghinion și nu 
a făcut pragul parlamentar pe data de 
6 decembrie. 

În luna octombrie a anului 2019, și 
cu votul său, Georgian Pop a contribuit 
la succesul moțiunii de cenzură depusă 
împotriva Cabinetului condus de 
Viorica Dăncilă, după care n-a mai 
ascultat nici de Victor Ponta. Când 
liderul Pro România a decis ca niciun 
parlamentar al formațiunii să nu voteze 
instalarea lui Ludovic Orban la Palatul 
Victoria, Georgian Pop, împreună cu 

alți șase colegi, a ignorant directiva și 
a dat votul său de încredere pentru 
Guvernul PNL. Evident, acest lucru a 
condus la un alt divorț politic și de Pro 
România. Pentru ca, la doar câteva luni 
mai târziu, în februarie 2020, Georgian 
Pop să revină în grupul PSD și să 
voteze pentru dărâmarea, prin moțiune 
de cenzură, a Guvernului pe care l-a 
votat în noiembrie. 

Îl recomandă vocea, talentul  
și studiile la SRI

Cariera politică a lui Georgian Pop 
începea, tot ca și consilier parlamentar, 
în anul 2001, iar din 2005, până în 2008, 
a fost consilierul președintelui PSD 
Mircea Geoană. A fost ales deputat în 
mandatul 2008-2012, ocupând funcțiile 
de secretar al Biroului Permanent, de 
secretar al grupului parlamentar al 
PSD și de președinte al Comisiei Parla-
mentare Comune a Senatului și a 
Camerei Deputaților privind Controlul 
Activității SRI. Cel mai probabil, 
această ultimă funcție a fost recoman-
dată și de studiile făcute în domeniu. 
Din CV, aflăm că Georgian Pop, absol-
vent al Facultății de Sociologie, a urmat 
studii de pregătire la Departamentul 
de Stat al SUA, apoi a făcut un stagiu 
de pregătire la Comisia Europeană și 
la Parlamentul European, după care a 
urmat cursurile Colegiului Național de 
Apărare, după care s-a “desăvârșit” ca 
absolvent al Academiei Naționale de 
Informații – Colegiul Național de 
Apărare. 

Caz la indigo în Senat,  
dar pe partea “dreaptă”

Surprinzător, descoperim că Geor-
gian Pop nu este singurul parlamentar 
“fără funcție aleasă”, care a fost recu-
perat, angajându-se tot la Parlament. 
Social-democratul cu ambiguități 
doctrinare are un corespondent aproape 
tras la indigo cu un liberal, dar de 
această dată de la Senat. Este vorba 

n A controlat SRI-ul până a rămas fără mandat n Acum, lucrează pentru foștii săi camarazi
n Cazul lui Georgian Pop, „Caragiale – varianta 2021”
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Din ciclul „Și eu, acum, ce mă fac, dacă am rămas fără 
coledzi?”. Simplu, te angajezi la Parlament. Consilier sau director



despre Ion Popa (foto), fost senator ALDE, dar 
care a preferat, în ultima perioadă a fostei legis-
laturi, să activeze ca membru al grupului parla-
mentar al PNL din Senatul României.

Acesta figurează, din ianuarie 2021, ca 
director general în cadrul Senatului condus de 
Anca Paliu Dragu, de la USR-PLUS. 

Ca și Georgian Pop, Ion Popa a cunoscut o 
criză de identitate politică, plecând de la PNL, 
la ALDE, pe listele căreia a candidat, în 2016, 

și a fost ales a susținut din Parlament guvernul 
PSD-ALDE, după care a votat pentru demi-
terea sa. Mai mult, când Călin Popescu Tări-
ceanu a demisionat din funcția de președinte 
al Senatului, iar PSD a decis să-l susțină pentru 
preluarea acestei funcții pe fostul ministru 
ALDE al Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, 
Ion Popa l-a contracandidat. Fără succes. Iar, 
în februarie 2020, a trecut cu arme și cu bagaje 
la Partidul Național Liberal.

Pe lângă recuperarea 
unor foști parlamentari, 
în Legislativul României 
mai are loc un fenomen 
interesant. În aparatele 
de specialitate ale celor 
două camere, dar cu 
precădere la Camera 
Deputaților, avem consi-
lieri parlamentari sau 
funcționari publici parla-
mentari ale căror soți și 
soții lucrează tot la Parla-
ment. Iar în anumite 
cazuri, ambii au funcții 
importante și plătite gras.

Sunt zeci de exemple 
în acest sens, care pot fi 
tratate, însă interesante 
sunt cazurile celor care au depus, după alegerile din 6 decem-
brie 2020, declarații de avere din calitatea lor de angajați ai 
Parlamentului.

În acest sens, îl putem evidenția pe Ioan Hanganu, care 
este consilier parlamentar la Direcția pentru Informatică și 
Telecomunicații de la Camera Deputaților. Conform decla-
rației sale de avere, depusă la începutul acestui an, îndepli-
nește o funcție de șef de serviciu. Însă, aceeași declarație de 
avere devoalează faptul că soția sa, Manuela Hanganu, 
lucrează tot la Camera Deputaților, fiind șefă de biroul la 
Direcția pentru Organizare și Evidența Lucrărilor din cadrul 
Biroului Permanent. Iar salariile pe care soții Hanganu le 

încasează de la Camera 
Deputaților sunt semni-
ficative. Ioan a încasat, 
anul trecut, 83.276 de lei, 
iar Manuela, 112.617 lei. 

Alt exemplu edifi-
cator este al lui Francisc 
Alin Helștern, care figu-
rează ca director al 
Direcției de Studii și 
Documentare Legislativă 
de la Camera Deputa-
ț i lor,  de unde,  anul 
trecut, a încasat venituri 
salariale în cuantum de 
111.594 de lei. Francisc 
Alin Helștern este căsă-
torit cu Nicoleta Helș-
tern ,  care ,  potr iv i t 

declarației de avere, lucrează și ea la Camera Deputaților. 
Mai exact, este consilier parlamentar la Grupul PSD, de 
unde, anul trecut, a realizat venituri de natură salarială în 
sumă de 72.571 de lei.

Pe același model, tot la Camera Deputaților, îl regăsim pe 
Ionuț Irinel Riteș, care activează ca șef de birou, dar și ca 
director adjunct al Direcției de Afaceri Interne. Soția sa, 
Laura Nicoleta  Riteș este directorul Direcției Procedură 
Legislativă, Sinteze și Evaluări din cadrul Departamentului 
Legislativ al Camerei Deputaților. Din aceste calități, Ionuț 
Irinel Riteș a încasat, anul trecut, venituri de 105.554 de lei, 
iar Laura Nicoleta Riteș a câștigat 68.091 de lei.

Pe lista consilierilor parlamentari de la Camera Deputaților 
o regăsim, în prezent, și pe Ștefania Gabriella Ferencz, cunos-
cută publicului larg drept “Blonda lui Boc”, pentru că, pe 
vremea când actualul primar al municipiului Cluj-Napoca 
era prim-ministru, Ștefania Gabriella era ba secretar de stat, 
ba șefă de cabinet.

Ștefania Gabriella Ferencz a 
fost recuperată de Guvernul Orban 
și promovată de Guvernul Cîțu. 
Și-a păstrat funcția de consilier 
parlamentar, dar lucrează din 
noiembrie 2019, prin detașare, la 
Guvern. Mai exact, în 20 noiembrie 
2019, Ludovic Orban a numit-o, 
prin detașare, pe o perioadă de șase 
luni, în funcția de secretar general 
al Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor. 
Ministru de resort era, la acel 
moment, actualul ministru de 
Interne, Lucian Bode.

La data de 11 martie 2020, însă, Orban decide încetarea 
detașării temporare a acesteia ca secretar general la Trans-
porturi, însă o detașează, tot pentru șase luni, ca secretar 
general adjunct al ministerului condus de Lucian Bode. În 7 
septembrie 2020, însă, printr-o altă decizie de prim-ministru, 
Orban o repune, pentru șase luni, în funcția de secretar general 
plin.

După alegeri, Ministerul Transporturilor a revenit, ca 
urmare a trocului politic, celor de la USR-PLUS, astfel încât 
Lucian Bode a părăsit clădirea de vizavi de Gara de Nord, 
mutându-se, ca ministru de Interne, în clădirea fostului CC 
al PCR. Ce să vezi, pe data de 22 ianuarie, noul premier, Florin 
Cîțu îi încetează și Ștefaniei Gabriella Ferencz detașarea ca 
secretar general al Ministerului Transporturilor, dar o numește, 
prin detașare, în funcția de secretar general al Ministerului 
Afacerilor Interne, pentru o perioadă de șase luni care, teoretic, 
ar trebui să expire în 22 iulie anul curent.

Periplul “Blondei lui Boc” la Guvern a generat pentru 
aceasta, numai în ultimul an, venituri de la stat de 614.876 de 
lei, adică de 128.120 de euro, ceea ce înseamnă că, în fiecare 
lună, Ferencz a câștigat 10.676 de euro. Mai exact, 110.579 de 
lei reprezintă salariul de secretar general al Ministerului Trans-
porturilor, 257.916 lei este indemnizația încasată în calitate de 
membru în cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, 
Garanții și Asigurări al Eximbank SA, 67.429 de lei este indem-
nizația de membru în Consiliul de Administrație al Romatsa, 
92.760 de lei este indemnizația de membru în Consiliul de 
Administrație al Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR), iar 86.292 reprezintă indem-
nizația de membru în Consiliul de Administrație al CFR SA.

USR-PLUS și-a impus-o drept secretar 
de stat a Ministerul de Interne pe Irina 
Alexe. Ea a fost numită, prin decizie, de 
către premierul Florin Cîțu. Alexe a mai 
ocupat această funcție și în 2016, în 
guvernarea Cioloș. Noul-vechiul secretar 
de stat de la Interne a intrat în atenția 
opiniei publice în urmă cu câțiva ani după 

ce s-a aflat că în 2016 s-a pensionat la 
doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 
de lei în acea perioadă. Era considerată 
ca fiind protejata lui Vasile Blaga. 

După intrarea în “civilie”, Irina Alexe 
a devenit membru PLUS, formațiunea 
condusă de Dacian Cioloș lăudându-se 
că are drept membru o persoană care a 

ajuns general la 35 de ani. Ascensiunea 
ei în această funcție a fost pusă sub 
semnul întrebării în condițiile în care era 
vorba despre un grad profesional care se 
obține extrem de greu. Numirile sale pe 
funcții înalte au fost puse pe seama apro-
pierii sale de fostul lider PDL, actual 
europarlamentar PNL, Vasile Blaga.

Consilier detașat de la  
Camera Deputaților la Guvern  

– 128.000 de euro pe an de la stat

„Dansăm în familie”. Pe bani frumoși

USR lovește cu generalul pensionat la 42 de ani
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Borna de 1.000 de kilometri de 
autostradă este o ţintă mult prea 
îndepărtată pentru România, deşi 
dacă am aduna kilometri din promis-
iunile politicienilor, am avea deja 
câteva mii de kilometri

Pariul electoral al PNL că în România se vor inaugura 3.000 de 
kilometri de autostrăzi şi drumuri extreme până în 2030 este 
contrazis puternic de realitate. Deşi ar trebui să termine în fiecare 
an 300 de kilometri de şosea de mare viteză, startul a fost greoi. 
Anul trecut România a reuşit să inaugureze doar 59 de kilometri 
de autostradă. După o plecare din blockstart „explozivă”, oboseala 
s-a instaurat rapid, aşa că anul acesta nu vor fi puşi în circulaţie 
mai mult de 42 de kilometri, cu puţin noroc. După gradul de execu-
ţie fizică a lucrărilor în luna februarie, mai sigur ar fi să mizăm pe 
deschiderea a numai 26 de kilometri. Pe de altă parte, moştenirea 
celor mai bine de 30 de ani de investiţii în infrastructură rutieră 
înseamnă astăzi o reţea de 16.000 de kilometri de drumuri naţiona-
le, dintre care aproape 60% au durata de folosinţă depăşită.

ADRIAN STOICA)

Viteza cu care se construiesc 
autostrăzi în România este foarte 
mică. În urmă cu câţiva ani, preşe-
dintele Klaus Iohannis spunea că 
ele avansează  cu viteza melcului, 
dar era prost informat de consili-
erii săi. Viteza melcului este mult 
prea mare. De exemplu, melcul de 
grădină, cunoscut pentru cochilia 
sa în spirală, poate atinge la matu-
ritate până la 50 de metri/oră, cu 
mult peste ce au putut constructorii 
noştri de autostrăzi. De exemplu, în 
2020, când la Compania de Drumuri 
fusese instalată în frunte o condu-
cere agreată de Guvernul Orban, 
constructorii au avansat, în medie, 
cu circa 10 metri pe oră, considerând 
ziua de lucru chiar de 12 ore.

Bătuta pe loc: mai puţin  
de un metru pe oră

Având în vedere gradul fizic de 
execuţie al tronsoanelor aflate în 
lucru, nici anul acesta nu trebuie să 
ne facem iluzii prea mari privind 
deschiderea de noi autostrăzi. În 
2021 ar trebui finalizată, după o 
întârziere de peste un cincinal, Auto-
strada Sebeş-Turda (A10) care are 
o lungime de circa 70 de kilometri. 
Potrivit datelor Companiei Naţio-
nale pentru Administrarea Infras-
tructurii Rutiere (CNAIR), ar urma 
să fie finalizat în luna iunie a acestui 
an Lotul 2, Sântimbru-Aiud, cu o 
lungime de 24,25 kilometri, care avea 
în februarie un grad fizic de execuţie 
de 71,89%. Valoarea contractului 
pentru execuţia lucrărilor este de 
549,33 milioane de lei, fără TVA, 
dar pentru construcţia celor 24 de 

kilometri a fost nevoie de mai bine 
de 6 ani, după ce ordinul de începere 
al lucrărilor a fost dat în decembrie 
2014. Lucrările au avansat practic cu 
o viteză de 11 metri pe zi, adică mai 
puţin de un metru pe oră.

Se poate şi cu 0,5 metri pe oră
Un alt ciot de 2,2 kilometri ar 

urma să se finalizeze pe Lotul 1, 
Lancrăm-Sântimbru, al aceleiaşi 
autostrăzi. Lotul are o lungime 

totală de 17 kilometri, dar 14,8 
kilometri au fost daţi în folosinţă în 
decembrie 2020. Per total, valoarea 
contractului pentru execuţia celor 
17 kilometri este de 541,73 milioane 
de lei, fără TVA, iar ordinul pentru 
începerea lucrărilor de construcţie 
s-a dat în decembrie 2014. Aici 
viteza cu care au avansat lucrările 
din momentul în care s-a dat ordinul 
de începere este incredibil de mic. 
Doar 0,5 metri pe oră.

Viteza record, 6,8 metri pe oră
Tot anul acesta, este programată 

deschiderea Lotului 3 Ogra-Câmpia 
Turzii (Cheţani-Câmpia Turzii), 
Cheţani de pe Autostrada Braşov-
Târgu Mureş-Cluj-Oradea (A3). 
Cu o lungime de 15,69 kilometri, 
valoarea contractului semnat în mai 
2016 este de 279,74 milioane de lei, 
fără TVA. Finalizarea construcţiei 
anul acesta este improbabilă, având 
în vedere că în februarie gradul fizic 

de execuţie era de numai 37,64%, 
ceea ce înseamnă că lucrările au 
avansat doar cu 6,8 metri pe oră.  
Ca de obicei, motivul invocat 
este slaba mobilizare pe şantier a 
construc torului  STRACO GRUP 
SRL care a intrat în insolvenţă pe 
data de 24.08.2015, la aproximativ  
6 luni de la data semnării contrac-
tului de lucrări.

Promisiuni din nou neonorate
La cum arată şantiere de auto-

străzi astăzi, şi anul 2021 va fi unul 
ratat, în care ţinta de 300 km nu va fi 
atinsă. Pentru a nu ne întoarce prea 
mult în timp, să spunem că în anul 
2019 fostul ministru al Transporturi-
lor Răzvan Cuc promitea darea în 
folosinţă a 100 de kilometri de auto-
stradă. Nu a fost să fie şi ne-am ales 
doar cu 43 de kilometri. După marea 
gogoriţă a PNL cu 3.000 de kilometri 
în 10 ani, CNAIR anunţa pentru anul 
2020 doar 80 de kilometri de auto-
stradă. Ceva mai rezervat, fostul 
ministru al Transporturilor Lucian 
Bode ne oferea o mostră de planifi-
care şi promitea între 45 şi 100 de 
kilometri. Cu o aşa marjă de eroare, 
nici nu avea cum să nu o nimerească 
ex-ministrul Bode, având în vedere 
că am încheiat anul cu 59 de kilome-
tri daţi în folosinţă.

n Autostrăzile României, mai mult pe hârtie n Balivernele 
din Planul Naţional de Investiţii și Relansare Economică 
n Viteza constructorilor se măsoară în câţiva metri pe zi

CNAIR nu poate ţine ritmul 
cu gogoşile electorale ale PNL



La ce să ne așteptăm în 2022
Conform datelor CNAIR, în 

martie 2022 ar urma să se fina-
lize construcţia Subsecţiunii 3C2: 
Chiribiş-Biharia de pe Autostrada 
Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea. 
Are o lungime de 28,55 kilometri, iar 
valoarea contractului este de 326,51 
milioane lei, fără TVA. Ordinul de 
începere a lucrărilor a fost dat pe 
data de 14 septembrie 2020.

Tot de pe această autostradă 
ar urma să fie gata în 2022 (nu se 
precizează luna) Sectorul 1C: Tg. 
Mureş-Ogra, de pe Lotul 1 – Târgu 
Mureş-Ungheni (4,5 km) + drum 
de legătură (4,7 km). Cu o lungime 
de 9,2 kilometri pentru realizarea 
acestei bucăţi de autostradă CNAIR 
ar urma să plătească 192,06 milioane 
de lei, fără TVA. Ordinul de începere 
a lucrărilor a fost dat în iulie 2020, 
iar în februarie gradul de execuţie 
era de 37%. Cu o mobilizare bună a 
constructorului pe şantier, este posibil 
ca această bucată de autostradă să fie 
finalizată chiar din acest an.

O altă bucată de şosea de mare 
viteză care ar trebui să fie finalizată 
anul viitor, în decembrie, este Lotul 
3, Bragadiru-Joiţa de pe Autostrada 
de Centură a municipiului Bucu-
reşti (A0). Cu o lungime de 17,96 
kilometri, execuţia lotului va costa 
853,42 milioane de lei, fără TVA. 
Deocamdată lucrările nu au început, 
antreprenorul înregistrând întârzieri 
mari în activitatea de proiectare, 
după ce ordinul de începere al 
operaţiunii fusese emis în mai 2019. 
Din cauza întârzierii înregistrate, 
antreprenorul a fost deja penalizat. 
Acest lot face parte din Secţiunea de 
Sud a noului inel de centură al Capi-
talei care va fi construit la profil de 
autostradă şi va avea 100,7 kilometri.

Având în vedere inaugurările 
programate, în 2022 am putea să 
mai adăugăm pe hartă aproape 56 de 
kilometri. Asta înseamnă că CNAIR 
nu va reuşi să depăşească media de 
construcție a ultimilor ani, care a 
fost de 60 kilometri/an, nereuşind 
astfel să ţină pasul cu promisiunile 
electorale ale PNL.

Se pregătesc noi studii  
de fezabilitate

Potrivit bugetului pe anul în curs 
alocat Ministerului Transporturilor, 
se af lă în pregătirea elaborarea 
mai multor studii de fezabilitate în 

vedere construirii unor noi tronsoane 
de autostradă şi drumuri expres. 
Astfel, se are în vedere elaborarea/
completarea studiilor de fezabilitate 
pentru autostrăzile Sibiu-Făgăraş, 
Făgăraş-Braşov, Târgu Neamţ-Târgu 
Mureş, Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, 
Timişoara-Moraviţa, elaborarea 
studiilor de fezabilitate şi a proiec-
telor tehnice pentru Autostrada 
Braşov-Bacău şi pentru drumurile 
de mare viteză Ploieşti-Buzău-Foc-
şani-Bacău-Paşcani-Suceava-Siret. 
În ceea ce priveşte drumurile expres 
sunt avute în vedere, elaborarea 
studiilor de fezabilitate şi a proiec-
telor tehnice pentru: Craiova-Târgu 
Jiu, Ovidiu-Tulcea, Brăil-Tulcea, 
Brăila-Buzău, Focşani-Brăila, 
Găeşti-Ploieşti, Piteşti-Mioveni, 

Bacău-Piatra Neamţ, precum 
şi completarea studiilor pentru 
elaborarea/completarea studi-
ilor de fezabilitate pentru Drum 
Expres/Autostrada (Drum Expres 
Conexiune Satu Mare (VO Satu 
Mare)-Oar (Granița Româno-Un-
gară-Drum Expres M49 Ungaria), 
Satu Mare-Baia Mare şi Autostrada 
Nordului/Drum de Mare Viteză Baia 
Mare-Suceava (Lot 1, Baia Mare-Bis-
trița; Lot 2 Bistrița-Vatra Dornei; Lot 
3 Vatra Dornei-Suceava), Tişița-Al-
biţa şi Arad - Oradea;

Noile șosele, promise  
prin planul de relansare

Guvernul Orban promite să 
înceapă lucrările pentru construirea 
a  aproximativ 3.000 km de auto-

străzi şi drumuri expres în următorii 
zece ani, potrivit Planului Național 
de Investiții şi Relansare Economică 
publicat în vara anului trecut, pe 
lângă finalizarea a circa 400 km de 
autostrăzi şi drumuri expres aflate în 
construcţie. Valoarea investiţiei era 

estimată la 31 de miliarde de euro, 
iar proiectele noi anunţate cu această 
ocazie erau:

☛  Autostrada Sibiu-Piteşti 
(Loturile 2, 3);

☛  Autostrada Transilvania: 
Nădăşelu-Suplacu de Barcău;

☛  Autostrada Unirii: Tg. Mureş-
Iaşi-Ungheni;

☛  A3: Ploieşti-Comarnic- 
Braşov;

☛ A7: Ploieşti-Suceava-Siret;
☛ Inelul de Nord Bucureşti; 
☛  Bucureşti-Alexandria- 

Craiova-Lugoj;
☛ Buzău/Focşani-Brăila-Galați;
☛ Măcin-Tulcea-Constanța;
☛ Gilău-Cluj N.-Apahida. 

Un sfert din drumuri,  
pietruite sau din pământ

În prezent, reţeaua rutieră a 
României numără circa 86.000 
de kilometri de drumuri,  dar 
autostrăzile reprezintă doar 5%. 
Evoluţia numărului de kilometri de 
autostradă este catastrofală în ţara 
noastră de ani de zile, indiferent de 
partidul care s-a aflat la guvernare, 
dar aceasta nu este singura noastră 
problemă problemă. Potrivit ulti-
melor date publicate de Institutul 
Naţional de Statistică privind starea 
drumurilor, România are aproape 
o treime din reţeaua rutieră repre-
zentată de drumuri pietruite sau de 
pământ (26.860 km).  De asemenea, 
din cei 21.365 km de drumurilor 
rutiere cu îmbrăcăminţi uşoare, 
43,1% aveau durata de serviciu 
depăşită.

Potrivit datelor Ministerului Transporturilor, CNAIR asigură în prezent 
administrarea şi întreţinerea unei reţele de 16.758 km din care 847,149 km 
de autostrăzi şi 15.910,851 km drumuri naţionale. O reţea întinsă, dar care 
peste 58,6% are durata de funcţionare expirată. De exemplu, impactul 
unui dezastru de tip cutremur asupra podurilor rutiere cu deschideri mai 
mari sau egale cu 45 metri, respectiv tabliere cu momente de inerţie mari, 
care pot suferi deplasări, rotiri sau căderi de pe reazeme în cazul unui 
seism mai puternic este de aproximativ 31 de milioane de euro, luând în 
considerare un total de 135 poduri.

Pagube de 31 mil. euro în cazul unui cutremur

de euro costă în 2021 reabilitarea unui kilometru 
de drum, iar cu un buget alocat de  întreţinere a 
reţelei rutiere de 617 milioane de lei (126 milioane 
de euro), înseamnă că vor fi bani doar pentru mo  
dernizarea a 157 de kilometri de drumuri.

800.000

Kilometri de autostradă 
inauguraţi (km)

2013  118,0
2014  49,0
2015  40,7
2017  24,0
2018  48,0
2019  43,0
2020  59,0
2021  42,0

Calcule Jurnalul 

Ce autostrăzi sunt așteptate în 2023 (km)
  A1:    Sibiu - Pitești Lot 1 (Sibiu - Boița)   14,15
  A3:    Suplacu de Barcău - Borș Secţiunea 3B2 (Zimbor - Poarta Sălajului)   13,36
  A3:    Suplacu de Barcău - Borș Secţiunea 3A2 (Nădășelu - Mihaiești)   16,80
  A3:    Suplacu de Barcău - Borș Secțiunea 3B1 (Mihăiești - Zimbor)   13,26
  A0:    Centura București, Sud: Lot 2 (CF 902 - DN6)   17,00
  A0:    Centura București, Sud: Lot 3 (DN6 - A1)   17,50
  A0:    Centura București, Sud: Lot 1 (A2 - CF 902)   16,30
  A0:    Centura București, Nord: Lot 4 (DN3 Cernica - A2)   4,50
A11:    Oradea - A3 (Oradea - Borș)   18,96

Sursa: CNAIR
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Serviciul de Protecție și Pază 
a contractat, luna trecută, aero-
nave fără pilot, un punct mobil 
autonom de comandă și un 
complet de balize luminoase 
portabile, pentru care va plăti 
suma de 3,2 milioane de euro. 
Instituția, care se ocupă cu paza 
și protecția demnitarilor de rang 
înalt, susține că, prin această 
achiziție, urmărește dezvoltarea 
capabilităților de asigurare a 
unei reacții rapide și eficiente de 
intervenție la urgențe, dezastre 
și alte evenimente cu probabili-
tate crescută. Cei mai mulți bani 
vor fi încasați de o companie 
poloneză, însă există și doi 
români care se bucură de o 
parte a acestei afaceri. Unul 
dintre ei este cunoscut ca fiind 
cel care a livrat ambulanțe 
pentru sistemul medical din 
România, iar celălalt pentru că, 
înainte de a livra armament 
pentru structurile de forță ale 
statului, a condus Romatsa din 
calitate de director general.

ION ALEXANDRU

Afacerea, antamată de SPP de 
anul trecut, s-a finalizat în prima 
jumătate a lunii trecute, însă nu 
în totalitate. Instituția condusă de 
generalul Lucian Pahonțu avea 
în plan să achiziționeze o stație 
meteorologică mobilă, însă acest lot 
al contractului nu a fost atribuit, 
întrucât nu a fost depusă nicio ofertă 
care să poată fi luată în considerare.

În schimb, au fost achizițio-
nate toate celelalte componente 
ale contractului,  componente 
care, potrivit caietelor de sarcini 
întocmite pentru procedura de 
licitație, fac parte dintr-un proiect 
denumit „Sistem Integrat pentru 

intervenția la dezastre, urgențe și 
crize”. Astfel, arată autoritatea 
contractantă, la nivel strategic, prin 
acest proiect este vizată, pe lângă 
dezvoltarea unui complex modern 
de pregătire multidisciplinară și 
multisectorială, prevăzut cu toate 
dotările și utilările conexe necesare 
funcționării acestuia, și dotarea 
Serviciului de Protecție și Pază, cu 
tehnică, mijloace și echipamente de 

intervenție, de  suport  logistic și 
protecție a  personalului  de inter-
venție,  pentru patru  tipuri  majore  
de capabilități (terestre, aeriene, 
maritime, comandă și control).

Cea mai mare parte  
a contractului merge la polonezi

În acest sens,  în data de 2 
februarie ,  SPP a încheiat  cu 
compania Polskie Zaklady Lotnicze 

Sp Zo un contract în valoare de 
12.257.088,23 de lei fără TVA, 
pentru achiziția a două sisteme 
UAS, din care unul cu două aero-
nave fără pilot cu aripă fixă și deco-
lare, respectiv aterizare pe verticală, 
iar al doilea prevăzut cu două aero-
nave fără pilot cu aripă rotativă.

Conform caietului de sarcini, 
aceste aeronave sunt necesare înde-
plinirii misiunilor specifice și de 

sprijin a eforturilor de căutare-sal-
vare ale instituțiilor din domeniu, 
prin monitorizarea continuă a unor 
suprafeţe terestre și acvatice, „în 
vederea evaluării riscurilor speci-
fice, respectiv analiza informațiilor 
furnizate de senzorii aeropurtați”.  
SPP spune că, astfel, va avea costuri 
reduse de operare și de mentenanță, 
este redus riscul pierderii de vieți 
omenești, prin neimplicarea perso-
nalului navigant, și pot avea loc 
misiuni în condiții greu accesibule 
pentru aeronave cu piloți la bord. 
De asemenea, se va obține suport 
decizional prin redarea în perma-
nență a imaginilor în timp real din 
zona de interes.

Aparatele de zbor fără pilot sunt 
dotate cu sisteme dinamice din 
punct de vedere operațional, pot 
supraveghea, căuta și salva atât pe 
timp de noapte, cât și pe timp de zi 
și vor fi folosite de SPP în misiunile 
specifice de căutare și salvare.

Aparate de zbor cu aripă  
fixă sau rotativă

Conform documentației de atri-
buire, sistemele UAS vor avea capa-
bilitatea de realizare a misiunilor 
specifice care necesită o amprentă 
sonoră redusă și un grad de sigu-
ranță ridicat pentru realizarea 
zborurilor în mediul urban. Sisteme-
le UAS cu aripă fixă vor avea capa-
bilitatea de realizare a misiunilor de 
căutare-salvare care necesită o 
anduranță ridicată și rază de acțiune 
mare, cu posibilitatea de retransla-
ție; pe timp de noapte, folosind 
camere cu tehnologie IR și MWIR, 
fiecare putând fi exploatat de către 
maximum doi operatori. 

n Drone, balize și mașini de intervenție pentru situații de criză n Ultima afacere 
încheiată de una dintre cele mai avantajate instituții de forță, prin bugetul pe anul 2021

SPP bagă 3,2 milioane de euro în avioane fără pilot. 
Bodyguarzii demnitarilor se pregătesc pentru dezastre

Punct mobil de comandă



În data de 10 februarie, SPP încheie și 
contractul aferent lotului al patrulea al aces-
tui proiect, constând în achiziția unui 
complex de balize luminoase portabile. Este 
selectată, în acest sens, oferta depusă de 
SC Business Plus SRL din București, pentru 
suma de 48.000 de lei fără TVA. 

SC Business Plus SRL este o companie 
privată înființată în anul 2003, având ca 
obiect de activitate comerțul cu echipamen-
te de securitate, siguranță logistică pentru 
domeniul militar, forțele de securitate și 
forțele armate. În prezent, asociatul unic al 
societății este un anume Ion Tomescu, 
proprietar al unei alte companii, pe nume 
SC Global Investment & Consulting SRL.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului, la 
momentul înființării, compania SC Business 
Plus SRL îi avea drept fondatori pe Remus 
Nicolae Gafița și Emilian Cristian Olteanu. 
Atat Gafița, cât și Olteanu au deținut, în 
trecut, funcția de director al Aeroportului 
Internațional „Aurel Vlaicu” București-Bă-
neasa, parte din Compania Națională de 
Aeroporturi București SA

În anul 2004, societatea a mai primit un 
asociat, persoană juridică, SC Secure Plus 
SRL, iar în 2005 intră, de asemenea, cu 
aport la capitalul social actualul asociat unic 
Ion Tomescu. În anul 2006, atât SC Secure 
Plus SRL, cât și celelalte persoane fizice îi 
cesionează lui Ion Tomescu părțile sociale, 
părăsind firma. Ion Tomescu este fostul 
director al Romatsa. În ultimii ani, firma în 
cauză a derulat contracte doar cu Compa-
nia de Aeroporturi București. Afaceri simi-
lare au fost  deru late atât  cu a l te 
aeroporturi, cum ar fi Mihail Kogălniceanu, 
dar și cu instituții de forță, respectiv Poliția 
de Frontieră, Serviciul de Protecție și Pază 
sau unități militare ale Ministerului Apărării 
Naționale.

Revenind la contractul cu SPP, sistemul 
de balize luminoase pe care SC Business 
Plus trebuie să le furnizeze, este compus 
din minim 12 balize omnidirectionale de 
culoare verde dotate, cu acumulatori ce 
asigură minimum 35 ore operare. Acest 
sistem are la bază leduri cu funcționare de 
minimum 45000 ore și este operațional în 
mod vizibil și compatibil cu dispozitive de 
vedere pe timp de noapte. Completul mai 
este dotat cu 12 panouri solare de mini-
mum 5W ca mijloc alternativ de încărcare a 
acumulatorilor balizelor. 

Balize luminoase, de la 
un fost director Romatsa

Ultimul lot al contractului a fost atribuit de către Serviciul de 
Protecție și Pază în data de 3 februarie 2021 și constă în furnizarea 
unui punct mobil autonom de comandă, pentru care s-a plătit 
613.650 de lei fără TVA. Firma câștigătoare este Deltamed SRL din 
Cluj-Napoca.  Societatea este un cunoscut distribuitor de echipamente 
medicale destinate serviciului de urgenţe și a fost înființată în 1997 
de către Vasile Dan Gorgan. Primul contract important câștigat de 
Deltamed a fost în 2000 și a presupus furnizarea a 147 de ambulanţe 
pentru Ministerul Sănătăţii.

Dan Gorgan deține grupul de companii Deltamed care, oficial, 
vinde ambulanțe. În realitate, Gorgan vinde și echipamente medicale, 
piese de schimb, consumabile și subansamble pentru ambulanțe către 
aproape toate inspectoratele de situații de urgență din țară, către 
serviciile de ambulanță.

Începând cu anul 2007, de când există sistemul public de achiziții, 
Deltamed a încasat circa 50 de milioane de euro de la diverse instituții 
publice, în peste 8.000 de contracte.

Prin achiziționarea acestui punct mobil de către SPP, se vizează 
rezolvarea problemelor identificate în vederea îndeplinirii misiunilor 
specifice și sprijinirea eforturilor de căutare-salvare. Concret, este 
vorba despre un autovehicul dotat cu echipamente de aviație, sisteme 
de comunicații, sisteme de afișare și de climatizare pentru comanda 
și controlul aeronavelor fără pilot. 

„Datorită faptului că misiunile reale ale instituției și misiunile 
de căutare-salvare presupun un timp de operaționalizare scăzut și 
o mobilitate mare a echipamentelor și sistemelor utilizate, utilizarea 

punctului de comandă mobil pentru operarea aeronavelor fără pilot 
poate realiza o scădere semnificativă a timpului de intervenție și posi-
bilitatea de operare în zone greu accesibile. Integrarea echipamentelor 
și sistemelor folosite în punctul de comandă mobil autonom face posi-
bilă operarea aeronavelor fără pilot în condiții optime, în zone greu 
accesibile, neamenajate din punct de vedere al dotărilor de aerodrom, 
cu un timp de operaționalizare scăzut și cu o mobilitate ridicată”, mai 
arată autoritatea contractantă în cuprinsul documentelor de atribuire.

Furnizorul ambulanțelor livrează punctul mobil de comandă

Publicitate
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Corupția mustește în campa- 
niile pentru alegerile prezidențiale 
la Paris și în Micul Paris. Nicolas 
Sarkozy și Traian Băsescu au 
ajuns în cele mai înalte funcții pu- 
blice ale statului francez și român 
susținuți de finanțări murdare, 
potrivit concluziilor unor dosare 
penale, validate de instanțe. 
Sarkozy  a fost condamnat la 1 
martie, pentru corupție, la trei ani 
de închisoare. Familia Băsescu 
încasează, în 2 martie, o nouă 
condamnare, judecătorii mențio-
nând în motivarea pedepsei de 5 
ani de închisoare aplicată Ioanei 
Băsescu, fiica fostului președinte, 
că acesta este beneficiarul direct al 
unor finanțări ilegale pentru 
campania din 2009. Finanțarea 
candidaților PSD la prezidențiale-
le din 2004 și 2009 a atras con- 
damnări cu cântec.

DAN CONSTANTIN

Nicolas Sarkozy, președinte al 
Franței în perioada 2007-2012, se află 
în vârtejul unor procese care judecă 
dosarele plecate din anchetele privind 
susținerea financiară substanțială 
primită ilegal de la fostul dictator 
libian, Muammar Gaddafi. În 2007, 
Franța a vândut Libiei echipamente 
de înaltă tehnologie, contract 
„paravan”, al cărui comision secret, 
de 50 de milioane de euro, a fost folosit 
pentru susținerea alegerii lui Sarkozy 
la Palatul Elysee. Site-ul de investigații 
Mediapart publica, în martie 2012, un 
document care dezvăluia afacerea, a 
cărei anchetare de către Parchet a 
început în 2013, după ce Sarkozy nu 
se mai afla în funcție, după ce ratase 
realegerea.

Căzut pe interceptări
Tribunalul corecțional din Paris, 

instanța care a dat la 1 martie 2021 

prima sentință de condamnare pentru 
corupție a unui președinte al Franței, 
a reținut că Sarkozy se face vinovat 
de tentativă de mituire a unui jude-
cător și de trafic de influență. În 
cadrul investigațiilor privind ancheta 
libiană, procurorii Parchetului Nați-
onal Financiar (PNF) au decis, în 
septembrie 2013, să intercepteze 
convorbirile lui Sarkozy. Așa s-a 
descoperit că el  folosea o linie telefo-
nică secretă, cu o cartelă prepay, 
cumpărată sub numele fals, „Paul 
Bismuth”, pentru a vorbi cu avocatul 
lui. Prin intermediul acestuia urmărea 
să obțină informații secrete de la un 
alt magistrat care îl investiga în 
„Afacerea Bettencourt”. În acest 
dosar era suspectat că primise de la 
Liliane Bettencourt, moștenitoarea 
imperiului de cosmetice L’Oreal, o 
finanțare ilegală pentru campania 
prezidențială din 2012. Validarea ca 
probe în dosar a acestor interceptări 
a fost decisivă pentru susținerea 

condamnării lui Sarkozy la 3 ani 
închisoare, din care doi ani cu suspen-
dare.

Băsescu, beneficiarul  
actelor de corupție

Dacă la Paris milioanele de euro 
primite de la Gaddafi asigurau 
punerea covorului roșu pentru ca 
Sarkozy să devină președintele 
Franței, la București, foamea de bani 
pentru campania lui Traian Băsescu 
din 2009 a fost potolită cu resurse de 
la companiile de stat. Sentințele de 
condamnare a Elenei Udrea, a Ioanei 
Băsescu, date în prima instanță - 
Curtea de Apel București - în 2 martie, 
rețin că faptele de corupție asigurau 
fonduri pentru finanțarea campaniei 
electorale care s-a suprapus cu refe-
rendumul inițiat de Traian Băsescu, 
președinte al României. Contracte 
făcute de Oil Terminal și firme din 
subordinea Consiliului Județean 
Tulcea au fost inițiate, conform rechi-

zitoriului DNA, pentru a colecta bani 
pentru plata serviciilor legate de 
publicitate, materiale promoționale, 
spectacole, servicii prestate în campa-
niile electorale din 2009. Remiterea 
foloaselor infracționale s-a disimulat 
prin contracte fictive între entitățile 
care prestau servicii în cadrul campa-
niei electorale. Elena Udrea, condam-
nată la 8 ani închisoare, care conducea 
un staff de campanie informal al 
candidatului Băsescu, făcea legătura 
dintre persoanele care obțineau banii 
pe cale nelegală și prestatorii de 
servicii. În sarcina Ioanei Băsescu, 
condamnată la 5 ani închisoare, au 
fost reținute de judecătoarea Jderu 
infracțiunile de instigare la delapidare 
și de instigare la spălare de bani.

Dosare cu cântec  
pentru candidații PSD

Adrian Năstase, candidat la prezi-
dențialele din 2004, a fost ținta unui 
șir de dosare deschise de DNA imediat 

după ce a pierdut alegerile, iar Băsescu 
se instala pentru următorii zece ani la 
Cotroceni. „Trofeul Calității” a fost 
cap de serie pentru anchete și procese 
apreciate drept „clasice” pentru pu- 
ternicul lor conținut politic, desfășu-
rate sub presiunea unor instituții din 
afara sistemului juridic. Sentința  
de condamnare a lui Adrian Năstase 
nu a putut proba în mod real că a  
fost implicat în finanțarea ilegală a 
campaniei.

Nici campania lui Mircea Geoană, 
la prezidențialele din 2009, nu a scăpat 
de investigația procurorilor. Dosarul 
„Mită la PSD”, declanșat în 2011, a 
fost finalizat cu condamnarea defini-
tivă a lui Bunea Stancu, președinte al 
CJ Brăila și a miliardarului Ioan 
Niculae, patronul InterAgro. Aceștia 
au fost acuzați pentru finanțarea 
ilegală a campaniei candidatului PSD.

n Istorii secrete la Elysee și Cotroceni n Cocktail exploziv cu bani murdari
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Sarkozy și formațiunea care l-a 
susținut pentru alegerea la Palatul 
Elysee au declarat că această 
condamnare și întregul montaj al 
anchetei PNF au o motivație politi-
că, pentru a bara drumul candidatu-
lui dreptei franceze. Sentința de 
condamnare din 1 martie nu este 
definitivă, Sarkozy anunțând depu-
nerea recursului. La rândul lui, șeful 
Parchetului Național Financiar, care 
ceruse o condamnare de 4 ani 
pentru fostul președinte, declară că 
probele atestă fapte penale grave , 
Sarkozy folosind relațiile sale politi-
ce și diplomatice pentru mituirea 
unui magistrat. Interesant este că 
procurorul Bonhert, care conduce 
de anul trecut PNF, a fost concu-
rentul Codruței Kovesi la postul de 
procuror general european. El a 
primit funcția de la PNF după ce s-a 
retras din cursa „europeană” în 
urma unor intense presiuni și nego-
cieri pe canalul Iohannis-Macron, 
care au „eliberat” calea fostei șefe a 
DNA, destituită la București cu 
semnătura președintelui României.

Apare în scenă  
concurentul  

Codruței KovesiCampaniile pentru prezidențiale, covor roșu spre pușcărie

Sarkozy și Băsescu, doi președinți care 
ar fi fost beneficiarii direcți ai unor 
finanțări ilegale și acte de corupție
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Te m p e r a m e n ta l a 
cântăreaţă, toată 

un vulcan la microfon, 
declară cu fiecare ocazie: 
„Eu sunt mândră că 

sunt româncă, am avut numeroase ocazii să 
aleg străinătatea, dar am revenit acasă, în 
România mă simt bine!”. Şi numai greutăţi şi 
hopuri i-a scos în cale ursita. Tatăl, maghiar, 
le-a abandonat pe ea şi pe mamă de când era 
mic copil. N-a mai schimbat cu Daniela nicio 
vorbă şi, deşi are numele de la tata, Gyorfi, 
Daniela nu ştie o boabă ungureşte. Mama ei, 
care o creştea singură, a alunecat pe scări, a 
căzut şi şi-a fracturat coloana vertebrală şi a 
rămas paralizată toată viaţa de la brâu în jos, 
în căruciorul de invalidă sau în pat. Luni şi luni 

prin spitale, operaţii după operaţii. Daniela, ca 
să se recompenseze faţă de medici că o lăsau 
să doarmă cu mama în salonul de spital, făcea 
curăţenie şi spăla rufele acasă la doctori. 

Prima zăpadă o prindea pe Daniela Gyorfi 
în sandale, abia aveau bani de mâncare 

din pensia de handicap a mamei. Am filmat 
demult, pentru emisiunea mea de la Antena cu 
personalităţi ale României, un interviu acasă 
la Daniela. La un moment dat, ne-a rugat să 
întrerupem filmările, s-a dus în camera unde 
se afla nemişcată în pat mama paralizată ca 
să-i pună motanul de piept, era plăcerea ei. 

Mama s-a ridicat la Cer, dar sufletul ei 
e prezent peste tot, cum spune Dani-

ela: „O simt cum mă sprijină şi acum, îmi e 
inspiraţie şi curaj!”. Deşteaptă şi talentată 

ca mama, fetiţa Danielei, care apare des la 
televizor, când vine vorba de bunica, micuţa 
spune că nu vrea să mai povestească de 
ea că începe să plângă. Daniela Gyorfi, din 
tenacitate, har, muncă neoprită a reuşit să se 
menţină în prim-planul scenelor şi televiziunii 
de 30 de ani: „Poporul ăsta mi-a dat multe, 
eu vreau să-i reîntorc cât mai multe bucurii 
prin cântecele mele”! 

O mamă care la fel a fost iubită de fiu, dar şi 
de noră, în condiţii grele de divorţ cu scân-

tei al fiului, a fost mama lui Ion Dolănescu. Era 
despărţit cu asprimi de nevasta la fel de cele-
bră Maria Ciobanu, şi Ion i-a interzis Mariei 
să-şi vadă fiul, pe Ionuţ Dolănescu. Pe furiş, 
mama lui Dolănescu a pus la cale întâlniri peri-
odice ale lui Ionuţ cu mama Maria Ciobanu.

Daniela Gyorfi: „Şi acum o simt pe mama că mă sprijină”

Anul acesta, Revelionul Ospătarilor a avut loc în acelaşi 
timp cu cel al tuturor românilor. Astfel, şomerii sunt 

mulţumiţi că au intrat şi ei în rândul lumii!

Ș i Kramer din Seinfeld părea mulţumit când s-a gândit să 
facă o pizzerie în care să-şi gătească singuri clienţii. Când 

am văzut ideea pusă în practică la bănci, mi-am dat seama 
că miştourile din trecut au devenit idei de afaceri!

D in păcate, când miştourile devin exemple de urmat 
pentru politicieni şi antreprenori, suferă diviziunea 

muncii. Aceasta implică să-şi facă oamenii, pe piaţă, servi-
cii reciproce. Iar când ies din joc profesii întregi, economia 
n-are cum să se simtă bine.

Aşadar, restricţiile venite în context de coronavirus fac 
ca tot mai puţini să poată participa activ la procesele 

economice. Numărul celor care oferă produse şi servicii pe 
piaţă scade, ca şi volumul şi valoarea schimburilor comer-
ciale. Se reduce viteza de rotaţie a capitalului. Economia se 
despecializează şi deprofesionalizează, iar societatea devine 
mai săracă.

Poate că ţările dezvoltate fac faţă lockdown-urilor, întrucât 
îşi permit măsuri de relaxare monetară fără precedent şi 

de neimaginat chiar şi după marea criză din 2007-2009, cu 
care să compenseze pe datorie pierderile de venituri. Ele pot 
trăi o vreme din acumulările de prosperitate anterioare, mai 
precis din înaltul grad de diviziune a muncii atins înainte de 
pandemie. Dar nu acelaşi lucru se poate spune despre ţări 
tip România, care şi în vremurile „normale” stătea prost la 
acest capitol şi la viteza de circulaţie a capitalului.

Mai grav, erodarea diviziunii muncii prin restricţii riscă 
să ducă la segregare socială. Acest fenomen poate fi 

deja constatat atunci când ne uităm la cine e pentru şi cine 
se opune restricţiilor anti-COVID. Susţinătorii măsurilor dure 
sunt cei care îşi permit să lucreze de acasă, „gulerele albe”, 
„tehnocraţii” noii economii digitale, cu venituri cel puţin 
medii şi peste. „Gulerele albastre”, care trebuie să iasă din 
casă ca să meargă la muncă, se împotrivesc.

Până la digitalizarea integrală a economiei, când roboţii 
vor munci în locul nostru în toate sectoarele de activitate, 

cineva tot va trebui să ne pună mâncare în magazine, lumi-
nă în becuri şi căldură în calorifere. Ceea ce ne ţine în viaţă şi 
îmbunătăţeşte continuu calitatea vieţii e diviziunea muncii. 
Dezadâncirea ei merge într-o singură direcţie, renunţarea 
la serviciile angajaţilor în paralel cu dezumflarea activităţii 
economice. Atenţie, deci, la şomaj! Cel în rândul tinerilor s-a 
accentuat de la 17,4% la 19%, iar „ideile” de la Ministerul 
Muncii nu sunt în măsură să-l atenueze.

FLORIN CONDURĂȚEANU

ionuț  bălanÎn sfârşit, există o continui- 
tate în România. Înainte, 

când se schimba guvernul, ăia noi aruncau tot 
ce găseau prin birouri. Acum, nu. Iar în felul ăsta 
avem şi noi proiecte de dezvoltare, indiferent de 
cine vine la putere.

De exemplu, există nişte autostrăzi prevăzute 
pe vremea lui Dăncilă la care nu s-a lucrat 

nimic. Două guverne Orban au continuat strate-
gia, fără să mişte un buldozer în direcţia Piteşti 
sau Sibiu. Florin Cîţu le-a aşezat pe lista investi- 
ţiilor prioritare.

Bineînţeles, direcţia de dezvoltare suferă mici 
viraje, în funcţie de „provocări” - termenul 

folosit de Uniunea Europeană pentru nenorociri. 
Acum, desigur, e vorba de molimă.

Lumea a sărit în sus, că ce caută o sală poliva-
lentă pe lista de priorităţi, când nici n-ai voie 

pe stadioane. Şi tocmai la Tulcea, unde le cade 
faleza în apă. 120 de milioane, când spitalul jude-
ţean pune pe fugă toate specialităţile medicale cu 
salariile de mizerie. Hm! Ăsta se numeşte proces 
de intenţie. I-a văzut cineva punând o cărămidă?

În plus, se păstrează o interesantă tradiţie a 
lucrului inutil făcut. La noi, distanţa dintre ce 

e nevoie şi ce fac ei e ca în bancul cu pacientul 
care se duce la doctor şi spune: Doctore, eu de 
mult n-am mai văzut o femeie. Şi doctorul îi pune 
picături în ochi.

Pe loc, dar în 
direcția bună

Adrian Cercelescu

Când miştourile devin  
idei de urmat,  
diviziunea muncii  
decade şi şomajul se accentuează

Dacă ar f i să 
reunesc arti-

colele și întâmplă-
rile în care m-am 

„ciocnit” cu Traian Băsescu, s-ar strânge 
un volum substanțial ce ar avea un titlu 
lipsit de inspirație, dar acoperitor pentru 
conținut - Cartea neagră a comandan-
tului eșuat. Primul episod datează din 
anul 1981. Aflat ca tânăr ziarist în docu-
mentare la Constanța, am fost invitat de 
corespondentul județean al Scânteii pe 
nava Argeș, comandată de vecinul lui 
de bloc, Traian Băsescu. Am fost șocat 
de „gluma” comandantului de a simula 
un incendiu la bord, pentru a vedea 
cum se strâng toți pompierii din port la 
declanșarea alarmei. Aveam să aflu că, 
după câteva săptămâni, Băsescu a reușit 
să provoace un uriaș incendiu în portul 
Rouen, extins de la nava Argeș la alte 37 
de nave. Când a ajuns la Anvers, avan-
sat ca agent al companiei NAVROM, 
ministrul de atunci al transporturilor 
mi-a sugerat explicit că postul, pe care îl 
vizase fără succes și prietenul meu, Nelu 
Rotaru, cel mai tânăr căpitan de cursă 
din flotă, este „gestionat” de Securitate. 
Retras de la Anvers și plasat în funcția de 
inspector-șef al navigației cu avizul Elenei 
Ceaușescu, Băsescu reușește imediat 

după revoluție să-l „farmece” pe premi-
erul Roman pentru felul în care a spart 
greva docherilor din portul Constanța. 
Obține funcția de subsecretar de stat 
pentru transportul maritim din care face 
saltul spre politica mare. Îl luxează pe 
ministrul Teodoru, provocând un scan-
dal uriaș în cazul Petromin, experiență 
din care va reuși să pornească dispariția 
flotei. Mesageri ai norvegienilor de la 
Klavenes au încercat să mă convingă ce 
„băiat bun” este Băsescu. Ascensiunea lui 
era condusă de mâna invizibilă a institu-
ției care-l cooptase chiar înainte de a fi 
admis ca student la Institutul de Marină. 
Ministru, șef de partid, primar al Capita-
lei, președinte al României sunt treptele 
pe care a fost propulsat un personaj ros 
de ambiții și sete de răzbunare. Deceniul 
Băsescu a bulversat și înrăit societatea 
românească, căzută în abisuri de logică 
și de demolare a valorilor, stimulată de 
tartorul de la Cotroceni. Degradarea 
generalizată, corupția l-au lovit ca un 
bumerang. În ultimii ani și-a văzut în 
pușcărie fratele și nepotul, primind acum 
și vestea condamnării fiicei și a principalei 
admiratoare din anii domniei lor sinistre. 
Ce trepte trebuie să mai coboare pentru 
a ieși din scena pe care a jucat ca nimeni 
altul rolul Răului?

Dan  Constantin

Decăderea lui Băsescu



ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Mega Luna SRL, CUI 29177516, angajează 
încărcător-descărcător (două posturi), condiții: 
școală generală. Relații la tel.0733.060.339.

l Primăria Tunari cu sediul în comuna 
Tunari, str. Mihai Eminescu nr.1, județ Ilfov 
organizează în data de 31.03.2021 concurs 
recrutare pentru postul de Referent- Compar-
timent Monitorizare Unități de Învățământ. 
Condiții de participare la concurs: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime 
în muncă: 5 ani. Dosarele se depun la sediul 
primăriei în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv de la data 
de 04.03.2021 până la data de 17.03.2021, ora 
15:00. Alte informaţii pot fi obţinute la 
021.267.53.10, persoană de contact Barbu 
Catalin- Inspector Primăria Tunari, email 
contact@primaria-tunari.ro.

l Regia Publică Locală A Pădurilor Măieruș, 
cu sediul în localitatea Măieruș, strada 
Nicolae Bălcescu, numărul 2, judeţul Brașov 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: -Agent 
comercial principal: 1 post, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 19.03.2021, ora 
10:00; -Proba interviu în data de 19.03.2021, 
ora 12:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -vechime: nu este obligatoriu; 
-studii medii, inclusiv bacalaureat. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Regiei Publice Locale 
a Pădurilor Măieruș. Relaţii suplimentare la 
sediul: Regiei Publice Locale a Pădurilor 
Măieruș, persoană de contact: Petreanu Silvia, 
telefon 0740.965.767, E-mail contact@rplp-
maierus.ro.

CITAȚII
l Iancu Elena- chemată în calitate de pârât 
privind desfacerea căsătoriei la Judecătoria 
Sibiu în data de 23.03.2021.

l  Se citează în cal i tate  de pârâți 
numiții Vermesan Gabor, Szakacs Paraschiva 
și Magyarusan Laszlone  la Judecătoria 
Bistrița, în dosar nr.675/190/2020, cu termen 
de judecată la 14.04.2021, sala nr.2, orele 
09:00.

l Se citează pârâta Matura Carmen, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat Tifu, com.
Banca, jud.Vaslui, la Judecătoria Vaslui, la 
data de 26.03.2021, ora 09:30, în dosar 
10464/333/2019, având ca obiect partaj succe-
sorală, în contradictoriu cu reclamanta Popa 
Emilia.

l Numitul Babiac Sorin-Nicolae este chemat 
în judecată în calitate de pârât de către recla-
mantul Babiac Călin Mihai în dosarul 
nr.29824/215/2019, aflat pe rolul Judecătoriei 
Craiova, cu termen de judecată la data de 
14.04.2021, ce are ca obiect partaj succesoral 
după autoarea Babiac Alexandrina Domnița.

l Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Valcea cheama in judecata 
pe numita Năstase Elena Tincuța (fostă 
Diaconescu), domiciliată în com. Tomșani, sat 
Tomșani, jud. Vâlcea, in calitate de intimată in 
dosarul civil nr.390/90/2021, cu termen de 
judecata in data de 12.03.2021, avand ca 
obiect înlocuirea masurii de protectie specială, 
aflat pe rol la Tribunalul Valcea.

l Se citează numitul Miloiu Gheorghe născut 
la data de 13.01.1929 Ploiești, cunoscut cu 
ultimul domiciliu în Ploiești, str. Granitului, 
nr.  16, jud. Prahova în dosarul nr. 
3162/281/2021 a Judecătoriei Ploiești avănd ca 
obiect declararea judecătorească a morții 
pârâtului Miloiu Gheorghe. Cu mențiunea că 
în acest dosar se solicită deschiderea proce-
durii de declararea morții acestuia, iar cei care 
îl cunosc să comunice datele pe care le știu în 
legătură cu cel dispărut în dosarul mai sus 
menționat, aflat pe rolul Judecătoriei Ploiești.

SOMAȚII
l Somațiune emisa în baza încheierii pronun-
țate la data de 18 februarie 2021 de judecă-
toria Sânnicolau Marein dosarul nr. 
3740/295/2020. În temeiul art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, se aduce la cunoș-
tință publicului cererea formulata de petenta 
Petcov Danita, cu domiciliul ales pentru 
comunicarea tuturor actelor de procedura la 
sediul Societății Civile de Avocați - Doandes și 
Asociații cu sediul în Sânnicolau Mare, str. 
Gh. Lazăr, nr. 13, bl. L5, sc. B, ap. 2, Jud. 
Timiș, au formulat cererea prin care a solicitat 
instanței să constate că a dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului reprezentând 
teren intravilan în suparafata de 1439 mp, 
înscris în CF nr. 404946 Sânpetru Mare, nr. 

Top. 736, prin uzurpaciune, să dispună 
înscrierea dreptului de coproprietate în CF nr. 
404946 Sânpetru Mare, nr. Top. 736, în 
favoarea petentei cu titlu de drept dobândit 
prin uzurpaciune, și că, daca în termen de 30 
de zile de la publicare nu se vă face opoziție, 
instanță vă pasi la judecarea cauzei. Cei inte-
resați sunt invitați să facă opoziție în cadrul 
dosarului nr. 3740/295/2020 aflat pe rolul 

Judecătoriei Sânnicolau Mare, cu termen de 
judecata la data de 22 aprilie 2021, C5 civil, cu 
mențiunea că în termen de 30 de zile de la 
data afișării prezentei, judecătoria vă pasi la 
judecarea pricinii. Prezenta se vă afișă la 
sediul Judecătoriei Sânnicolau Mare, la 
Primărie, la imobilul din litigiu, la OCPI 
Sânnicolau Mare, urmând a se întocmi proces 
verbal la expirarea termenului de opoziție cu 

privire la modalitatea de îndeplinire a acestor 
formalități. Vă fi publicata prin grija reprezen-
tantei petenților în 2 ziare de larga circulație. 
Pronunțată în ședință publica de la 
18.01.2021.

l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: Chișineu 
Criș, str.Gării, nr.24, județul Arad. Tel.: 
0257.350.692, fax: 0257.350.231. Operator 
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3210/2501. Dosar nr.427/210/2021. Emisă la 
22.02.2021. Somație. În dosarul civil cu 
nr.427/210/2021 al Judecătoriei Chișineu Criș 
având ca obiect uzucapiune, reclamanta 
Bonca Florina, solicită să se constate prin 
hotărârea care se va dispune, faptul că a 
dobândit dreptul de proprietate cu titlu de 
uzucapiune, asupra imobilului înscris în CF 
nr.302548 Grăniceri, nr.top 302548, compus 
din teren extravilan având categoria de folo-
sință teren arabil, în suprafață de 5.000mp, 
situat în tarla nr.74, parcela 512/32 și a imobi-
lului înscris în CF nr.302551 Grăniceri, nr.top 
302551, compus din teren extravilan având 
categoria de folosință teren arabil, în supra-
față de 5.000mp, situat în tarla nr.74 parcela 
512/33. Toți ce interesați în cauză pot formula 
opoziții la prezenta somație, în termen de 30 
de zile de la publicare și respectiv afișarea 
somației, în dosarul cu numărul de mai sus al 
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza 
art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. Termen 
de afișare pe o durată de 30 de zile. Termen de 
judecată: 30.03.2021 -ora 11:30. Președinte. 
Grefier.

DIVERSE
l Anunt Public-privind solicitarea de emitere 
a acordului de mediu:S.N.G.N.Romgaz 
S.A.-Filiala Depogaz Ploiesti S.R.L. prin:SC 
Team Oil SRL, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul:”Colector 
Butimanu-Bilciuresti” propus a fi amplasat 
in:Butimanu, Cojasca, Racari, Jud.Dambo-
vita. Informatiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul:A.P.M.Dambovita din 
municipiul Targoviste, str.Calea Ialomitei, 
nr.1, jud.Dambovita si la sediul primariilor 
Butimanu, Cojasca, Racari, in zilele de:L-V, 
orele 9:00-12:00. Observatiile publicului se 
primesc la sediul A.P.M.Dambovita.

l  SC Green Interior  Design SRL, 
CUI:41664758, cu sediul în București, Str.
Oboga, 15, Clădirea C3, Încăperile 12-13-15, 
Sector 6, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, 
în scopul desfășurării activității de Fabricarea 
de mobilă pentru birouri și magazine (CAEN 
3101), Fabricarea de mobilă pentru bucătării 
(CAEN 3102), Fabricarea de mobilă n.c.a 
(CAEN 3109) pe amplasamentul din Str.
Oboga, 15, Clădirea C3, Încăperile 12-13-15, 
Sector 6. Informaţii privind impactul asupra 
mediului al activităţii pentru care se solicită 
autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, 
de luni până vineri, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București, Aleea Lacul 
Morii, 1, Sector 6, București. Observațiile, 
sugestiile și/sau propunerile publicului se 
primesc în scris la sediul APM București.

l Subscrisa SC KALORIT SRL, cu sediul în 
jud.Olt, Slatina, str. Drăgănești, nr. 6, bl. 6A, 

sc. B, ap.14, în temeiul art.1015 cod procedură 
civilă, transmitem prezenta: Somație de plată 
în ceea ce îl privește pe debitorul Dumitrescu 
Florin, cu domiciliul în Caracal, str.Aleea 
Teilor, nr.62, jud.Olt, prin care vă somează ca 
în termen de 15 zile de la publicarea anunțului 
să vă prezentați la sediul societății noastre 
pentru soluționarea  litigiului și achitarea  
debitului dumeavoastră către firma noastră, 
debit ce reprezintă neplata contractului 
nr.2418 din data de 03.09.2018, suma neachi-
tată fiind de 5.097Lei, având în vedere că 
termenul de achitare al contractului a expirat 
la data de 03.03.2020. În cazul în care nu veți 
da curs convocării urmează să ne adresăm 
instanței de judecată, cu obligarea dumnea-
voastră la plata cheltuielilor de judecată 
aferente soluționării cauzei.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Negrești 
din județul Neamț, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.32, 45, începând cu 
data de 12.03.2021, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, la sediul Primăriei Negrești, 
conform art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei Negrești și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de administrator judiciar al Cute Salon 
Beauty & SPA SRL desemnat prin Încheierea 
de ședinţă din data de 01.03.2021, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 
in dosar nr. 3539/3/2021, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Cute Salon Beauty & SPA 
SRL, cu sediul social in București, Sectorul 3, 
Strada Fetești, Nr. 44A, Parter, Camera 2, Ap. 
2, CUI  37363250, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/4963/2017. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Cute Salon Beauty & SPA SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului București - secţia 
a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
3539/3/2021, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debitorului 
15.04.2021; b) termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 04.05.2021; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 31.05.2021; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
10.05.2021, ora 14:00;  e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 15.03.2020, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in cali-

tate de administrator judiciar al Greek House 
Taverna SRL desemnat prin Sentinta civila 
nr.1011 din data de 02.03.2021, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 16620/3/2020, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Greek House Taverna SRL, 
cu sediul social in București Sectorul 3, Strada 
Smârdan, Nr. 12, CUI  38554593, nr. de ordine 
in registrul comertului J40/19966/2017. 
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta impotriva Greek House 
Taverna SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribu-
nalului București - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 16620/3/2020, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 16.04.2021; b) 
termenul de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 06.05.2021; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului defi-
nitiv la 31.05.2021; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 11.05.2021, 
ora 14.00; e) adunarea generala a asociatilor la 
data de 15.03.2020, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Publicare 04 martie. SC Tehnomin SRL, cu 
sediul în Municipiul Deva, România, Str.
Ardealului, nr.1, judeţul Hunedoara, cod 
poștal 330062, România, intenţionează să 
achiziţioneze servicii de consultanță în dome-
niul managementului de proiect, pentru 
proiectul „Dezvoltare tehnică și creștere 
economică competitivă la SC „Tehnomin” 
SRL prin achiziţia de utilaje și echipamente 
performante în Municipiul Deva, judetul 
Hunedoara” din cadrul POR 2014-2020, 
apelul de proiecte POR/694/2/2/ organizat în 
cadrul axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici și 
mi j loc i i” ,  pr ior i tatea  de  invest i ţ i i 
2.2.„Sprijinirea creării și extinderea capacită-
ţilor avansate de producţie și dezvoltarea 
serviciilor”. Locul de prestare a serviciilor: 
Municipiul Deva, România, Str.Ardealului, 
nr.1, județul Hunedoara, cod poștal 330062, 
România. Tipul contractului: contract de 
prestări servicii -servicii de consultanță în 
domeniul managementului de proiect. Durata 
contractului: 12 luni. Valoarea estimată a 
contractului: 387,622.20 lei+TVA. Specifica-
țiile tehnice sunt puse la dispoziție la sediul 
societății, din: Municipiul Deva, România, Str.
Ardealului, nr.1, județul Hunedoara, cod 
poștal 330062, România. Pentru detalii ne 
puteți contacta la telefon 0723.382.227, nelu.
ungureanu@explomin.ro, persoană de contact 
dl.Ionel Ungureanu. În acest sens, vă invităm 
să depuneți ofertele dumneavoastră de preț 
conform specificațiilor tehnice, cu respectarea 
prețului exprimat în Lei fără TVA, până cel 
tarziu 15.03.2021, ora 16:00, prin curier sau 
depunere directă la secretariatul societății din 

Municipiul Deva, România, Str.Ardealului, 
nr.1, județul Hunedoara, cod poștal 330062, 
România. Prestarea serviciilor se va face la 
termenele specificate în specificațiile tehnice, 
iar prețurile din ofertă nu vor fi modificate sau 
actualizate pe durata contractului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare A.G.O.A.. Consiliul de Adminis-
traţie al Libra Internet Bank S.A., societate 
bancară inregistrata în Registrul bancar sub 
nr.RB-PJR-40-037/1999, cu sediul în Bucu-
rești, Calea Vitan, nr.6-6A, Tronson B,C, Et. 1, 
6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, sector 3, Cod 
poștal 032196, având cod unic de înregistrare 
8119644 și numărul de ordine în Registrul 
Comerţului J40/334/1996, prin președintele 
Consiliului de Administrație al Libra Internet 
Bank S.A., Radu Grațian Ghețea, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
la data de 12.04.2021, ora 17:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
09.04.2021, cu următoarea ordine de zi: 
1.Prezentarea și aprobarea raportului admi-
nistratorilor pe anul 2020. 2.Prezentarea 
raportului de audit financiar pe anul 2020. 3.
Aprobarea situațiilor financiare anuale 
aferente exercițiului financiar al anului 2020, 
întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii 
Naționale a României nr.27/2010 din 16 
decembrie 2010 (republicat) pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Stan-
dardele Internaționale de Raportare Finan-
ciară, aplicabile instituțiilor de credit. 4.
Aprobarea descărcării de gestiune a adminis-
tratorilor băncii pentru anul 2020. 5.Apro-
barea programului de activitate și a bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 6.Evalu-
area anuală a mărimii și componenței orga-
nului de conducere derulată de Adunarea 
Generală a Acționarilor conform criteriilor 
stabilite prin Politica privind recrutarea, 
selecția, evaluarea și remunerarea membrilor 
organului de conducere și a personalului iden-
tificat. 7.Evaluarea performanțelor anuale 
(individuale) ale membrilor neexecutivi ai 
Comitetului de Administrație, conform Poli-
ticii privind recrutarea, selecția, evaluarea și 
remunerarea membrilor organului de condu-
cere și a personalului identificat în Libra 
Internet Bank . 8.Prezentarea calificativului 
privind evaluarea colectivă a adecvării 
membrilor organului de conducere a băncii, 
conform Politicii privind recrutarea, selecția, 
evaluarea și remunerarea membrilor orga-
nului de conducere și a personalului identi-
ficat în Libra Internet Bank. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor se va ţine la data de 13.04.2021, la 
aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine 
de zi. Acţionarii pot participa la adunări 
personal sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale. Procura specială se depune la 

sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale. 
Președintele Consiliului de Administraţie, dl. 
Radu Grațian Ghețea.

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM.Argeș organizeaza 
licitatie vanzare mijloace fixe:12.03.2021, ora: 
11:00. Informatii:0248635500, cosmin.chitu@
hidroconstructia.com

l Federatia Romana de Patinaj, cu sediul în 
str.Vasile Conta, nr.16, et.6, sector 2, nr.de 
ordine J22/FED/2002; CUI 4203776, în proce-
dură de lichidare, dosar 44500/3/2018, Tribu-
nalul București, sectia V Civilă, scoate la 
vânzare prin încredințare directă/selecție 
oferte 1 (un) mijloc de transport auto aflat în 
patrimoniul federației, respectiv: autovehicul 
VW Transporter, an dobândire 31.12.2006, 
capacitate 1.896cc, tip combustibil -motorină, 
preț de vânzare 9.000Lei, exclusiv TVA. Ofer-
tele se primesc până la data de 11 martie 2021, 
ora 13:00, pe e-mail: cabstef@yahoo.com sau 
prin poștă la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, b-dul N.Balcescu, 23A, sc.D, 
ap.114, sector 1. Relații suplimentare se 
p r i m e s c  l a  t e l e f o a n e l e : 
0722.727.947/0729.677.777.

l Consiliul local al orașului Deta a aprobat 
prin hotărârea nr.7/26.01.2021, concesionarea 
prin licitație publică a terenurilor din orașul 
Deta, situate în zona Termal, în vederea 
construirii de locuințe individuale conform 
PUZ aprobat, în baza O.U.G. nr.57/2019, 
aflate în domeniul privat al orașului Deta. 
Informaţii suplimentare se găsesc in caietul de 
sarcini care se poate achiziţiona la cerere la 
sediul Primăriei Oraș Deta, contravaloarea 
acestuia fiind de 30Lei. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 26.03.2021, ora 12:00. Data 
limită pentru solicitarea clarificăriilor: 
17.03.2021, ora 16:00. Şedinţa publică pentru 
deschiderea ofertelor va avea loc la sediul 
Primăriei Deta, strada Victoriei, nr.32, în sala 
de ședinţe, în data de 29.03.2020, ora 12:00. 
Informaţii suplimentare și caietul de sarcini se 
pot obţine de la Serviciul Urbanism al Primă-
riei Orașului Deta.

l Myminicasa SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică următoarele bunuri mobile 
pornind de la preţul mentionat pentru fiecare 
produs in parte: masa de bucatarie (200 lei), 5 
scaune director Sigma (70 lei/buc), 3 Scaune 
de bar cromat portocaliu (60 lei/buc), 2 Scaune 
de bar cromat rosu (60 lei/buc), 10 Birouri albe 
(40 lei/buc), birou (40 lei), masa conferinta 
(390 lei), comoda 2 sertare (90 lei), Ultra HD 
Smart TV Vision Touch+suport (700 lei), 
webcam Logitech (100 lei), telefon mobil 
Samsung Galaxy S8 Plus (350 lei), multifunc-
tionala Lexmark (200 lei), laptop Lenovo Ideal 
Pad 330-151KB cu procesor (500 lei), 3 scaune 
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de bar cromat gri (60 lei/buc), comoda 3 
sertare (90 lei), mobilier de birou - 3 noptiere si 
un blat (400 lei), monitor Samsung 23.5 (350 
lei), monitor Samsung 23.5 (350 lei). Preturile 
includ TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie pana la data de 
11.03.2021 ora 14:00. Licitaţia va avea loc în 
12.03.2021, ora 11:00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Continental 2000 S.P.R.L. în calitate de 
lichidator judiciar al Integrator S.A -în fali-
ment, vinde prin licitație publică în data de 08 
martie 2021, orele 10:00: -teren şi construcție 
-locuință S+P+1E, situate în Bucuresti, str.
Elena Culcereasa, nr.49A, sect.1, din care 
teren în suprafață de 274,38mp şi construcție 
aferentă 163,75mp -la prețul total de 
364.800Euro. Preț caiet sarcini 3.000 lei+TVA. 
În caz de neadjudecare licitația se va relua în 
data de 15.03.2021 şi 22.03.2021 în aceleaşi 
condiții şi la acelaşi preț. La prețul de pornire 
se adaugă TVA în funcție de legislația în 
vigoare. Vânzarea va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. 
Pentru participarea la licitație este obligatorie 
achiziționarea caietului de sarcini. Garanția 
de participare la licitație este de 20% din 
prețul de pornire. Informații prin e-mail 
contact@continental2000.ro, sau la telefon 
0728.137.515 -şi pe pagina de internet www.
continental2000.ro.

l Primăria Comunei Negreşti, cu sediul în 
comuna Negreşti, DJ 156A, nr.117, județul 
Neamț, cod poştal 617157, cod fiscal 
17474424, tel/fax 0233/246.944, organizează 
procedura de licitație publică, conform OUG 
nr.57/2019, în vederea concesionării teren 
păşune în suprafaţă de 34,6Ha (5,61Ha regim 
silvic +28,99Ha păşune) lot Slatina Poiana, 
situat în extravilanul comunei Negreşti, 
judeţul Neamţ, din domeniul public al aces-
teia, în vederea întreţinerii prin păşunat. 
Documentația de atribuire privind organi-
zarea şi desfăşurarea procedurii de concesio-
nare se achiziționează, la pretul de 50Lei, de la 
sediul Primăriei Comunei Negreşti. Taxă de 
participare la licitație publică este de 100Lei şi 
se achită prin plată direct la casieria unității. 
Garanția de participare este în cuantum de 
300Lei şi va fi achitată prin plată direct la 
casieria unității. Data limită de primire a soli-
citărilor de clarificări este 16.03.2021, ora 
15.00. Ofertele vor fi transmise până la data de 
24.03.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei 
Comunei Negreşti, județul Neamț. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în 
data de 24.03.2021, ora 12.00, la sediul Primă-
riei Comunei Negreşti. Denumirea instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute: 

Tribunalul Neamț, Secția Contencios Admi-
nistativ şi Fiscal, b-dul Republicii, nr.16, loca-
litatea Piatra Neamț, cod poştal 610005, 
telefon 0233/212.294, fax 0233/235.655, e-mail 
tribunal-neamt@just.ro.

l CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații 
cu strigare, pentru vânzare de mijloace de 
transport auto, țeavă recuperată aflată în 
magazii şi țeavă îngropată provenite din 
lucrări de înlocuire de conducte. Ședințele de 
licitație se organizează astfel: - în fiecare zi de 
marți: - ora 10:00 pentru mijloace de transport 
auto; - ora 11:00 pentru țeavă recuperată 
aflată în magazii; - în fiecare zi de joi, ora 
10:00, pentru țeavă îngropată, până la epui-
zarea stocului. Pentru mijloacele de transport 
auto şi țeava recuperată din magazii, garanția 
de participare la licitație este în cuantum de 
10% din valoarea bunurilor pentru care ofer-
tantul a optat să liciteze, iar taxa de partici-
pare la licitație este de 50 lei. Pentru țeava 
îngropată garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 10% din valoarea acesteia, 
taxa de participare la licitație este de 100 lei, 
iar taxa de vizitare este în cuantum de 600 lei. 
Taxa de vizitare şi taxa de participare sunt 
nerambursabile. Garanția de participare se 
restituie ofertanților care nu întrunesc condi-
țiile de participare la licitație precum şi celor 
care nu au adjudecat bunuri la licitație. Taxa 
de participare, taxa de vizitare şi garanția de 
participare se achită până la data licitației 
prin virament în contul deschis la BCR 
P l o i e ş t i ,  c o d  I B A N  R O 3 8 R N C B 
0205044865700001, ori cu numerar la caseria 
societăţii, situată la Dispeceratul Central, str. 
Anul 1848 nr. 1-3 Ploieşti. Pentru informaţii 
privind condiţiile de participare la licitaţie, 
modelul de contract, lista bunurilor ce fac 
obiectul licitaţiei accesați pagina web www.
conpet.ro secţiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare 
bunuri de interes general. Data limită până la 
care se poate depune documentaţia de partici-
pare la licitaţie este ziua anterioară licitaţiei, 
ora 10:00, la adresa valorificare.bunuri@
conpet.ro. Licitaţiile vor avea loc în zilele mai 
sus menționate, la sediul administrativ nr. I, 
str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

l Anunţ referitor la pas supraofertare 
vânzare negociere directă la SC PROCOM 
DUAL SRL. Cll Constantin Corina, cu sediul 
în mun.Tulcea, str.Babadag. nr.161, 
tel.0744.318.436, fax: 0240.531.138, în calitate 
de lichidator al SC PROCOM DUAL SRL, 
face public următorul anunț referitor la pasul 
de supraofertare vânzare negociere directă, 
prevăzută de art.118 alin.2 din Legea 
nr.85/2006: în conformitate cu procesul-verbal 
al adunării creditorilor nr.32/01.03.2021 a fost 
aprobată vânzarea prin negociere directă cu 
cumpărător identificat, la preţul de 
100.000Euro- plătibili la cursul zilei în data 
efectuării tranzacţiei, a bunului imobil Fermă 

Vaci Poarta Albă, din patrimoniul SC Procom 
Dual SRL, situat în jud.Constanţa, localitatea 
Poarta Albă: -Nr. cadastral 10475 înscris în CF 
a localităţii Poarta Albă la nr.10003. Pasul de 
supraofertare este de 10.000Euro, reprezen-
tând 10% din preţul de vânzare aprobat de 
creditori, va putea fi oferit de orice potenţial 
cumpărător. Cei interesaţi pentru supraofer-
tare trebuie să depună o ofertă fermă la sediul 
lichidatorului până cel mai târziu la data de 
01.04.2021 şi să depună in contul debitoarei o 
garanţie de participare de 10% din preţul de 
vânzare directă aprobat, respectiv 10.000Euro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0744.318.436.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Consiliul Local Șendreni, comuna 
Șendreni, Strada Principală, nr.100, județul 
Galați, telefon 0236/707.300, fax 0236/828.078, 
e-mail: sendreni@gl.e-adm.ro, cod fiscal 
3553269. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: imobil Cabinet 
Medical -situat în satul Movileni, Str.Princi-
pală, nr.9A, comuna Șendreni cu destinație de 
Cabinet Medical Veterinar, compus din 2 
camere, în suprafață construită de 79mp, 
identificat din punct de vedere cadastral în 
tarlaua 4, parcela 47, corp C2, înscris în cartea 
funciară nr.103122, cu număr cadastral 
103122-C3, ce aparține domeniului public al 
Comunei Șendreni, județul Galați, conform 
H.C.L. nr.31/24.02.2021 şi temeiului legal: 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Patri-
moniu. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Patrimoniu din 
cadrul Primăriei Comunei Șendreni, comuna 
Șendreni, Strada Principală, nr. 100, județul 
Galați. 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 30 lei/exemplar, 
se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Șendreni. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22.03.2021, ora 15:00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 30.03.2021, ora 15:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Șendreni, comuna 
Șendreni, Compartimentul Patrimoniu, 
Strada Principală, nr.100, județul Galați. 4.3. 

Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exem-
plar original, în două plicuri sigilate: unul 
exterior şi unul interior. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 31.03.2021, ora 10:00, Primăria 
Comunei Șendreni, comuna Șendreni, Strada 

Principală, nr. 100, județul Galați. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Galați, 
Galați, Strada Brăilei, nr.153, județul Galați, 
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NOTIFICARE 
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, 

jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, 
notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC 
VIO & DORIN * PRIMII KM SRL, prin Încheierea civilă nr. 9/JS/CC/25.02.2021 pronun-
ţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 472/115/2021. 
Debitorul SC VIO & DORIN * PRIMII KM  SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei. Creditorii debi-
torului S.C. VIO & DORIN * PRIMII KM  S.R.L, cu sediul social in Reşiţa, Al. Macilor, 
bl. 5, sc. A, ap. 2, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J11/182/2011, CUI 28275281 trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin 
până la termenul limită din data de 12.04.2021. Cererile trebuie însoţite de taxa de 
timbru în valoare de 200 lei.

LICITAȚIA PUBLICĂ CU STRIGARE 
Subscrisa  SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localitatea Reşiţa, 

str. Spitalului, nr. 40, jud. Caraş-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, 
jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut 
faptul că în data de 23.03.2021, ora 12, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar  
din Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitaţia publică cu strigare 
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile şi imobile:

1. Autoutilitară  Renault Kangoo, an fabricaţie 2007, 1560 cmc, motorină – 2.850 
euro plus TVA

1. Autoutilitară  Renault Kangoo, an fabricaţie 2007, 1461 cmc, motorină – 3.325 
euro plus TVA

3. Autoutilitară Citroen Jumpy , an fabricaţie 2007,  1461 cmc , motorină – 5.605 
euro plus TVA

Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea 
de 50 lei (plus TVA), pentru fiecare bun licitat. Data limită de cumpărare a caietului 
de sarcini şi înscrierea la licitaţie este cu o zi înainte de data licitaţiei. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, pentru fiecare 
bun mobil licitat. 

Bun imobil: 1. Spaţiu industrial cu teren, situate în localitatea Mehadia, jud. 
Caraş-Severin compuse din: - Hală industrială cu fundaţie din beton, planşeu beton 
armat, zidăria portantă din cărămidă, acoperişul este format din terasa betonată cu 
învelitoare din tablă. Pardoseală din beton cu finisaje medii, tâmplăria din uşi meta-
lice, ferestre din lemn cu geam tras şi PVC. Regim de înălţime-parter, aria desfăşurată 
– 1.550 mp. Utilităţi: apă, instalaţii electrice; - Casa poartă are fundaţie din beton, 
zidărie portantă din cărămidă, acoperiş cu învelitoare din tablă. Pardoseala este din 
beton cu finisaje medii, tâmplăria este formată din uşi metalice, ferestre din lemn cu 
geam tras. Regim de înălţime-parter, aria desfăşurată – 16 mp. Utilităţi: apă, instalaţii 
electrice; - Teren 3.000 mp. 

Preţul de pornire al licitaţiei este de 186.116 euro plus TVA. Vânzare în bloc.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea 

de 500 lei (plus TVA). Data limită de cumpărare a caietului de sarcini şi înscrierea la 
licitaţie este cu o zi înainte de data licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei, pentru fiecare imobil licitat. În cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate la data de 23.03.2021, următoarele licitaţii vor avea loc 
în zilele: 30.03.2021, 07.04.2021, 14.04.2021. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.



telefon 0236/460.027, fax 0236/412.130, 
e-mail: trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 02.03.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Cornești, 
comuna Cornești, strada Calea Ploiești, nr. 4, 
județul Dâmbovița, telefon 0245/241.654, fax 
0245/732.829, e-mail: cornesti@cjd.ro, cod 
fiscal 4402744. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren în suprafață de 
108,7715Ha -islaz, împărțit în 7 loturi destinat 
exclusiv pășunatului în comuna Cornești, 
județul Dâmbovița, și aparținând domeniului 
public al Comunei Cornești, respectiv: -Islaz 
Ibrianu -T29, P208 -suprafață de 26,5743Ha, 
CF70675, -Islaz Modrea II -T17, P149 -supra-
față de 11,6166Ha, CF82570, -Islaz Tuta -T13, 
P102, 103 -suprafață de 11,6879Ha, CF72572, 
-Islaz Obaie, T56, P400/1 -suprafață de 
23,7718Ha, CF70719, -Islaz Ungureni 1, T43, 
P308 -suprafață de 21,08Ha, CF70747, -Islaz 
Ungureni 2, T43, P314 -suprafață de 6,56Ha, 
CF72575, -Islaz Bracacila T3, P1/2 -suprafață 
d e  7 , 4 8 0 9 H a ,  C F 7 3 3 7 1 ,  c o n f o r m 
H.C.L.7/25.02.2021 și temeiului legal: 
O.U.G.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Achiziții 
Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate obține 
de la Compartimentul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Cornești, comuna 
Cornești, strada Calea Ploiești, nr. 4, județul 
Dâmbovița. 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: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 18.03.2021, ora 14:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 26.03.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Cornești, comuna Cornești, 
Compartimentul Registratură, strada Calea 
Ploiești, nr.4, județul Dâmbovița. 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: 
26.03.2021, ora 11:00, Primăria Comunei 
Cornești, comuna Cornești, strada Calea 

Ploiesti, nr.4, județul Dâmbovița. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Dâmbovița, 
Târgoviște, str.Calea București, nr.3, județul 
Dâmbovita, telefon 0245/612.344, fax 
0245/216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
03.03.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Comuna Mirșid, cu sediul în 
Mirșid, Str.Principală, nr.89, județul Sălaj, cod 
poștal 457250, telefon/fax 0260/663.591, 
email: primaria@comunamirsid.ro, cod fiscal 
4291603. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: imoblil format din 
construcţie 98mp și 2.900mp teren, înscris în 
CF nr.51786 al comunei Mirșid, situat în 
extravilanul satului Popeni, aparținând dome-
niului privat al Comunei Mirșid, conform 
H.C.L. nr.31/19.10.2020 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 modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Serviciul Terenuri sau se poate consulta pe 
site-ul: www.oradea.ro, secțiunea-licitații. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de 
la Compartimentul Registru Agricol și 
Cadastru din cadrul Primăriei Comunei 
Mirșid, cu sediul în Mirșid, Str.Principală, 
nr.89, județul Sălaj. 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: 250 
lei/exemplar, ce se achită la Casierie, sau se 
poate descărca de pe site-ul instituției: gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 18.03.2021, ora 10:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 26.03.2021, ora 12:00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Mirșid, cu sediul în Mirșid, Str.Prin-
cipală, nr.89, județul Sălaj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. 
Data și locul la care se va desfașura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 30.03.2021, 
ora 11:00, Primăria Comunei Mirșid, cu sediul 
în Mirșid, Str.Principală, nr.89, județul Sălaj, 
Sala de ședințe. 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 Tribunalui Sălaj, Zalău, Str.Tudor Vladimi-
rescu,  nr.10,  județul  Sălaj ,  te lefon 
0260/611.085, fax 0260/611.551, e-mail: tr-sa-
laj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.03.2021.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar 
al Protruck Transport SRL, desemnat prin 
Sentinta civila  nr. 3709 din data de 
07.11.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov - 
Sectia Civila, în dosarul nr. 3979/93/2018, 
anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil 
aflat in proprietatea Protruck Transport SRL, 
constand in teren agricol extravilan situat in 
Petrachioaia, judetul Ilfov, identificat cu NC 
1798/2, in suprafata de 6.000 mp, in valoare 
totala e 6.000 euro. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 18.03.2021 ora 14:00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunul 
imobil nu se va adjudeca la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza licitatii saptama-
nale la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui 
caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81 si 0721.236.313.

PIERDERI
l Life Products Lab SRL, J5/2651/2017, CUI 
38320312, declară piedute și nule Certificat 
constatator pentru punctul de lucru și Certi-
ficat  înregistrare nr.3821620 din data de 
06.10.2017.

l Pierdut CAA seria 22185/27.03.2013/ 
ambarcațiune 01803-SN, eliberat de CP 
Snagov/Alexoaie Dumitru, pe care îl declar 
nul.

l Contribuabilul cu CIFRO23533061 declară 
pierdut chitanțierul curent conținând chitan-

țele seria GMV nr.000451-000500, dintre care 
au fost emise 11 chitanțe, de la nr.000451 la 
nr.000461, și declară nule chitanțele nescrise 
seria GMV de la nr.000462 la nr.000500.

l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 
3892908/08.07.2019, aparţinând SC Sebron 
Media SRL, Ciochina, CUI: 33508006, 
J21/317/2014. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de pregătire profesională 
conducător auto CPC marfă nr. 0249670002, 
Certificat ADR nr. 113122 și Certificat trans-
port agabaritic nr. 005699, eliberate de ARR, 
pe numele Stochiță Florin Răducu. Le declar 
nule. 

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare seria B 
nr.3996947 emis de Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul București al 
societății ICHON Pictures SRL, cu sediul 
social în București, str. Argentina, nr. 25, corp 
B, sector 1, Număr de ordine în Registrul 
Comerțului J40/16386/2016, Cod unic de înre-
gistrare 36838351 din data de 14.12.2016. Îl 
declarăm nul.

DISPARIȚII

l  În ziua de 07.11.2011 a plecat voluntar de 
la domiciliu, deplasându-se în Italia, locali-
tatea Bari, unde a locuit la o rudă, a păstrat 
legătura telefonică cu familia sa până în luna 
ianuarie 2012, dată de la care ar fi plecat în 
Franța pentru a căuta un loc de muncă și nu a 
mai putut fi contactat. Semnalmente: înălține 
1,75-1,80 m, greutate 75-80 kg, constituție 
atletică, față ovală, păr negru cărunt, ochii 
căprui, frunte lată, nas drept, gură mare, fără 
semne particulare. Nu se cunosc articole de 
îmbrăcăminte purtate de persoana în cauză la 
data plecării. Rugăm orice persoană care are 
informații despre numitul GAROFOIU 
AUREL să le comunice organelor de Poliție 
ori Judecătoriei Craiova ce a fost investită cu 
declararea morții susnumitului în dosarul 
nr.2106/215/2021, completul civil 5.
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n Meta-analiză internațională 
n OMS: „Nu trebuie utilizată ca metodă de prevenție” 

Hidroxiclorochina, de la panaceu  
anti-COVID la un NU categoric

La aproape un an de când 
fostul președinte american 
Donald Trump prezenta hidroxi-
clorochina ca fiind remediul 
„minune” în boala COVID-19, 
care „va schimba istoria medici-
nei”, reprezentanții Organizației 
Mondiale a Sănătății au anunțat 
că se opun categoric utilizării 
acestui medicament ca scut anti-
coronavirus. Grupul de experți 
OMS a ajuns la această concluzie 
în urma unei meta-analize a 
studiilor efectuate în ultimul an, 
iar recomandarea este prima 
inclusă într-un nou ghid al medi-
camentelor folosite în prevenirea 
COVID-19, dezvoltat în prezent 
de OMS. 

MONICA COSAC

Experții Organizației Mondiale a 
Sănătății se opun categoric utilizării 
hidroxiclorochinei ca scut anti-Covid. 
Medicamentul antiinflamator „nu 

trebuie utilizat pentru a preveni infecția 
la persoanele care nu au Covid-19”, 
scriu aceștia în publicația British 
Medical Journal.

Mai mult, medicamentul 
imunomodulator care 
este utilizat de câteva 
decenii în tratamentul 
malariei și al unor 
boli autoimune, cum 
ar fi artrita reuma-
toidă sau lupusul, „nu 
mai reprezintă o prio-
ritate în cercetarea” 
împotriva SARS-CoV-2, 
mai spun specialiștii, preci-
zând că resursele ar trebui să se 
concentreze asupra altor medicamente 
mai promițătoare.

Reprezentanții OMS spun că aceste 
recomandări se bazează pe „dovezi cu 
un nivel ridicat de certitudine, nivel la 
care s-a ajuns după șase studii contro-
late randomizate care au implicat peste 
6.000 de participanți, cu și fără expu-
nere cunoscută la o persoană Covid 
pozitivă”.

Creşte riscul de efecte adverse

Studiile efectuate până acum au 
arătat cu o „mare certitudine” 

că „hidroxiclorochina nu a 
avut niciun efect semni-

ficativ asupra deceselor 
și spitalizărilor” legate 
d e  i n f e c ț i a  c u 
SARS-CoV-2. Există, 
de asemenea, „dovezi 
moderate” că medica-

mentul „nu a avut 
niciun efect semnifi-

cativ asupra infecției 
confirmate de laborator cu 

Covid-19”, dimpotrivă: „foarte 
probabil, crește riscul de efecte 
adverse”.

Această recomandare este inclusă 
într-un ghid dezvoltat de Organizația 
Mondială a Sănătății cu sprijinul 
metodologic al Fundației MAGIC 

Evidence Ecosystem Foundation, cu 
scopul de a oferi îndrumări de încre-
dere cu privire la gestionarea 
COVID-19 și de a ajuta medicii să ia 
decizii mai bune cu pacienții lor. Noi 

recomandări pentru alte medicamente 
preventive în boala COVID-19 vor fi 
adăugate la acest ghid pe măsură ce 
vor fi disponibile mai multe informații 
științifice.

Cum a devenit vedeta schemelor de tratament
Hidroxiclorochina a devenit vedeta schemelor de tratament anti-COVID în 
foarte multe țări din întreaga lume după ce, în martie 2020, un medic francez, 
Didier Raoult, afirma că a avut „rezultatele promițătoare” în tratarea infecției 
cu noul coronavirus, într-un studiu clinic efectuat pe numai 25 de pacienți. 
La  scurtă vreme, Donald Trump a anunțat că hidroxiclorochina luată împreună 
cu azitromicina „au şansa reală de a produce o mare schimbare în istoria 
medicinei. „Să le punem în uz imediat. Oamenii mor, să ne mişcăm repede”, 
spunea Trump la momentul respectiv. După ce hidroxiclorochina a devenit un 
fel de panaceu anti-COVID, fiind promovat intens de preşedintele american, 
medicamentul a dispărut şi din farmaciile din România, iar pacienții cu afecțiuni 
autoimune au rămas fără tratament. 
Studii ulterioare au arătat, însă, că este „ineficient şi periculos” ca terapie 
anti-COVID, deoarece pot apărea reacții adverse grave, în special în cazul admi-
nistrării de doze mari sau în asociere cu alte medicamente. Chiar specialiştii 
americani au constatat că rata mortalității a fost mai mare la pacienți tratați 
cu hidroxiclorochină. Testele clinice derulate de OMS pe acest medicament au 
fost oprite şi reluate de mai multe ori, pe fondul controverselor dintre specialişti. 

În martie 
2020, pe fondul presiunii 

exercitate de pandemie asupra 
sistemelor de sănătate, mai multe țări, 

printre care SUA, Franța și România,  
au instituit protocoale care au  

permis utilizarea experimentală a  
hidroxiclorochinei, la pacienții cu 

forme medii și severe de 
infecție COVID-19. 

Trilogia  
țărănească 

de Dinu Săraru
 

17 februarie: Niște țărani
24 februarie: Iarba vântului
3 martie: Crimă pentru pământ 

Caută la difuzorii de presă o carte a unor mari 
și tulburatoare adevăruri. O carte rară

Două opere au surprins lumea satului în toată splendoarea ei și 
au descifrat atât de subtil codul expresiei țăranești: Moromeții lui 

Marin Preda și Trilogia țărănească a lui Dinu Săraru

Preț: 
25 de lei 
ziarul + 

un volum

Publicitate



n Spaţiu de relaxare, pe locul fostelor 
Sere Militari n În hora promisiunilor

Cetăţenii cer un parc  
şi-l primesc - pe hârtie

Din 2015 încoace, cetăţenii din 
Prelungirea Ghencea sunt pasaţi 
între o instituţie şi alta, prin 
jungla birocratică. Nu cere 
nimeni luna de pe cer: într-o zonă 
din Sectorul 6 care duce lipsă de 
spaţii publice destinate relaxării, 
oamenii ar vrea ca, pe locul foste-
lor Sere Militari, să se facă parc. 
La fiecare demers al locuitorilor 
apar noi piedici - cu toate că tere-
nul aparţine statului. 

L. BUDIN

O mămică din Prelungirea Ghencea 
se plângea, recent, că nu-şi poate 
plimba bebeluşul în cărucior decât 
învârtindu-se iar şi iar în jurul blocului. 
Alţi părinţi stau cu ochii pe odrasle ca 
pe butelie, fiindcă micuţii, când ies la 
joacă, nu au prea multe variante: fie se 
zbenguie lângă drumul principal, fie 
pe aleile înguste, printre maşinile 
parcate grămadă. 

Mii de semnături
Unul din proiectele iniţiate de 

membrii asociaţiei civice Iniţiativa 
Prelungirea Ghencea este înfiinţarea 
unui parc public pe un teren liber, acolo 
unde altădată se plantau răsaduri. 
Prima petiţie colectivă către autorităţile 
locale a strâns 500 de semnături, ceea 
mai recentă are peste 5.000. Au fost 
trimise zeci de sesizări, întâmpinări, 
reveniri. Oamenii au fost în audienţe 
şi au primit promisiuni – dar lucrurile 
se învârt în acelaşi cerc vicios. 

Departe de verde
În prima petiţie colectivă, adre-

sată Primăriei Sectorului 6, 
Primăriei Municipiului 
Bucureşti şi Agenţiei 
Domeniilor Statului 
(ADS), se cerea înfiin-
ţarea unui loc destinat 
relaxării, pe 10 hectare 
din terenul af lat la 
adresa Prelungirea 
Ghencea nr. 238. În docu-
ment se arăta că cele mai 
apropiate parcuri se aflau la o 
distanţă de 30-60 de minute de mers 
pe jos şi că terenul vizat era deja 
acoperit de arbori, ceea ce ar fi redus 
investiţia necesară transformării lui. 
Se mai invocau suprafaţa insuficientă 
de spaţiu verde per locuitor, în Sectorul 
6 – 18 mp, sub normele europene –,  şi 
aerul poluat din zonă. 

Loc pentru spital
Cetăţenii au aflat că, pentru obţi-

nerea terenului, era necesară rezilierea 
contractului de concesiune dintre 
Agenţia Domeniilor Statului şi SC 
Milser SRL - contract prin care firma 
respectivă putea să exploateze circa 80 

de hectare, la preţul de doar 20 de 
lei/ha. Ulterior, au mai aflat că 

rezilierea se făcuse, tot în 
anul de graţie 2015. 

Li s-a mai adus la 
cunoştinţă că, pe cele 10 
ha solicitate, primăria 
de sector planificase, cu 
ani în urmă, ridicarea 

unui spital regional de 
urgenţă şi a unui centru de 

cercetare–parc industrial. 
Tot primăria locală i-a anunţat 

că ar fi gata să amenajeze parcul, dacă 
terenul ar trece din proprietatea privată 
a statului în proprietatea publică a 
municipiului Bucureşti. 

Unii da, alţii ba
După o altă serie de cereri şi de 

audienţe, Consiliul General al Munici-

piului Bucureşti a emis, în februarie 
2020, o hotărâre prin care se angaja să 
facă demersurile necesare pentru a intra 
în posesia terenului respectiv. Prefectul 
Capitalei a atacat însă în instanţă hotă-
rârea CGMB, cerând să fie anulată, pe 
motiv că suprafaţa cerută nu e clar 
identificată şi nici nu i se ştie situaţia 
juridică. Dosarul e încă pe rol. 

„Aşa am înţeles că toate eforturile 
depuse de noi nu pot fi încununate de 
succes, dacă terenul respectiv nu e 
cadastrat şi intabulat – sarcină care 
cade în atribuţia administratorului 
terenului, adică a Agenţiei Domeniilor 
Statului”, spune Delia Mihalache, 
preşedintele asociaţiei Iniţiativa 
Prelungirea Ghencea. 

Terenul se evaporă
ADS amână însă cadastrarea tere-

nului fostelor Sere, sub pretextul unui 
viitor proiect național de cadastru, 
spun reprezentanţii Iniţiativei Prelun-
girea Ghencea. Între timp, parcele mai 
mici sau mai mari dispar din proprie-
tatea statului, în urma retrocedărilor.

„Se pare că nu există o viziune a 

autorităților publice pentru creşterea 
calității vieții cetățenilor, ci doar o 
nepăsare cruntă sau interese ascunse”, 
arată cei din asociaţie. 

În documentul de la Serviciul cadastru-fond funciar, prin care se răspunde celui 
mai recent demers făcut de asociaţia Iniţiativa Prelungirea Ghencea către Primăria 
Sectorului 6, se menţionează următoarele: „Terenul indicat de dumneavoastră (...) 
reprezintă domeniul privat al Statului, aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului (...) De asemenea, terenul respectiv este cuprins în Anexa 2 şi Anexa 8 
la Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist”.

Membrii 
asociaţiei au solicitat 

audienţe la directorul ADS, la 
miniştrii Agriculturii şi Mediului, la 

vicepremieri şi la premier, pentru că 
nu mai pot accepta „neglijarea 
interesului public în favoarea 

interesului privat”. 
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n Biden dă semne că planurile lui Trump de a trimite acasă trupele din Orientul Mijlociu vor fi oprite

La șase săptămâni de la instalarea sa la 
Casa Albă, Joe Biden pare foarte aproape 
să arunce America înapoi, pe termen nede-
finit, în războaiele fără sfârșit din Orientul 
Mijlociu, declanșate cu două decenii în 
urmă de loviturile teroriste executate de 
militanții lui Osama bin Laden asupra 
Turnurilor Gemene din New York și a clădi-
rii Pentagonului din Arlington. Multe dintre 
conflicte au înghițit periculos și fără sens 
banii contribuabililor americani, provocând 
drame umanitare și aducându-i pe inamicii 
SUA în spațiile eliberate de US Army. 

ȘERBAN MIHĂILĂ

Săptămâna trecută, în prima acțiune mili-
tară inițiată de administrația Biden, Departa-
mentul Apărării a trimis două avioane de luptă 
americane F-15 să lovească ținte ale Hezbollah, 
milițiile susținute de Iran, la granița estică 
a Siriei cu Irakul. Raidurile s-au dorit a fi un 
răspuns la un atac cu rachete asupra unei baze 
a SUA din Irbil, capitala Kurdistanului irakian, 
în urma căruia un contractor și-a pierdut viața, 
iar un soldat american a fost rănit. „Suntem 
încrezători că ținta era utilizată de aceeași 
miliție șiită care a declanșat loviturile asupra 
noastră”, a declarat secretarul Apărării, Lloyd 
Austin, la scurt timp după atacul american. Cu 
toate acestea, senatorii democrați Tim Kaine și 
Chris Murphy au sărit imediat la gâtul fostului 
candidat la președinție al partidului lor, dorind 
să știe cine i-a acordat lui Joe Biden autoritatea 
de a lansa atacuri în Siria, în condițiile în care 
nu a existat și nu există un pericol iminent la 
adresa trupelor americane staționate acolo. Mai 
mult, cu câteva zile înaintea raidului american, 
Hezbollah dezmințise categoric, printr-un comu-
nicat, orice implicare a sa în atacul de la Irbil, 
iar ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, 
aflat în momentul respectiv într-o vizită oficială 
la Bagdad, le-a cerut irakienilor să demareze o 
anchetă serioasă pentru a afla cine se află, de 
fapt, în spatele acțiunilor militare lansate contra 
obiectivelor SUA de pe teritoriul Irakului. La 
rândul său, șeful diplomației de la Moscova, 
Serghei Lavrov, a afirmat că forțele ruse au 
fost notificate de către americani cu doar cinci 

minute înaintea atacului asupra Hezbollah că 
avioanele de luptă ale SUA se îndreaptă spre 
țintă. Toate aceste poziții au creat în cercuri 
politice de la Washington un curent de opinie 
potrivit căruia atacurile din ultima vreme 
asupra bazelor și trupelor americane din Irak 
încearcă să provoace un conflict imediat între 
America și, de cealaltă parte, Iran și aliații 
săi din Siria și Irak. Și, după toate aparențele, 
reușesc acest lucru. 

Cu ochii pe Iran
La începutul președinției, Biden a anunțat 

că va reveni asupra deciziei predecesorului 
său, Donald Trump, de a scoate în mod unila-
teral SUA din Tratatul nuclear internațional 
cu Iranul, semnat de administrația Obama în 
2015. Mai mult, Trump a impus sancțiuni grele 

Teheranului, pentru a-i obliga pe liderii iranieni  
să renegocieze un alt acord. Până acum, însă, 
Biden a lăsat în coadă de pește această chestiune. 
El nu a spus încă dacă acceptă reîntoarcerea la 
tratatul negociat cu șase ani în urmă cu Iranul de 
către SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, 
China și Rusia sau dacă forma actuală a trata-
tului nu este pe placul administrației sale. În 
această ultimă variantă, s-ar pune problema 
cum își propune noul șef al Casei Albe să aducă 
Iranul la masa negocierilor și să-i determine 
pe liderii de la Teheran să accepte o înțelegere 
mult mai restrictivă pentru ei. În momentul de 
față, se pare că singurul argument forte pe care 
americanii îl au în fața iranienilor pentru o even-
tuală renegociere sunt tocmai sancțiunile impuse 
de Trump. Dacă Biden ridică aceste sancțiuni, 
revenind astfel la termenii acordului din 2015, 
el renunță implicit la avantajul deținut pentru 
obținerea unei noi înțelegeri, care să acopere, 
suplimentar față de textul actual, problema 
dezvoltării programului iranian de rachete, 
precum și chestiunea ajutorului acordat de 
Teheran milițiilor șiite din Siria, Irak, Liban și 
Yemen. Pe de altă parte, dacă Biden refuză ridi-
carea sancțiunilor impuse de Trump, este foarte 
probabil ca Iranul să-și revigoreze programul 

nuclear și să-și aleagă anul acesta o conducere  
dură, care să promoveze o politică extrem de 
ostilă față de Washington, atacând mult mai 
intens interesele SUA pentru a forța retragerea 
americanilor din regiune. De altfel, din perspec-
tiva apropiatelor alegeri și a retoricii antiameri-
cane, forțele extremiste iraniene ar avea în acest 
moment tot interesul să provoace un nou conflict 
militar în zonă, în care să atragă US Army și pe 
comandantul său suprem.   

Afganistan - lupta cu morile de vânt
Nici în Afganistan lucrurile nu sunt mai 

clare. Conform înțelegerii de pace negociate 
cu talibanii în 2020, toate trupele americane ar 
urma să părăsească țara până la 1 mai, anul 
acesta. De la încheierea acordului, niciun soldat 
american nu și-a mai pierdut viața în luptă, în 
ultimul an. Dacă SUA anunță, așa cum preci-
zează surse mass-media de peste Ocean, că 
această retragere nu va mai avea loc până la data 
convenită inițial, este foarte probabil ca talibanii, 
care controlează aproape jumătate de țară, să-i ia 
din nou la țintă pe militarii americani rămași în 
Afganistan. În acest caz, Biden ar fi confruntat 
cu o mare dilemă – să părăsească imediat Afga-
nistanul sub focul talibanilor sau să trimită noi 
trupe pentru a le proteja pe cele rămase. 

Întins pe două decenii, războiul din Afga-
nistan, cel mai lung din istoria SUA, a costat 
până acum mai mult de 2 trilioane de dolari și 
viețile a peste 2.400 de americani. Astăzi, 
inamicii talibani, alungați inițial în 2001, par mai 
aproape ca niciodată să preia din nou puterea. 
Irakul, unde SUA l-au înlăturat de la putere pe 
Saddam Hussein, e dominat acum de milițiile 
șiite proiraniene, iar conflictele din Siria și 
Yemen au provocat cele mai mari dezastre 
umanitare din secolul 21. Și în Libia, acolo 
unde americanii au contribuit la schimbarea 
puterii, Turcia și Rusia luptă acum pentru 
preluarea controlului. Până acum, Biden a dat 
semne că planurile lui Trump de a trimite 
acasă trupele din Orientul Mijlociu vor fi opri-
te, iar americanii încep să se întrebe dacă nu 
cumva fostul lor președinte avea dreptate.

Dezastru pe linie

Statele Unite se întorc la războaiele fără sfârșit 

Orice altceva, în afara unei retrageri 
totale, înseamnă că Afganistanul devine 
războiul președintelui Biden. El va trebui 

să-și asume responsabilitatea consecințelor îngro-
zitoare, predictibile ale continuării unui război ce 
nu poate fi câștigat!

William Ruger, veteran de război și nominalizarea  
lui Trump pentru postul de ambasador în Afganistan 
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Curtea Constituțională a respins ieri, 
ca neîntemeiată, sesizarea depusă de 
USR şi UDMR asupra legii prin care o 
suprafaţă de teren de 46 de hectare de la 
Romexpo Bucureşti trece din proprieta-
tea statului în cea a Camerei de Comerţ 
şi Industrie. Legea a fost declarată 
constituţională şi poate merge la promul-
gare la preşedintele Klaus Iohannis.

ADRIAN STOICA

„În ședința din 3 martie 
2021, Curtea Constituțională, 
în cadrul controlului legilor 
anterior promulgării, cu majo-
ritate de voturi, a respins, ca 
neîntemeiată, obiecția de necon-
stituționalitate formulată de 51 
de deputați aparținând Grupului 
Parlamentar al Uniunii Salvați 
România, Grupului Parlamentar al Uniunii 
Democrate Maghiare din România, precum și 
neafiliați și a constatat că Legea pentru modifi-
carea și completarea Legii camerelor de comerț 
din România nr.335/2007 este constituțională 

în raport cu criticile formulate”, se precizează 
într-un comunicat al Curţii Constituţionale.

Ce prevede proiectul
Pe terenul respectiv urmează să se constru-

iască cel mai mare proiect imobiliar din 
România, dezvoltat de omul de afaceri Iulian 
Dascălu, cel mai mare constructor de mall-uri 
din România, și Camera de Comerţ. Investiţia 
propusă include un centru de conferinţe și 

congrese, 14 turnuri de birouri și locu-
inţe. Tot aici se va construi primul 

Muzeu de Artă din România 
dedicat exclusiv sculptorului 
Constantin Brâncuși, iar pavili-
onul central va fi reconfigurat în 
Sala multifuncțională „George 
Enescu”, oferind Capitalei 

un spațiu artistic la standarde 
internaționale. Viitorul complex 

va mai include construcţia celui mai 
mare oceanariu din ţară și un hotel de 

cinci stele. Proiectul propune și amenajarea 
unui parc, pe 30% din teren, între clădirile de 
birouri și locuințe, 12.000 de locuri de parcare, 
el urmând să genereze 30.000 de noi locuri de 
muncă, spun inițiatorii.

Publicitate

Undă verde pentru regele 
mall-urilor la Romexpo

Pe 
data de 1 iunie 2020, 

Camera de Comerț și Industrie 
a prezentat public proiectul de la 

Romexpo. Potrivit prezentării făcute, 
proiectul propune revitalizarea și 
integrarea Romexpo în circuitul 
internațional printr-o investiție 

de 2,87 miliarde de  
euro.

Pe 2 septembrie 2020, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care Camera de 
Comerț beneficiază pentru o perioadă de 49 de ani, până în 2053, de dreptul de folosință gratui-
tă a terenurilor corespunzătoare Complexului Expozițional Romexpo. Legea precizează totuşi că 
terenurile dobândite astfel de Camera Națională nu pot fi vândute şi nu li se poate schimba 
destinația stabilită timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

Destinaţia terenurilor nu poate fi schimbată
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Berlinale 2021: „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, al lui Radu Jude,  
considerat de presa internațională stimulant și provocator, o usturătoare satiră socială

Magdalena PoPa Buluc

„Babardeală cu bucluc sau 
porno balamuc” analizează rapor-
turile dintre individ și societate, 
având ca punct de plecare urmă-
rile pe care un clip porno de 
amatori, încărcat de o profesoară 
de școală generală pe un site speci-
alizat, le provoacă în viața acesteia.

The Hollywood Reporter a 
titrat că este „o usturătoare satiră 
socială despre sex, minciuni și 
casete video”. „Comedia polemică 
a lui Radu Jude, care elimină 
tabuurile, este netulburată într-un 
mod revigorant de constrângeri 
privind bunul gust. Jude rămâne 
o voce originală îndrăzneață în 
cinema-ul european modern, cu 
lucruri importante de spus și 
moduri tot mai aventuroase de a 
le spune... Delicios de nebune... 
Jude crede clar că cinematografia 
are sarcina de a ne arăta aceste 
orori, formulate artistic în sex 
grafic și umor negru”.

De cealaltă parte, Variety îl 
consideră „provocator și profan”, 
„unul dintre primele exemple de 
operă autentică de autor care au 
apărut într-o lume răscolită de 
COVID-19”. „Se simte ca fiind 
revoluționar. O simplă premisă 
poate servi ca portal spre o critică 
socială profundă, pentru cei 
dornici să facă pasul hotărâtor”.

Deadline l-a văzut ca pe „un 
rechizitoriu nimicitor asupra 
României moderne”. Subliniind, 
de asemenea, umorul negru, 
filmul „este profund inconfortabil 
și revelator, stimulează gândirea, 
e jucat bine și își apără punctul 
de vedere cu o claritate remarca-
bilă, având în vedere vibratoarele 
prezentate”.

„Fostul elev al Noului Val 
Românesc a scăpat din cătușele 
semenilor săi pentru a trece prin 
fațada subțire a prezentului. 
Politețea și decorul nu se regăsesc 
niciunde, iar Jude duce presiunea 
sangvină a publicului dincolo de 
punctul de fierbere. Stimulant și 
provocator, «Babardeală cu 
bucluc sau porno balamuc» îl 
arată pe Jude în punctul culmi-
nant al inventivității sale”, a notat 
site-ul ioncinema.com.

Oe24.at a scris că filmul pune 
problema moralității, documen-
tează agitația urbană și consume-
rismul, oameni nerăbdători, 
existențe, fiind „comic și deosebit 
de critic la adresa societății”.

Agenția spaniolă de presă 
EFE a titrat: „Radu Jude prezintă 
un triptic despre clipuri video 
virale, sex și falsă moralitate, unul 
satiric și contemporan care 
portretizează, pornind de la un 
clip, o societate, cea actuală, unde 
limita dintre public și privat este 
amenințată și toți cred că au 
dreptul moral de a judeca”.

Little White Lies este de 
părere că filmul este unul „pe 
deplin inventiv și amuzant, care 

izbește normele societății unele de 
altele cu umor tăios și navighează 
politicile acesteia mușcător și cu 
imaginație. «Babardeală cu 
bucluc sau porno balamuc» este 
o lucrare structurată inteligent, 
care își dezvăluie baza pe măsură 
ce progresează, pentru a arăta 
profunzimile și scopul concep-
tului”. 

Screen Daily a comentat că 
filmul este „o operă îndrăzneață 
a agentului provocator Radu 
Jude”. Despre lungmetrajul 
cineastului, publicația a scris că 
este „cea mai conflictuală lucrare 
fără remușcări pe care am văzut-o 
de la Jude și, probabil, de la 
oricare regizor român”.

În cursa pentru Ursul de Aur
Cea de-a 71-a ediție a Berli-

nalei a debutat pe 1 martie și, din 
cauza pandemiei mondiale de 
coronavirus, se va desfășura în 
două etape: cu o competiţie online 
și acordarea de premii, în peri-
oada 1-5 martie 2021, precum și 
cu proiecţii deschise publicului în 
perioada 9-20 iunie 2021.

Juriul din acest an este alcă-
tuit din regizoarea Adina Pintilie, 
câștigătoarea Ursului de Aur 
pentru cel mai bun film cu „Nu 
mă atinge-mă/Touch Me Not” în 
2 0 1 8 ,  r e g i z o r u l  i r a n i a n 
Mohammad Rasoulof, laurat în 
2020 pentru pelicula „There is No 
Evil”, regizorul israelian Nadav 

Lapid, câștigătorul Ursului de 
Aur în 2019 pentru „Synonyms”, 
regizoarea maghiară Ildiko 
Enyedi, câștigătoarea trofeului în 
2017 pentru „On Body and Soul”, 
regizorul italian Gianfranco Rosi, 
laureat pentru pelicula „Fire At 
Sea” în 2016, regizoarea din 
Bosnia și Herţegovina Jasmila 
Zbanic, laureată pentru pelicula 
„Grbavica”, în 2006.

Din distribuție fac parte 
actorii Katia Pascariu, Claudia 
Ieremia, Olimpia Mălai, Nicodim 
Ungureanu, Alexandru Poto-
cean,  Andi Vasluianu, Alex 
Bogdan, Ilinca Manolache, Dana 
Voicu, Axinte, Adrian Enache, 
Ilinca Hărnuț.

Imaginea este semnată de 
Marius Panduru, montajul este 
realizat de Cătălin Cristuțiu, 
Dana Bunescu s-a ocupat de 
sound design, Cristian Niculescu 
a fost responsabil de scenografie, 
iar de costume, Cireșica Cuciuc. 
Producător este Ada Solomon și 
coproducători: Paul Thiltges, 
Adrien Chef, Jiří Konečný, 
Ankica Jurić Tilić.

„Babardeală cu bucluc sau 
porno balamuc” este o producție 
microFILM în coproducție cu 
Paul Thiltges Distributions, 
Endorfilm, Kinorama, realizată 
cu sprijinul Centrul Național al 
Cinematografiei, Film Fund 
Luxembourg, Czech Film Fund, 
Croatian Audiovisual Centre, 

Artekino International în asociere 
cu Bord Cadre Films, Sovereign 
Films și susținută de Televiziunea 
Română.

Regizor și scenarist, Radu 
Jude a câștigat cu lungmetrajul 
său de debut - „Cea mai fericită 
fată din lume”- premiul CICAE 
la Berlinale 2009. În 2012, el a 

regizat lungmetrajul „Toată 
lumea din familia noastră”, 
prezentat în premieră mondială 
în secţiunea Forum de la Berli-
nale. Pelicula „Aferim!” (2015) 
i-a adus Ursul de Argint pentru 
cea mai bună regie. Ea a fost 
urmată de „Inimi cicatrizate” 
(2016), care a fost recompensată 
cu două premii la Locarno IFF și 
pentru care Radu Jude a primit 
trofeul pentru regie la Mar del 
Plata, de documentarul „Țara 
moartă” (2017) și de lungmetrajul 
„Îmi este indiferent dacă în istorie 
vom intra ca barbari” (2018), 
primul film românesc premiat cu 
Globul de Cristal la Festivalul de 
la Karlovy Vary. Anul trecut 
Radu Jude a fost prezent la Berli-
nale cu două lungmetraje: „Tipo-
grafic majuscul” și „Ieșirea 
trenurilor din gară”. Ambele filme 
au fost proiectate în secțiunea 
Forum a festivalului.

Lungmetrajul „Babardeală cu bucluc sau porno bala-
muc” al lui Radu Jude, care a avut premiera mondială 
marți, în cadrul Berlinalei, este considerat de presa de speci-
alitate drept „o usturătoare satiră socială”, „un rechizitoriu 
nimicitor asupra României moderne”, „inventiv și amuzant” 
și „o operă îndrăzneață”.
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Parlamentarii Partidului Pute-
rii Umaniste au votat, alături de 
grupul social-democrat, împotri-
va bugetului de austeritate impus 
Parlamentului de guvernul de 
dreapta, anunță deputata Grație-
la Gavrilescu. Aceasta a precizat 
că umaniștii nu doresc să fie 
părtași la săparea prăpastiei 
economice și sociale, „spre care 
Guvernul Cîțu ne împinge fără 
nicio remușcare”.

ION ALEXANDRU

Gavrilescu se arată profund dezamă-
gită și extrem de îngrijorată cu privire la 
modul în care arată bugetul adoptat. 
„Este pentru prima dată în istoria post-
comunistă când, contrar Constituției, 
Parlamentul devine subordonat Guver-
nului și execută, fără cârtire, indicațiile 
prețioase ale acestuia în privința adoptării 
bugetului! Niciunul dintre cele peste 
3.500 de amendamente realiste, dedicate 
românilor și dezvoltării României, depuse 
de grupul PSD, la care și noi, cei din PPU 
(Social-Liberal) suntem afiliați, nu a fost 
adoptat de falsa majoritate, pentru că... 
așa s-a primit ordin de la partid! Culmea 
ironiei: multe dintre aceste amendamente 
erau pentru localități conduse de primari 

PNL! Nu a contat!”, subliniază deputata.
Un exemplu în acest sens este respin-

gerea unui amendament prin care s-au 
cerut fonduri destinate reducerii poluării 
în municipiul Ploiești. „Exact personajele 
care, în campanie, se dădeau de ceasul 
morții că nu se mai poate respira în 
Ploiești și îmi reproșau, cu nerușinare, că 
nu am făcut destul, ca ministru (al 
Mediului – n.red.), pentru reducerea 
poluării, au votat împotriva ploieștenilor 
și a primarului lor. Iar cei mai vocali 
nemulțumiți că nu se poate circula spre 

și dinspre Valea Prahovei au votat împo-
triva unei centuri ocolitoare, care, la 
Băicoi, putea fluidiza traficul, cât de cât, 
până la construirea autostrăzii... la calen-
dele grecești. Nu investiții, nu educație, 
nu sănătate. Și nici alocații și pensii 
majorate, deși aveam inclusiv cadrul legal 
pentru asta! Din păcate, acest an este 
compromis pentru România! Și va fi 
extrem de greu să recuperăm decalajul”, 
a conchis deputata umanistă Grațiela 
Gavrilescu.

Vlad Popescu Piedone:  
„Vor doar austeritate”

Alte două amendamente depuse la 
proiectul de buget pentru anul 2021 de 
către deputatul umanist Vlad Popescu 
Piedone au fost, de asemenea, respinse 
de parlamentarii Coaliției de guvernare. 
Este vorba despre amendamente care 
vizau modernizarea infrastructurii rutiere 
pentru două localități din județul 
Suceava, comuna Pătrăuți și orașul 
Frasin. Vlad Popescu Piedone a indicat 
inclusiv sursa de finanțare pentru propu-
nerile sale, respectiv suplimentarea 
creditelor bugetare ale Ministerului 

Dezvoltării. Cu toate acestea, propunerile 
sale au fost respinse, iar cei peste 10.000 
de suceveni din cele două localități vor 
trebui să mai aștepte pentru a circula pe 
drumuri decente. În opinia sa, votul din 
Parlament arată încă o dată cinismul 
parlamentarilor partidelor aflate la 
guvernare, cărora nu le pasă de 
infrastructura deficitară, din cauza căreia 
se pierde timp în trafic și, cel mai grav, 
se pierd vieți omenești.

„Am susținut, în calitate de parla-
mentar de Suceava, două amendamente 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii din județ. Cum era de 
așteptat, așa cum s-a întâmplat și în 
comisiile de specialitate, parlamentarii 
PNL, USR-PLUS și UDMR au respins 
cele două amendamente, fără niciun fel 

de motivație. Singurul lucru care a stat 
la baza votului lor este că nu le satisface 
clientela politică. Nu îi interesează dezvol-
tarea țării. Nu îi interesează ca românii 
să aibă un trai mai bun sau măcar un trai 
decent. Nu îi interesează ca România să 
aibă drumuri demne de o țară din Uniune 
Europeană. Ei vor austeritate. Însă nu și 
pentru ei și acoliții lor. Li se pare normal 
să taie și să înghețe tot, pentru că nu se 
gândesc la oameni și la traiul lor. Nu mai 
vorbesc despre faptul că actuala majori-
tate parlamentară nu se gândește nici la 
educație, nici la sănătate. Dragi deputați 
și senatori, nu uitați cine v-a oferit locul 
din Parlament! Nu uitați că trebuie să 
acționați în interesul românilor!”, a 
transmite deputatul Vlad Popescu 
Piedone.
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Deputata umanistă Grațiela Gavrilescu: 
Parlamentul a devenit subordonat al Guvernului

n Bugetul, adoptat fără admiterea niciunui amendament 
n Aleșii PPUSL atrag atenția că puterea nu se gândește la oameni

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, în urmă cu 
două zile, cu 234 de voturi „pentru” și 170 „împotrivă”, proiectul legii buge-
tului de stat pe 2021. Proiectul a fost adoptat în forma trimisă de Guvern. 
Nu a trecut la vot niciunul din miile de amendamente depuse de Opoziție.

Este primul buget de stat care nu a fost modificat în Parlament, Coaliția 
reușind să respingă toate amendamentele opoziției. Și este pentru a doua 
oară consecutiv când Paramentul, practic, are rol decorativ în aprobarea 
bugetului de stat, după ce, anul trecut, Guvernul Orban a trecut legea prin 
asumarea răspunderii.

Pentru 2020 - asumarea răspunderii.  
Pentru 2021 - „Ciocu mic, că acum noi suntem la Putere”


