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Lovitura PSD la euro-alegeri:
Carmen Avram şi Chris Terhes
în deschiderea listei

PAC! Și România pierde 200 de milioane
România riscă să piardă 200 milioane de euro 
din fondurile acordate prin Politica Agricolă 
Comună (PAC), în exerciţiul financiar 2021 – 2027, 
din cauza modului în care sunt luate în calcul 
suprafeţele la sumele acordate. Totuşi, ne clasăm 
pe locul 6 în Uniunea Europeană, înaintea unor 
state precum Danemarca, Irlanda sau Olanda. 
Singura ţară ex-comunistă care atrage mai mulţi 
bani decât noi este Polonia, în timp ce nivelul 
Ungariei se situează la puţin peste jumătate faţă 
de cel al României. Pag. 4

Trump, cale liberă pentru al doilea mandat
Coşmarul lui Trump a luat sfârşit: ancheta 
procurorului special Robert Mueller a 
stabilit că preşedintele american nu a 
complotat cu Rusia pentru a câştiga 
alegerile pentru Casa Albă, din 2016. 
Concluzia îi oferă şefului administraţiei 
de la Washington o armă devastatoare 
în lupta cu adversarii săi democraţi şi, 
în acelaşi timp, un puternic impuls în 
încercarea de a obţine un al doilea mandat 
în fruntea Statelor Unite. Pag. 14

n Primul loc eligibil de pe lista PSD este ocupat de actualul minstru al Fondurilor Europene, Rovana 
Plumb, însă pe doi și pe patru se află personalități ale societății civile: jurnalista Carmen Avram și 
respectiv președintele Coaliției Românilor din Statele Unite, preotul Chris Terhes n „Lista a fost aprobată 
în CEX, fiecare candidat fiind votat individual”, a precizat ieri liderul social-democrat Liviu Dragnea n 
PSD a strâns 1.350.000 de semnături ce vor fi depuse astăzi, împreună cu lista, la BEC Pag. 7
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ASTĂZI:
Completurile de 3, la CCR
Sesizarea lui Florin Iordache, în 
legătură cu existenţa unui conflict 
juridic de natură constituţională 
între Parlament şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, a fost înregistrată 
la Curtea Constituţională. (pag. 6)

Locul 44 la libertatea presei
România ocupă locul 44 în lume în 
clasamentul pe anul 2018 privind 
„Libertatea de informare”, pe 
primele poziţii fiind Norvegia, 
Suedia şi Olanda, arată raportul 
organizaţiei „Reporteri fără Fron-
tiere”. (pag. 14)

Interviu cu Eugen Chirovici
După succesul pe plan internațio-
nal al romanului Cartea oglinzilor, 
scriitorul Eugen Ovidiu Chirovici 
revine cu un roman plin de miste-
re şi suspans, Cartea secretelor. 
(pag. 16-17)

Copiii, nepregătiţi pentru viitor 
Nouă din zece români cred că 
şcoala nu îi pregăteşte suficient pe 
elevi în ceea ce priveşte construi-
rea unei cariere, arată un studiu 
recent. (pag. 20)

info pe scurt
n Cursuri de pilotaj la UPB
Universitatea Politehnica Bucureşti 
ar putea derula, începând din anul 
universitar viitor, cursuri gratuite de 
pilotaj. Partea de teorie ar urma să 
aibă loc la UPB, iar cea practică pe 
avioanele Şcolii Naţionale de Aviaţie.

n Preotul-agresor, scos de la ore
Profesorul de religie acuzat că a 
tras de urechi şi a lovit cu capul de 
perete un elev în vârstă de 11 ani de 
la şcoala din localitatea Baranca, 
judeţul Botoşani, nu va mai preda 
religie, potrivit Mitropoliei Moldovei. 

n Angajaţi DSP, urmăriţi penal
Patru persoane, dintre care trei 
funcţionari de la Direcţia de 
Sănătate Publică Bucureşti, sunt 
urmărite penal, după ce ar fi falsi-
ficat mai multe înscrisuri pentru 
a atesta că doi cetăţeni italieni au 
calitatea de medic. 

DIANA SCARLAT

Marian Nazat, celebrul procuror, actual 
avocat, cunoscut şi el ca scriitor şi publi-
cist, Csaba Kiss, unul dintre cei mai buni 
psihologi criminalişti din România, şeful 
Laboratorului de Psihologie Criminalis-
tică din cadrul Poliției Capitalei, chestorul 
Gelu Drăjneanu, fost şef al DGIPI, Florian 
Eniță, desemnat Polițistul Anului, tot de la 
Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei, sau 
chestorul Lucian Guran, fost şef al Poliției 
Capitalei – dar şi fost coleg al lui Dan 
Antonescu şi, desigur, personaj al cărții 

„Viața la Omoruri” -, sunt doar câțiva 
dintre cei mai importanți oameni ai legii 
care au participat la evenimentul organizat 
ieri, de „Ziua Poliției”, la Bucureşti. „Orice 
polițist de la Omoruri, 
în cele din urmă, este 
şi puțin criminalist, şi 
puțin criminolog, dar, 
mai presus de orice, 
este căutătorul neobosit 
al adevărului, este în 
slujba dreptății, cu 
sacrificiul de sine şi, 
uneori, cu propria viață. 

Pe Dan Antonescu îl cunosc personal. 
M-am bazat pe el şi pe echipa lui de profe-
sionişti”, a declarat Gelu Drăjneanu. „Aşa 
cum spunea Confucius, dacă îți găseşti o 

meserie care-ți place, n-ai 
să mergi la muncă nicio 
zi în viața ta. Eu n-am 
fost la muncă, timp de 
mai bine de 20 de ani, ci 
am fost acolo unde mi-a 
plăcut”, a explicat, pe 
scurt, Dan Antonescu, 
subiectul cărții lansate 
ieri, „Viața la Omoruri”. 

Prezenţa la conferinţă a fost 
gratuită, aşa că orice dascăl a 
putut să participe la acest eveni-
ment. Autor de materiale educa-
ţionale şi cărţi de specialitate, 
premiat cu multiple distincţii 
internaţionale, 
John Hughes 
a ţinut dască-
lilor de la noi 
u n  d i s c u r s 
creativ despre 
dezvoltarea 
gândirii critice 
la elevi. El a 
vorbit şi despre 
importanţa experimentelor şi a 
proiectelor personale introduse în 
modul de predare a limbii engleze. 
„Le-am spus profesorilor români 
că este minunat să le dăm elevilor 
informaţii, dar apoi, ei trebuie să 

pună întrebări, să facă «research», 
să facă proiecte de lucru indi-
vidual sau chiar să realizeze 
propriul videoclip. Să facă expe-
rimente este mai eficient pentru 
elevi şi mai memorabil, ceea ce 

face ca engleza 
să fie mai auten-
tică”, spune John 
Hughes, autor 
cursuri National 
Geographic Lear-
ning’s Life. 

C o n f e r i n ţ a 
National Geogra-
phic Learning Day 

a fost organizată de Fundaţia Dan 
Voiculescu pentru Dezvoltarea 
Romaniei şi  Centrul de Carte 
Fischer International. 

Mai multe informații pe 
www.fundatiadanvoiculescu.ro

n Ziua Poliției Române  n Cei mai importanți
oameni ai legii, adunați la un singur eveniment

„Greii” din Poliție, la rând la auto-
grafe pentru „Viața la Omoruri”

Profesorii români, învăţaţi cum să predea engleza

Dan Antonescu: „Nu m-am  
dus nici măcar o zi la muncă!”

Cei mai buni polițiști români, dar și procurori și 
psihologi criminaliști celebri, au participat ieri, de 
Ziua Poliției, la un eveniment în premieră. Fostul șef 
al Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei 
și adjunct DOS, Dan Antonescu, și comisar-șef 
Florin Șinca și-au lansat cărțile, la Centrul Cultural 
al MAI. Două cărți cu și despre polițiști, scrise din 
două perspective diferite, dar complementare: 
„Viața la Omoruri”, de Dan Antonescu, și ”Poliția 
Română - 1989-2019”, de Florin Șinca.
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Familia mea e din India 
şi eu sunt născut în 
Anglia, deci am o relație 

interesantă cu engleza. De aseme-
nea, sunt artist, iar în meseria mea 
utilizez limba autentică, cultura. 

Hetain Patel, Speaker TED

Peste 1.000 de profesori de limba 
engleză din România au participat, pe 23 
martie, la prima ediţie a Conferinţei 
National Geographic Learning Day. Ei au 
învăţat noi metode de predare a limbii 
engleze de la cei mai buni speakeri în 
domeniu: John Hughes şi Hetain Patel.

I-aș fi recomandat să 
numească această 
c a r t e  V i e ț a ș  l a 

Omoruri, pentru că, deși s-a pensi-
onat de zece ani, continuă să-l 
pasioneze și să comenteze toate 
crimele, în presă.

avocat Marian Nazat
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Medicii au greșit în cazul morții 
bebelușului de un an și zece luni care a 
decedat în octombrie 2018, la spitalul 
Sanador din Capitală, este concluzia 
Colegiului Medicilor din Municipiul 
București (CMMB). 

Potrivit raportului Comisiei de 
Disciplină din cadrul CMB, decesul 
copilului putea fi evitat dacă doctorii 

l-ar fi supravegheat suficient 
după operaţie. Monitori-
zarea parametrilor vitali 
a fost insuficientă, „ceea 
ce a condus la lipsa unei 
atitudini terapeutice active, 
legate de complicația posto-
peratorie apărută”. 
Potrivit exper-
tizei Colegiului 
M e d i c i l o r, 
m o n i t o r i -
zarea posto-
peratorie ar 
fi trebuit să 
includă explo-

rări imagistice și biologice 
într-o secție de Terapie Inten-
sivă pe o perioadă mai îndelungată, 
având în vedere comorbiditățile 
preexistente ale copilului. „Decizia 
Comisiei de Disciplină a fost de a 
sancţiona cu vot de blam medicii 
ce au făcut obiectul cercetării disci-

plinare, respectiv medicii chirurgi, 
anesteziști și pediatri implicaţi în 
acest caz”, a declarat, ieri, preșe-
dintele CMMB, prof. dr. Cătălina 
Poiană, citată de Agerpres. 

Decizia vine după ce Colegiul 
Medicilor din Capitală s-a autosesizat 
în octombrie 2018, după ce băieţelul 

a murit la spitalul Sanador, în 
urma unei operații de hernie 

inghinală. La momentul 
respectiv, reprezentanţii 
sp i ta lu lu i  pr iva t  au 
informat că documentaţia 

și declaraţiile medicilor 
implicaţi arătau că au fost 

respectate procedurile și proto-
coalele medico-chirurgicale aferente 
afecţiunilor respective.

Decizia Comisiei de Disciplină a 
CMMB poate fi contestată atât de 
către părinţii copilului, cât și de către 
medicii sancţionaţi, la Colegiul Medi-
cilor din România (CMR). (M.C.)

n Metode de consolidare a relaţiilor în şcoală n Borcanul plin de sentimente, daruri şi dulciuri 

Învăţătoarea care le predă copiilor prietenia 
Refuzul de a merge la şcoală este una 

dintre cele mai comune fobii ale copilăriei. 
De cele mai multe ori, aceste frici au la bază 
relaţiile defectuoase pe care cei mici le au cu 
ceilalţi elevi sau cu dascălii. Adriana Lefter, o 
învăţătoare din Tecuci, cu o experienţă profe-
sională de peste zece ani, a găsit mai multe 
metode ingenioase, prin care i-a determinat 
pe cei mici să se aprecieze şi să se iubească 
necondiţionat unul pe celălalt.

THEODORA ŞUTIU

 „Borcanul Prieteniei”, activitatea în cadrul căreia 
copiii din clasa Adrianei Lefter au trebuit să își scrie 
între ei mesaje de prietenie, să își facă mici daruri sau 
felicitări care să demonstreze respectul pe care îl au 
faţă de colegi, i-a determinat pe micii elevi să exclame: 
„Doamna, a fost uimitor!”. Dascălul povestește cum i-a 
venit această idee: „La capitolul «Despre prietenie» am 
făcut o activitate nouă. Ei și-au ales colegul de clasă 
pentru care trebuia pregătit borcanul 
și au avut sarcina să-l decoreze după 
preferința și imaginația fiecăruia, apoi 
să pună înăuntru mesaje, scrisori, feli-
citări, daruri mici, simbolice, prin care 
să-și arate aprecierea și respectul”, a 
povestit dascălul pentru Jurnalul. 

Cel mai emoţionant moment
Învăţătoarea din Tecuci spune că 

punctul culminant al activităţii a fost 
atunci când cei mici au făcut schimb 
de mesaje: „A fost emoționant, căci 
ei așteptau cu nerăbdare să descopere 

ce se află în interior și reacțiile lor 
au fost neașteptate. Îmbrăţișările, 
zâmbetele prietenoase, emoțiile, toate 
au făcut din această activitate una 
de neuitat. Mesajele lor sincere m-au 
bucurat foarte mult, au fost mesaje de 
apreciere, admirație, multe compli-
mente, alături de desene, mici colaje 
și bombonele. La final erau foarte 
încântaţi, mi-au relatat că s-au simțit 
uimitor, că toate acele complimente 
i-au emoționat până la lacrimi”, mai 
spune Adriana Lefter. 

Întărirea relaţiilor prin joc 
Dascălul spune că „Borcanul Prieteniei” 

nu este unicul proiect pe care l-a folosit la 
clasă pentru a-i ajuta pe cei mici să devină 
cei mai buni prieteni. În opinia ei, secretul 
fericirii copiilor stă în joc: „Jocul «Scaunele 
muzicale», aplicat cu o variantă adaptată, 
astfel încât pe parcursul jocului elevii nu 
sunt eliminaţi, doar numărul de scaune se 
reduce și ei trebuie să se grupeze cât mai 
bine, ca nimeni să nu rămână fără loc; 
«Sunt important!», o activitate prin care 
elevii au dat exemple de situații în care s-au 
simțit/ nu s-au simțit importanţi (la școală/
acasă/la joacă) și să argumenteze răspunsul; 
«Pune-te în pantofii mei», cu exemple de 
situații reale sau imaginare care ar deter-
mina emoții pozitive sau negative”, mai 
declară învăţătoarea. 

„Povestea hârtiei”, soluţie anti-bullying
La nivel european, România se situează 

pe locul trei la bullying în clasamentul 
celor 42 de țări în care a fost investigat 
fenomenul, potrivit raportului Organizației 
Mondiale a Sănătății. Având în vedere că în 
școlile românești, conform statisticilor, un 
sfert din copii sunt jigniţi, Adriana Lefter a 
inventat un joc prin care și-a învăţat elevii 
importanţa relaţiilor calde: „«Povestea 
hârtiei», o activitate în care am discutat 
despre efectele emoțiilor negative asupra 
colegilor după folosirea de cuvinte ofen-
satoare – am luat o coală albă pe care am 
comparat-o cu sufletul curat al unui copil, 
care fiind jignit el suferă și astfel foaia am 
șifonat-o. Oricât ne-am cere scuze după, 
efectele rămân în sufletul copilului, așa 
cum efectele șifonării rămân pe hârtie, de 
aceea insist foarte mult să evite total aceste 
cuvinte și să dovedească zilnic empatie și 
prietenie”, a încheiat Adriana Lefter. 

6 medici, sancţionaţi în cazul copilului mort la Sanador

Îmi dedic mult timp 
școlii, pregătirii lecţii-
lor, citesc mult, caut 

jocuri, activităţi în completare, 
lucruri noi care să-i bucure, și 
asta o aflu la sfârşitul orei, când 
vin să mă îmbrăţiseze și să-mi 
spună: «Vă iubesc, doamna». 
Pentru mine acesta este feed-
back-ul cel mai important.

Adriana Lefter 

Elevii din clasa I-a de la Școala Gimnazială  „Elena 
Doamna” din Tecuci au avut o temă specială. 
Au decorat acasă un borcan, iar în clasă au creat 
mesaje, pe care le-au dăruit colegilor de clasă 

peratorie apărută”. 
Potrivit exper-
tizei Colegiului 

-
rări imagistice și biologice 

în octombrie 2018, după ce băieţelul 
a murit la spitalul Sanador, în 

urma unei operații de hernie 
inghinală. La momentul 

ș
implicaţi arătau că au fost 

respectate procedurile 

Cole-
giul Medicilor 

Bucureşti efectuează, în 
acest caz, o expertiză în 
cadrul anchetei care are 

loc la Parchet.
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Membrii Federaţiei Sindica-
telor din Silvicultură Silva piche-
tează astăzi sediul Camerei 
Deputaţilor, nemulţumiţi 
de proiectul de lege privind 
modif icarea legii dreptului 
de proprietate asupra tere-
nurilor agricole şi forestiere, 
informează Sindicatul Silva. 
Sindicaliştii cer respingerea 
proiectului de lege nr. 9/2019 
de modificare şi completare a 
Legii nr. 1/2000 pentru recon-
stituirea dreptului de proprie-
tate asupra terenurilor agricole 
şi celor forestiere.

MUTAREA zil
ei

info pe scurt
n Dividende de la Romgaz
Consiliul de Administraţie al 
Romgaz a avizat, în şedinţa 
de luni, propunerea de acor-
dare a unui dividend brut de 
4,17 lei pe acţiune, potrivit 
unui raport transmis BVB. 
Propunerea va fi discutată 
în Adunarea Generală a 
Acţionarilor care va avea loc 
pe 25 aprilie. 

n Trenuri noi la Metrorex
Metrorex va achiziţiona 13 
trenuri noi de metrou pentru 
secţiunea Drumul Taberei 
– Eroilor şi şi-a rezervat 
dreptul de a contracta încă 
maximum 17 trenuri noi de 
acelaşi tip. Valoarea estimată 
pentru cele pentru 13 trenuri 
este de 520,152 mil. lei,  
iar toate cele 30 de trenuri 
au o valoare estimată de 1,2 
mld. lei. 

n Record la GastroPan
Organizatorii Expoziţiei 
Internaţionale GastroPan 
aşteaptă peste 20.000 de vizi-
tatori la ediţia din acest an, 
care se va desfăşura la Arad 
în perioada 28-30 martie şi 
va promova soluţiile, tehno-
logiile şi tendinţele din pani-
ficaţie, cofetărie şi HoReCA. 
Evenimentul este considerat 
cel mai mare de acest fel din 
Europa de Sud-Est.

România ocupă locul 6 
în UE la fondurile acor
date prin Politica Agri
colă Comună (PAC) în 
perioada 2021 – 2027, 
înaintea unor state pre 
cum Danemarca, Irlanda 
sau Olanda. O analiză 
recentă semnalează însă 
că pierdem mulţi bani din 
cauza modului de calcul 
al pachetelor financiare, 
dar şi a suprafeţei totale 
luate în considerare la 
determinarea sumelor.

VALENTIN GROS

România ar putea să 
primească, în viitorul  Cadru 
Financiar Multianual (CFM), 
aproximativ 20,5 miliarde de 
euro, din care 13,7 miliarde 
alocate Pilonului I (din care 
13,3 miliarde de euro plăți 
directe şi 363 milioane de euro 
pentru sectorul vitivinicol 
şi sectorul apiculturii) şi 6,7 
miliarde destinați Pilonului 
II - Dezvoltare rurală. Astfel, 
ţara noastră va fi a şasea din 
Uniunea Europeană (după 
Franța, Spania, Germania, 
Italia şi Polonia) ca nivel al 
cuantumului total al alocă-
rilor pentru PAC, se arată 
în studiul "Cadrul Finan-
ciar Multianual post-2020: 
riscuri şi oportunităţi pentru 
România", realizat de Insti-
tutul European din România 
(IER).

Minus 67 mil. euro în doi ani
În ceea ce priveşte compo-

nentele PAC, România îşi 
menține o poziţie de top 
la alocările din Pilonul II 
- Dezvoltare rurală, cu 6,7 
miliarde de euro, dar acest 
clasament va fi dominat de 
Polonia de această dată, cu 
9,2 miliarde de euro. În CFM 
2014 - 2020, România are 
alocate pentru PAC fonduri 
de aproximativ 20,7 miliarde 
de euro, din care 12,7 miliarde 
de euro alocate Pilonului I 
(12,4 miliarde de euro plăți 
directe şi 333 milioane de euro 
pentru sectorul vitivinicol) şi 
8 miliarde de euro destinați 
Pilonului II. 

„Considerăm că pentru 
statele membre, pentru care 
cuantumul mediu la hectar, 

plăți directe, este 
sub media UE-27, 
anvelopele (pache-
tele) financiare 
inițiale nu ar trebui 
să fie calculate prin 

reducerea cu 3,9% a plafo-
nului din anul 2020”, spun 
autorii analizei. România ar 

pierde astfel în primii doi ani 
ai viitorului exerciţiu finan-
ciar circa 47 milioane de euro 
în 2021 şi 20 milioane de euro 
în 2022 față de 2019/2020, 
perioadă în care „fermierii 
români sunt net dezavantajați 
față de alți fermieri din statele 
membre”, indică studiul citat. 

Impact bugetar negativ
Un impact bugetar negativ 

asupra alocărilor PAC aferen-
te României în perioada 
următoare îl poate avea 
metoda de calcul a suprafeţei 
agricole sau, mai precis, anul 
de referinţă la care se rapor-
tează această, relevă repre-
zentanţii IER. La nivelul anului 
2016, suprafaţa agricolă a 
României este evaluată ca 
fiind de 9,4 mil. ha, dar esti-
mările mai recente plasează 
suprafaţa totală la nivel de 9,7 
mil. ha. „Dacă nu se iau în 
calcul cele mai recente evalu-
ări, riscăm să pierdem aproxi-
mativ 200 milioane euro din 
alocările bugetare PAC în 
CFM 2021 – 2027”, menţio-
nează analiza.

n Fermierii dezavantajaţi în 2021 şi 2022 n Se fac calcule noi la Bruxelles

Comisia Europeană face PAC şi  
România va pierde 200 mil. euro

4,7538 4,2013 4,2284 0,7421 2,4306 1,5008 177,8945

EURO DOLAR AMERICAN FRANC ELVEȚIAN LIRĂ TURCEASCĂ LEVA 100 FORINȚI GRAMUL DE AURÃ

ÃÃ Ã Ã Ã

Ã

În 2021-2027, la Pilonul I (viticultură, apicultură, plăţi 
directe), România este devansată uşor de Grecia, cu 
aproximativ 14 miliarde de euro, față de aproximativ 13 
miliarde de euro alocați României în această etapă. 
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Consiliul Judeţean Vaslui 
(CJV) oferă peste 70 de milioane 
de lei  familiei  prefectului 
Eduard Popică, reprezentând 
mai bine de jumătate dintr-un 
contract privind modernizarea 
unui drum judeţean. Firma 
beneficiară este deţinută de fiica 
lui Emil Savin, socrul prefectu-
lui şi „rege al asfaltului” din 
Vaslui, prezent, de alfel, şi el în 
contract ca terţ susţinător. Soţul 
femeii de afaceri ispăşeşte 16 ani 
de închisoare pentru omor, după 
ce, în 2014, a călcat intenţionat 
cu maşina un cioban, cu apro-
barea socrului Savin, martor la 
crimă. Coincidenţa face ca şi 
celălalt personaj implicat în 
contract, Mirel Vlas, care a 
primit acum lucrări de 65 de 
milioane de lei, să aibă probleme 
penale, afaceristul fiind judecat 
pentru corupţie.

CRISTIAN ANTON

Consiliul Judeţean Vaslui a atri-
buit pe 9 ianuarie 2019 contractul 
pentru „proiectare şi execuţie 
lucrări la obiectivul de investiţie - 
«Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră 
Strateg ică  4 :  Vas lu i 
- Reabilitare şi moder-
nizare drum strategic 
judeţean Bârlad - Laza 
-  Codăieşti  (DJ 245, 
DJ 245M, DJ 247, DJ 
246)»”. 

Contractul a fost împărţit în 
trei loturi, două dintre acestea, 
în valoare de 50.431.456,26 lei, 
respectiv 20.289.528,96 lei, revenind 
firmei Soragmin SRL din Vaslui, 
iar cel de-al treilea, în valoare de 
65.252.188,16 lei, firmei Tehnic Asist 
SRL, din Botoşani. 

Firmă celebră, 20% din lucrări
Cele două firme sunt, de fapt, 

nu mai puţin de 16. Soragmin este 
liderul unei asocieri din care mai 
fac parte 9 subcontractori: Transmir 
SRL (a „regelui asfaltului” Emil 
Savin), Trocon SRL, Damiena 
SRL, Drum Design SRL, Teo Trans 
Consulting SRL, Valtellina Est 
Europa SRL, Elmond Com SRL, 

Protelco SRL şi Next Design SRL. 
De asemenea, Tehnic Asist SRL este 
liderul asocierii în care se mai află 
Proiect Construct Regiunea Tran-
silvania SRL, Tass Infra Logistic 
SRL,  Drum Pod Invest  SRL, 
Damiena SRL şi Elsaco Electric 

SRL. De pe toată această 
l i s tă  de  subcontrac-
tori atrage atenţia Teo 
Trans Consulting SRL 
(beneficiară a 20% din 
lucrări), firma lui Adrian 
Mugurel Teodorescu, 

fratele fostului director CNAIR 
Răzvan Teodorescu, celebră pentru 
zecile de contracte de infrastructură 
rutieră. Numai în 2018, Teo Trans 
Consulting a primit contracte de 
145 de milioane de euro.  

Sute de milioane de la stat
Lideri i  asocier i lor  care  au 

câştigat contractul de 136.000.000 
lei (peste 30 de milioane de euro, 
fără TVA) din Vaslui au un istoric 
greu încărcat penal, dar şi de 
contracte cu statul. Soragmin SRL, 
la care unic asociat este persoana 
juridică Salcia SRL, deţinută de 
Cristina Mădălina Savin, căsătorită 
Şelaru, a primit în 2014 un număr 
de opt contracte, toate de la CNAIR, 

iar în 2018 încă două (unul de la 
CJV, altul de la primăria vasluiană 
Măluşteni), în valoare totală de 
peste 22,1 milioane de euro. 

Transmir SRL, terţ susţi-
nător în contract, arată 
de ce patronul, tatăl ei, 
Emil Savin, este „regele 
asfaltului” din Vaslui: 
peste 150 de contracte, 
în valoare de 126 de mili-
oane de euro, majoritatea 
de la CJV.  

16 ani pentru omor
„Regele asfaltului” Emil Savin 

este socrul prefectului Eduard 
Popică, familia reprezentantului 
Guvernului în Vaslui fiind, iată, o 
răsfăţată a sorţii, cu sute de mili-

oane de euro virate în conturi de la 
stat. Există, ce-i drept, şi episoade 
morbide în familie. Un alt ginere 

de-al „regelui asfaltului”, 
Cornel Şelaru, soţul Cris-

tinei Mădălina Şelaru, 
fostă Savin, şi cumnat 
al prefectului Popică, a 
fost condamnat definitiv 
în iunie 2018 la 16 ani de 

închisoare pentru omor. 
În 2014, bărbatul a trecut 

cu maşina peste un cioban, 
pe care l-a urmărit prin lanul de 

porumb, omorându-l cu sânge rece 
pentru că păştea oile pe pământul 
său. De faţă a fost şi socrul Emil 
Savin, care a scăpat fără nicio 
pedeapsă, deşi a bătut cu bâta un al 
doilea cioban.  

n „Regele asfaltului” n Afacerist condamnat pentru omor n Altul, judecat pentru corupţie

Consiliul Judeţean, zeci de milioane  
pentru familia prefectului de Vaslui

milioane de euro este valoarea 
contractelor primite de „regele 
asfaltului” de la stat.

148,1

peste 22,1 milioane de euro. 
Transmir SRL, terţ susţi-

nător în contract, arată 

oane de euro, majoritatea 

de-al „regelui asfaltului”, 
Cornel Şelaru, soţul Cris

tinei Mădălina Şelaru, 
fostă Savin, şi cumnat 

în iunie 2018 la 16 ani de 
închisoare pentru omor. 

În 2014, bărbatul a trecut 
închisoare pentru omor. 

În 2014, bărbatul a trecut 
închisoare pentru omor. 

cu maşina peste un cioban, 

Valoa-
rea totală a 

contractului este de 
135.973.173,38 lei, fără TVA, 

iar lucrările presupun 
reabilitarea a 82,649 km 

de drum.

Judecat pentru şantaj
Şi Mirel Vlas, administratorul Tehnic Asist SRL, are probleme cu legea 

penală. Afaceristul este judecat pentru şantaj, într-un dosar de corupţie aflat 
pe rolul Tribunalului Satu Mare. Vlas a fost trimis în judecată de DNA alături 
de Vasile Mircea Govor, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, şi 
Marian Valer, fost senator PSD. Tehnic Asist SRL este chiar şi mai puternică 
decât partenerii din contractul vasluian, firma botoşăneană bifând de-a 
lungul timpului circa 150 de contracte cu statul în valoare de circa 380 de 
milioane de euro. 

„Regele asfaltului” vasluian şi un 
afacerist judecat pentru şantaj, 
parteneri într-un contract de parteneri într-un contract de par
peste 30 de milioane de euro

Emil Savin
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n Un nou conflict constituţional între Parlament şi 
Curtea Supremă n Şi OUG pe tema completurilor de 5

Completurile penale de 3, trimise 
de Florin Iordache pe masa CCR

IOn AlexAndrU

Deputatul Florin Iordache, care îl 
înlocuieşte la şefia Camerei Deputa-
ţilor pe Liviu Dragnea, a sesizat, la 
sfârşitul săptămânii trecute, Curtea 
Constituţională a României, în legă-
tură cu existenţa unui nou conflict 
juridic de natură constituţională între 
Legislativ şi Înalta Curte. Cauza a fost 
înregistrată la CCR sub numărul 
243E/2019, cu ziua de ieri, 25 martie, 
ca dosar nou creat la instanţa de 
contencios constituţional, urmând să 
fie pusă pe rol pentru dezbateri.

În motivarea sesizării, Florin Iordache acuză ÎCCJ că nu a 
alcătuit completuri specializate care să judece cauzele 
în fond, aşa cum prevede legea. “Este vorba despre 
articolul 29, alineatul 1, din Legea nr. 78/2000, prin 
care se obligă toate instanţele să constituie complete 
specializate pentru corupţie”, precizează Iordache.

Articolul 29 din Legea 78/2000 este 
în vigoare în această formă din anul 
2003, iar toate instanţele, cu excepţia 
Înaltei Curţi, au respectat acestă 
prevedere. ÎCCJ este singura instanţă 
care nu a alcătuit completuri specia-

lizate, motiv pentru care, săptămâna 
trecută, avocaţii din dosarul angajă-
rilor de la DGASPC Teleorman, care 
se judecă în apel, la Completul de 5 
judecători şi în care, la fond, preşe-
dintele PSD, Liviu Dragnea, a fost 
condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 
6 luni de închisoare cu executare, au 
formulat o excepţie a nulităţii absolute 
a condamnării, cu acelaşi obiect. 
Excepţia nu a fost luată în discuţie, 
ea fiind depusă la mapă.

Dragnea: Iohannis mă vrea la 
puşcărie, ca să doarmă liniştit

Este al doilea conflict juridic de 
natură constituţională sesizat, în 
ultimele şase luni, de Camera Depu-
taţilor. Florin Iordache a întocmit şi 
sesizarea cu privire la încheierea 
protocoalelor secrete de colaborare 
între SRI şi Parchetul General, datate 
2009 şi 2016. Primul protocol a fost 
declarat de CCR ca ilegal şi neconsti-
tuţional, în timp ce, în privinţa celui 
de-al doilea protocol, magistraţii 
constituţionali l-au desfiinţat parţial.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, 
a făcut câteva observaţii cu privire la 

această situaţie, ieri, după terminarea 
şedinţei CEx. “Florin Iordache m-a 
informat, azi-dimineaţă, că, la sfâr-
şitul săptămânii trecute, a sesizat 
CCR. Mi-a spus că, în opinia lui, 
există un conflict constituţional. Că 
nu s-a respectat legea”, a precizat 
Dragnea. Acesta a adăugat că 
“Iohannis vrea să intru la puşcărie, 
ca să doarmă el liniştit, Eu îi transmit: 
Klaus, poate nu intru la puşcărie. Nu 
te culca pe o ureche!”.

Două proiecte de OUG, promovate 
de ministrul Tudorel Toader

Tot la sfârşitul săptămâni trecute, 
ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a 
redactat şi pus în dezbatere publică 
două proiecte de ordonanţă de 
urgenţă. Prima se referă la modifi-
carea articolelor din Codul Penal şi 
din Codul de Procedură Penală, votate 
în Parlament şi declarate ca fiind 
constituţionale de către judecători 
CCR, dar şi un proiect de OUG legat 
de Decizia CCR de anul trecut cu 
privire la contestaţia în anulare pentru 
sentinţele definitive pronunţate de 
Completurile de 5 judecători consti-
tuite, de asemenea, cu încălcarea legii, 
începând cu anul 2014. 

Astfel, proiectul privind contestaţia 
în anulare conţine un articol cu două 
alineate. În primul se arată: “Contes-
taţia în anulare pentru motivul 
prevăzut la art. 426, litera “d”, Teza I 
Cpp împotriva hotărârilor pronunţate 
în apel de către completuri de 5 jude-
cători ale ÎCCJ, după intrarea în 

vigoare a Codului de Procedură Penală 
şi pentru care termenul de introducere 
a contestaţiei în anulare s-a împlinit 
anterior datei de 29 noiembrie 2018, 
poate fi introdusă de către oricare 
dintre titularii căilor de atac în termen 
de 60 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei OUG”.

De asemenea, proiectul mai 
prevede şi că, dacă se admite contes-
taţia în anulare, “cursul termenului 
prescripţiei răspunderii penale se 
suspendă de la data desfiinţării hotă-
rârii a cărei anulare se cere şi până la 
data pronunţării unei hotărâri, ca 
urmare a rejudecării apelului”.

Sesizarea preşedintelui delegat al Camerei Deputaţilor, Florin 
Iordache, în legătură cu existenţa unui conflict juridic de natură 
constituţională între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
generat de nedesemnarea, la ÎCCJ, a unor completuri specializate 
care să judece cauzele în fond, a fost înregistrată ieri, la Curtea 
Constituţională. Urmează ca magistraţii CCR să pună chestiunea pe 
ordinea de zi. În paralel, Ministerul Justiţiei a redactat două proiec-
te de Ordonanţe de Urgenţă, vizând modificarea Codului Penal şi 
Codului de Procedură Penală, inclusiv pentru repunerea în termen 
a posibilităţii formulării contestaţiilor în anulare de către persoanele 
condamnate de completurile de 5 judecători, declarate neconstituţi-
onale, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Florin Iordache a sesizat CCr, cu privire la încălcarea legii de către Înalta Curte, 
pentru refuzul de a judeca, pe fond, prin completuri specializate pe corupţie

Secretarul general al Guvernului, Toni 
Greblă, a precizat că, în legătură cu 
OUG referitoare la modificarea codu-
rilor penale, “acestea au fost transmise 
sistemului judiciar, pentru a-şi exprima 
opinia. există obligaţia constituţională 
de a le transpune în legislaţie. Textele 
din CP şi CPP trebuie să fie în acord 
cu prevederile Curţii Constituţionale 
într-un termen de 45 de zile de la 
publicarea deciziei Curţii. Aşteptăm 
observaţii eventuale din tot sistemul 
judiciar. Apoi le vom examina şi se va 
decide. este evident că acele observaţii 
întemeiate vor fi avute în vedere pentru 
că acesta este rolul dezbaterii şi a punerii 
în discuţie a unor acte normative spre 
a vedea ce se poate legifera şi textele 
care pot să adune cât mai multe opinii 
favorabile”, a conchis Greblă.

Toni Greblă: Aşteptăm observaţiile

Într-o postare pe blogul personal, profesorul Dan Voicu-
lescu lansează un apel pentru toate partidele pentru 
încheierea unui memorandum prin care să susţină 
aderarea României la spaţiul Schengen. „Un asemenea 
Memorandum ar constitui un dublu câştig pentru statul 
român, pe de o parte ar semnala partenerilor europeni 
că pentru România intrarea în spaţiul Schengen este o 
prioritate absolută, legitimă şi imediată; pe de altă parte ar 
fi o dovadă – necesară atât pe plan intern, cât şi interna-
ţional – că românii mai sunt, totuşi, capabili să se unească 
în jurul unui obiectiv naţional”, a declarat profesorul Dan 
Voiculescu. Acesta adaugă că „noi toţi am avea mult 
de câştigat din aderarea la spaţiul Schengen: pe lângă 
beneficiile economice, reflectate în nivelul de trai, am 
obţine inclusiv puţină normalitate şi demnitate naţională”.

Dan Voiculescu propune un memorandum 
pentru aderarea la Schengen
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n Candidaturi-surpriză la alegerile europarlamentare

Rovana Plumb și jurnalista Carmen Avram 
deschid lista PSD pentru Parlamentul European

Preşedintele PSD, Liviu 
Dragnea, a prezentat, ieri, 
lista aprobată de Comite-
tul Executiv Naţional cu 
candidaţii la alegerile 
europarlamentare. O listă 
cu surprize importante, 
pentru că ea conţine nume 
cu greutate din societatea 
civilă. Unul dintre aceste 
nume este cel al jurnalistei 
Antena 3, Carmen Avram, 
realizatoarea emisiunii „În 
Premieră”.

Ion AlexAndru

Primul loc eligibil de pe 
lista PSD este ocupat de actu-
alul ministru al Fondurilor 
Europene, Rovana Plumb, 
secondată de jurnalista 
Carmen Avram. Iar pe locul 
al treilea se află senatorul PSD 
Claudiu Manda, preşedintele 
Comisiei parlamentare pentru 
controlul activităţii SRI. 

Surprizele nu se opresc 
însă aici. Poziţia a patra 
pe lista candidaţilor este 
ocupată de preotul Chris 
Terheş, preşedintele Coaliţiei 
Românilor din Statele Unite, 

care a militat, în ultimii 
ani, pentru lupta împotriva 
abuzurilor din justiţie.

Lista continuă cu Dan Nica 
şi Maria Grapini, actuali euro-
parlamentari, dar mai conţine 
şi alte nume interesante. Este 
vorba despre medicul Tudor 
Ciuhodaru, Dragoş Benea, 
Victor Negrescu, Andi Cristea, 
Natalia Intotero, Gabriela 
Zoană,  Bianca Garil iţă, 
Emilian Pavel sau Doina Pană.

„Lista a fost aprobată în 
CEx, fiecare candidat fiind 
votat individual”, a precizat 
liderul social-democrat Liviu 
Dragnea, care a anunţat 
că atât candidaturile, cât şi 
cele 1.350.000 de semnături 
strânse, în ultima lună, vor fi 

depuse, în cursul zilei de astăzi, 
la Biroul Electoral Central.

Emisiunea va continua  
la Antena 3

După prezentarea listei, 
postul Antena 3 a emis un 
comunicat de presă în care se 
precizează că realizatoarea 
celei mai premiate şi apreciate 
emisiuni de anchete şi reportaje, 
„În Premieră”, Carmen Avram, 
a decis să facă un pas impor-
tant. „După 27 de ani de carieră 
remarcabilă în presa scrisă şi în 
televiziune, dintre care 9 ani la 
postul de ştiri Antena 3, Carmen 
trece acum, de la statutul de 
observator şi investigator, la cel 
de implicare directă în luarea 
unor decizii care influenţează 
viaţa cetăţenilor”. La rândul ei, 
Carmen Avram a precizat că va 
face şi politică aşa cum a făcut şi 
presă. „Onest, curajos, cu mintea 
limpede şi cu tot suf letul”. 
Proiectul „În Premieră” va 
continua, la Antena 3.

Anunţul făcut de premierul 
Viorica dăncilă la Washington, 
legat de mutarea Ambasadei 
româniei din Israel, de la Tel Aviv la 
Ierusalim, a generat reacţii virulen-
te. dăncilă a precizat, ulterior, că 
mutarea va avea loc numai după ce 
va exista un consens din partea 
tuturor factorilor de la Bucureşti, 
însă că acest subiect este un dezi-
derat al ei, personal, şi al Guvernu-
lui pe care îl conduce. Ambasadorul 
Autorităţii Palestiniene la Bucureşti, 
Fuad Kokaly, a spus că declaraţia 
premierului Viorica dăncilă despre 
relocarea ambasadei la Ierusalim va 
distruge speranţele ca românia să 
fie votată de statele arabe în Consi-
liul de Securitate al onu.

Pe de altă parte, regele 
Abdullah al II-lea al Iordaniei a decis 

să  îşi anuleze vizita pe care o avea 
planificată în românia, unde urma 
să aibă o întâlnire cu preşedintele 
Klaus Iohannis. la rândul lui, Iohan-
nis consideră că, „prin declaraţiile 
susţinute referitoare la mutarea 
ambasadei la Ierusalim, premierul 
Viorica dăncilă demonstrează, încă 
o dată, totala sa ignoranţă în dome-
niul politicii externe şi în ceea ce 
priveşte luarea unor decizii impor-
tante ale statului român”.

Comisia europeană a reacţio-
nat, la rândul ei, în legătură cu 
mutarea ambasadei româniei de la 
Tel Aviv la Ierusalim, purtătorul de 
cuvânt Maja Kocijancic precizând că 
poziţia ue rămâne neschimbată, iar 
liderii europeni au luat act de afir-
maţiile premierului Viorica dăncilă 
şi ale preşedintelui Klaus Iohannis.

liviu dragnea susţine, în 
schimb, că această temă trebuie 
finalizată şi ca discuţie, şi ca deci-
zie. „eu mi-am exprimat susţine-
rea pentru mutare, decizia nu e 
nici la mine, nici la Parlament. 
Într-un timp cât mai scurt trebuie 
luată o deciz ie în CSAT.  
doamna premier a exprimat la 
Washington punctul de vedere 
asumat de Guvern. Israelul are 
dreptul să îşi hotărască unde să 
aibă capitala, ca orice stat  
suveran”, a declarat, ieri, liderul 
PSd. Acesta a punctat faptul că 
se aştepta să se formeze un grup 
de lucru pe această temă, însă  
că preşedintele a refuzat. „Preşe-
dintele trebuie să genereze deci-
zia în CSAT”, a conchis liviu 
dragnea. (Ion Alexandru)

Reacţii dure pe tema intenţiei mutării  
Ambasadei României la Ierusalim

Carmen Avram: „Voi face şi politică aşa 
cum am făcut şi presă: onest, curajos, 
cu mintea limpede şi cu tot sufletul”

liviu dragnea îl atacă pe Iohannis şi îi 
cere să convoace CSAT pentru a se lua 
o decizie finală

Urmează remanierea guvernamentală
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S tau și mă întreb de ce primul 
kilometru de autostradă 

din Moldova a stârnit un val 
de emoție/simpatie și metroul 
neterminat din Drumul Taberei 
nu beneficiază de cele 15 minute 
de „pauză”, în condițiile în care televi-
ziunile și persoanele care s-au deplasat la 
Suceava sunt chiar aici, la București.

Ș tiu că am mai pus pe tapet tema cine le 
decontează bucureștenilor timpul pierdut 

cu metroul din Drumul Taberei, dar lipsa de 
bun-simț cu care e tratată „cestiunea” nu 
reprezintă un răspuns, dimpotrivă, e nevoie să 
fie identificați responsabilii. De aceea revin cu 
știrea de la Antena 3, din 5 noiembrie 2011:

„ Şoferi, aveți o nouă provocare în traficul 
bucureştean. Au început lucrările la linia de 

metrou care leagă Drumul Taberei de centrul 
Capitalei. De duminică, traficul de pe traseul 
şantierului se deviază pentru cel puțin un an, așa 
că e indicat să alegeți rute alternative sau să vă 
înarmați cu răbdare. După ce se deviază circula-
ția, lucrările încep în forță. Deja, unii bucureşteni 
s-au revoltat. Şantierul le blochează locurile de 
parcare. Noua linie de metrou va putea fi folo-
sită peste 4 ani”.

L a acel moment am făcut și un calcul, dacă 
între 1975 și 1989 s-au construit 60 km de 

metrou, într-un ritm 
de 4,3 km pe an, 
lucrarea de 6 km 
începută în 2011 ar 
fi trebuit să fie gata 
pe la jumătatea lui 

2013. De ce 2015?

A cum suntem 
însă în 2019! De 

la anunțul „în 3 ani, aici VA FI 
stația TA de metrou. În 3 ani de aici vei face 7 
minute până în centru” au trecut  peste 7 ani 
și problema e că într-un oraș prost proiectat, 
după ce li se iau bucureștenilor taxe, ca să li se 
dea metrou, timpul, care-i bani, le e mai mult 
irosit, ca să le fie clar că sărăcesc.

Adică, pe lângă mașinile de gunoi ce ar 
trebui să lucreze noaptea și frecventele 

reparații de țevi, circulația mai e îngrădită și 
de lucrările de la metrou. Obiectiv „strategic” 
care odată început s-a soldat cu restricționarea 
traficului, spargerea asfaltului și schimbarea 
obiceiurilor locuitorilor, dar care, brusc, s-a 
oprit o bună bucată de timp.

D acă autoritățile demarează proiecte fără să 
ştie cât costă, cât durează şi au ca singură 

certitudine că încurcă lumea, înseamnă că fac 
doar calcule politice. Şi, văzând care-i problema, 
avem explicația pentru lipsa de bun-simț cu 
care-s tratați cei care îşi pierd timpul în trafic.

ionuț  bălan

tau și mă întreb de ce primul 

neterminat din Drumul Taberei 
nu beneficiază de cele 15 minute 
de „pauză”, în condițiile în care televi-
ziunile și persoanele care s-au deplasat la 
Suceava sunt chiar aici, la București.

metrou, într-un ritm 
de 4,3 km pe an, 
lucrarea de 6 km 
începută în 2011 ar 
fi trebuit să fie gata 
pe la jumătatea lui 

2013. De ce 2015?

A
la anunțul „în 3 ani, aici VA FI 

Unde e metrul meu de 
metrou în Drumul Taberei

Au luat foc televiziunile şi 
site-urile de ştiri, anun-

țau cu îngrijorare că îndrăgitul 
total Florin Piersic este în spital, 
că este operat, că abia coboară din 
maşină, merge cu chiu, cu vai. O alarmă 
umflată cu pompă defectă! Am vorbit la 
telefon cu Florin imediat după alarma greşi-
tă a ştirilor, acelaşi glas plăcut, cald, frază 
vioaie de povestitor fără pereche. „Nu e 
adevărat că am fost operat, la spital mă 
duc să fac exerciții de întreținere, fiziote-
rapie, kineto, am făcut mişcare toată viața, 
am călărit, port totuşi 83 de ani şi trebuie 
să urmez programe de mobilitate. Îți repet 
ce am spus la televiziuni, nu multora le-am 
spus asta, tu, Florin Condurățeanu, eşti 
fratele meu, tu ai purtat pe umeri sicriul 
cu mama, asta nu voi uita niciodată. Azi e 
Buna Vestire. Azi, mama, Mama Vera, ar fi 
împlinit 112 ani”. Micuță, delicată, mereu 
săritoare să te trateze cu ceva, să te ajute 
cumva, Mama Vera a fost îngerul păzitor 
pentru Florin. În familia lor, a doctorului 
Piersic Senior, şeful medicinii veterinare 
din Bucovina pierdută prin trocul hrăpăreț 

al marilor puteri, 
s-a petrecut o 
întâmplare tragi-
că. Fiica lor, mai 
mare ca Florin, 
a sărit în Prut să 

salveze doi elevi 
mai mici şi s-au înecat 

toți. Florin Piersic este în 
accepțiunea mea declarată 

„Domnul Primăvară”, orice apariție a lui 
însoreşte românii. Povestitor de har uriaş, 
Florin ține în priză săli cu mii de spectatori, 
fermecați de istorisirile doldora de umor, 
de fior sufletesc. A întruchipat personaje 
legendare în film, l-a jucat pe Harap Alb, 
a interpretat haiduci de neuitat, a adus 
pe ecran justițiarul român Mărgelatu. Cu 
idei originale, doritor de amprentă româ-
nească în film, Florin l-a cucerit pe severul 
scriitor Eugen Barbu, autorul scenariilor 
cu haiduci şi cu Mărgelatu, aşa că justițiarul 
are ticuri neîntâlnite: în premieră, mestecă 
mereu semințe de floarea-soarelui arun-
când cojile prin marginea unui surâs de 
multe nuanțe, îşi curăță țevile revolverului 
turnând în ele rachiu. Începe turneul mult 
aşteptat cu piesa „Străini în noapte”, la 
Bucureşti, la Cluj, la Iaşi şi Florin Piersic 
este în mare formă. 

FLORIN  CONDURĂȚEANU

-
au cu îngrijorare că îndrăgitul 

total Florin Piersic este în spital, 
că este operat, că abia coboară din 
maşină, merge cu chiu, cu vai. O alarmă 

al marilor puteri, 
s-a petrecut o 
întâmplare tragi
că. Fiica lor, mai 
mare ca Florin, 
a sărit în Prut să 

salveze doi elevi 
mai mici şi s-au înecat 
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FLORIN  CONDURĂȚEANUPiersic: „Nici vorbă  
de operaţie, fac  
exerciţii de întreţinere, 
ca să mă mişc bine”

Jurnalul îți oferă colecțiaESOTERICA
Harta fenomenelor paranormale din 
România

Miercuri, 27 martie
Comori ascunse ale românilor și ale  
altor neamuri care au trecut prin România

Miercuri, 3 aprilie
Minuni inexplicabile și blesteme  
îngrozitoare care ne-au influențat istoria

Miercuri, 10 aprilie

Pasionat de dispariţii misteriose, viaţă după moarte, fenomene 
inexplicabile petrecute în România? Nu rata 12 cărți de excepție!

 

Preț 
special: 

15,9 lei ziar 
+ carte 

Miercuri, 17 aprilie
Fenomenul OZN și România modernă: cazuri 
incredibile

Miercuri, 24 aprilie
Harta energetică secretă a României. Lu-
cruri neobișnuite ascunse de autorități

Miercuri, 1 mai
Itinerariul straniu al locurilor bântuite din 
România

Miercuri, 8 mai 
Tainele mânăstirilor, bisericilor și ale altor 
lăcașuri sacre din România

Miercuri, 15 mai 
Din secretele macabre ale unor localități 
blestemate din România necunos- 
cută 

Miercuri, 22 mai
Conducătorii secreți ai României moderne. 
Societăți oculte și grupuri de interese

Au apărut
- “Înainte și după Elodia - 

topul disparițiilor ciudate 
de la noi”
- “Viața după moarte. 
Cazuri impresionante 
din România”

- “Cele mai ciudate lo-
curi din România. Întâlni-

ri cu civilizații dispărute”
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OFERTE SERVICIU
l Bikain Gestiune SRL, cu sediul în 
Comuna Afumați, Șoseaua Petrachi-
oaia, nr.158/13, jud.Ilfov, angajează 
femeie de serviciu. CV-urile se pot 
depune la sediul firmei. Informații la 
telefon: +40.755.010.775.

l SC Innoserv- Technology SRL, cu 
sediul in Cisnadie, Jud.Sibiu, cu 
obiect de activitate fabricarea de 
constructii metalice, angajeaza Opera-
tori CNC, Frezori, Strungari, Lacatusi 
mecanici. Pentru delatii va rugam sa 
ne contactati prin e-mail secretariat@
innoserv-technology.ro sau telefon 
0753103486.

l Tunari Salubrizare -Ilfov organi-
zează în data de 01.04.2019 concurs 
recrutare pentru 2 muncitori calificaţi. 
Detalii la 021.424.43.62.

l S.C. JPM Triangle SRB S.R.L., cu 
sediul in Mun.Resita, b-dul.Repu-
blicii, nr.6, sc.5, ap.4, jud.Caras-Se-
verin, scoate la concurs  38 de posturi 
pentru muncitori dupa cum urmeaza: 
8 electricieni de intretinere si reparatii 
si 30 montatori placaje interioare si 
exterioare si 1 post administrator 
societate comerciala. Cerinte de 
ocupare a postului: diploma de califi-
care, limbi straine: engleza sau sarba. 
Interviul va avea loc in data de 
28.03.2019, la sediul societatii. Pentru 
informatii suplimentare, apelati la nr. 
de telefon 0742700967, persoana 
contact: Ienea Dorian-Paul.

l Casa Judeţeană de Pensii Ilfov 
organizează concursul de recrutare la 
sediul Casei Judeţene de Pensii Ilfov, 
Bl. Lacul Tei nr.17, sector 2, Bucureşti, 
17.04.2019 ora 9.00- probe suplimen-
tare, 19.04.2019, orele 10:00 proba 
scrisă, interviul în data de 22.04.2019 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă de Inspector 
specialitate gradul IA în cadrul Servi-
ciului Stabiliri Prestaţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Casa 
Judeţeană de Pensii Ilfov, Comparti-
mentul Resurse Umane, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr.17, 
sector 2, telefon 021/212.12.26. 

l Anunt privind ocuparea unui post 
vacant. - SC Enache Morarit SRL, 
J37/963/1993, CUI: RO4975725, cu sediul 
în Huşi, Calea Basarabiei, nr. 96B, judetul 
Vaslui, angajează mecanic masini agri-
cole. Condiţiile pe care trebuie să le înde-
plinească solicitantul sunt: - Cetatean 
spatiu non UE; - Experienta in domeniu 
de minim 10 ani; - Permis de conducere 
categoria B, Tractor; - Disponibilitate la 
program prelungit; - Cunostinta limba 
engleza - nivel mediu; - Cunostinte de 
mecanica auto si experienta in repararea 
si intretinerea masinilor agricole; - Serio-
zitate, profesionalism; - Lucru în echipă, 
rezistent la stres. Persoanele interesate 
vor depune cererile de angajare, însoţite 
de curriculum vitae în format european, 
la sediul societăţii, program zilnic, între 
8.00-16.00. Relaţii suplimentare pot fi 
furnizate la numărul de telefon: 
0335.426.839 sau la sediul societăţii.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploieşti, Pta. 
Eroilor 1A, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de executie 
vacant de natura contractuala la 
Caminul de batrani: 1. muncitor neca-
lificat - 1 post. Condiții de participare: 
• studii minim 8 clase; • fara vechime 
in munca. Concursul se va desfăşura 
la sediul din Piața Eroilor nr. 1A, 
după cum urmează: • înscrierile se fac 
în perioada 26.03.2019 - 08.04.2019 
intre orele 9.00 - 14.00; • proba scrisă 
va avea loc în data de 16.04.2019 ora 
9.30; • proba interviu va avea loc în 
data de 18.04.2019 ora 9.30. Dosarele 
de înscriere se depun la registratura 
instituției şi trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr. 286/2011, actuali-
zată. Condițiile de participare sunt 
afişate la sediul instituției şi pe site-ul 
www.asscploiesti.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține la compartiment 
Resurse Umane - tel. 0740178780 sau 
0244511137 tasta 120.

l Școala Gimnazială „Mihail Sado-
veanu” Bacău, cu sediul în localitatea 
Bacău, str.Venus, nr.16, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea 
posturilor contractuale temporar 
v a c a n t e ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011: 1.muncitor întreți-
nere, perioadă determinată- 1 post; 
2.îngrijitoare, perioadă determinată- 1 
post. Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba interviu în data de 10 aprilie 
2019, ora 09.30; -proba practică în 
data de 11 aprilie 2019, ora 11.30. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
t o a r e l e  c o n d i ţ i i :  1 . m u n c i t o r 
întreținere: -denumirea postului: 
muncitor întreținere: -studii generale/
profesionale /liceale; -cunoştinţe şi 
abilităţi privind activitatea de igieni-
zare, întreţinere bază materială, între-
ţinere instalaţie electrică de joasă 
tensiune, cunoştințe minime de între-
ținere instalații tehnico-sanitare, 
cunoştinţe privind normele generale 
de protecţie şi securitate în muncă, 
abilităţi de relaţionare, comunicare şi 
muncă în echipă; -vechime: fără 
condiții; -cursuri/calificări în domeniu 
constituie avantaj. 2.îngrijitoare, peri-
oadă determinată- 1 post: -denumirea 
postului: îngrijitor: -studii generale 
sau medii; -vechime: fără condiții. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul şcolii din 
strada Venus, nr.16, Bacău, program 
lucru: 7.30-15.30. Relaţii suplimentare 
l a  s e d i u l  u n i t ă ț i i ,  t e l e f o n : 
0334.405.225.  

l Școala Gimnazială Santău, cu 
sediul în localitatea Santău, str.Piața 
Unirii, nr.225, judeţul Satu Mare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei  contractuale temporar 
vacante de muncitor cu atribuții de 
şofer, pe perioadă determinată; număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data 
10.04.2019, ora 9.00; -proba interviu 

în data 10.04.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii, profesională 
sau X clase;  -nu este necesară 
vechime; -permis conducere categoria 
D+atestat transport persoane. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimna-
ziale Santău. Relaţii suplimentare la 
sediul şcolii, persoană de contact: 
M u r e ş a n  M a r i a ,  t e l e f o n :  
0261.823.080, fax: 0261.823.080, 
e-mail: scoalasantau@yahoo.com.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, 
județul Vâlcea, organizează concurs, 
în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi dispozițiile 
Ordinului MS nr.1470/2011, pentru 
aprobarea criteriilor privind anga-
jarea şi promovarea în funcții, grade 
şi trepte profesionale a personalului 
contractual din unitățile sanitare 
publice din sectorul sanitar, pentru 
ocuparea unui post vacant de îngri-
jitor, fără vechime, studii generale, la 
Secția I Psihiatrie, pe perioadă nede-
terminată. Concursul constă în urmă-
toarele probe: -selecția dosarelor de 
concurs: 10.04.2019, ora 13.00; -proba 
scrisă: 17.04.2019, ora 9.00, şi inter-
viul, 22.04.2019, ora 9.00, la sediul 
Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, 
strada Spitalului, nr.1, Drăgoeşti, 
județul Vâlcea. Înscrierile se fac la 
Compartimentul RUNOS al Spita-
lului de Psihiatrie Drăgoeşti, județul 
Vâlcea, până în data de 10.04.2019, 
ora 13.00, inclusiv, persoană de 
contact: Barbu Mariana, telefon: 
0250.762.331.

l Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul 
în localitatea Bucureşti, str.Dr.Calis-
trat Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții contractual temporar 
vacante, pe durată determinată: -1 
(un) post asistent medical generalist 
(PL) -Secția Clinică VII Terapie 
Intensivă Adulți; -1 (un) post asistent 
medical debutant generalist (PL) 
-Secția Clinică VII Terapie Intensivă 
Adulți. Concursul se va desfăşura la 
sediul institutului după următorul 
calendar: -termenul de depunere a 
dosarelor: 02.04.2019, ora 13.00; 
-testarea psihologică: în data de 
10.04.2019, ora 10.00; -proba scrisă: în 
data de 12.04.2019, ora 10.00; -proba 
practică: în data de 18.04.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
pentru postul de asistent medical 
generalist (PL), candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-diplomă de şcoală sanitară sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale  prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absolven-
ților liceelor sanitare, promoțiile 1976-

1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -6 luni vechime ca 
asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru partici-
parea la concurs pentru postul de 
asistent medical debutant generalist 
(PL), candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -diplomă 
de şcoală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sani-
tare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare; -fără vechime ca asistent 
medical; -concurs pentru ocuparea 
postului. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Insti-
tutului Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”. Relații supli-
mentare la sediul Institutului Nați-
onal de Boli Infecțioase „Prof.Dr.
Matei Balş”, persoană de contact: 
economist Marin Maria, telefon: 
021.201.09.80, interior: 3055, adresă 
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro.

l VÂNZĂRI DIVERSE
l CNCAF „Minvest” SA Deva, Piața 
Unirii, nr.9, judeţul Hunedoara, 
tel.0254.213.040, vinde din stoc sort 
0-4mm  cantitatea de 3246,21to, 
provenit din cariera de andezit, preț: 
38,38Lei/tona.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând în Braşov, zonă deosebită, 
apartament 3 camere, bloc tip vilă, 
lângă Piața Astra, 66000 Euro. Tel: 
0722/614453.

CITAŢII
l Numita Rău Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în str. Duzilor 
nr.11, Oraş Podu Iloaiei, jud. Iaşi, este 
citată în calitate de pârâtă la Judecă-
toria Iaşi cu sediul în str. A.Panu, 
nr.25, mun. Iaşi, în dosarul nr. 
24364/245/2018 al Judecătoriei Iaşi, 
cu obiectul: desfacerea căsătoriei, 
termenul din 10 aprilie 2019, la 
C25M.

l Numitul Binder Arthur este citat la 
data de 22.04.2019, la Tribunalul 
Braşov, sala T1, ora 09.00, completul 
civ. D3, în proces cu Vlase Elena, 
dosar civil nr. 6607/62/2014*, obiect 
Legea 10/2001 RJ, stadiul procesul 
fond.

l În vederea soluționării Dosarului 
civil nr. 4947/740/2018, având ca 
obiect partaj succesoral, aflat pe rolul 
Judecătoriei Alexandria, cu termen de 
judecată 06.05.2019, numitul Rac 
Crist ian,  cu ult imul domici l iu 
cunoscut în oraşul Găeşti, județul 
Dâmbovița, în prezent cu domiciliu 
necunoscut, este citat în calitate de 
pârât în respectiva cauză pentru 
termenul din data de 06.05.2019.
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l Se citează numitul Țonțu Ion, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna 
Frâncești, sat Băluțoaia, județul 
Vâlcea, în dosar nr. 5600/288/2018, la 
Judecătoria Rm. Vâlcea, în data de 
29.03.2019, obiect - divorț, reclamantă 
fiind Țonțu Mihaela.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina din muni-
cipiul Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P. 21, 
sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data 
de 11.04.2019, ora 10:30, persoanele 
cu vocaţie succesorală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctului 
Dache Relu, decedat la data de 
25.03.2018, cu ultimul domiciliu în 
mun. Tulcea, judeţul Tulcea, în dosar 
succesoral nr. 27/2019, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

l Numitul Cornea David este cittat 
în calitate de pârât, pentru data de 
0 9 . 0 4 . 2 0 1 9 ,  î n  d o s a r u l  c i v i l 
5483/205/2018, având ca obiect înlo-
cuire amendă cu muncă în folosul 
comunităţii,  de către Primăria Cetă-
ţeni, la Judecătoria Câmpulung.

l Se citează numitul Căpraru Andrei 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Botoșani, strada Ion Frunzetti, nr. 5, 
sc. C, ap. 20, pârât în proces cu 
Dominte Marco Gabriel prin repre-
zentant legal Bordea Elena, în dosarul 
2774/297/2018 având ca obiect stabi-
lire paternitate, la Judecătoria Săveni, 
pentru termenul din 9.05.2019, ora 
08:30.

l Numitul Bolfan Dumitru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Băiceni, comuna Curtești, judeţul 
Botoșani, este citat la Judecătoria 
Botoșani pe data de luni, 06.05.2019, 
ora 09:00, completul C10 în calitate 
d e  p â r â t  d o s a r u l  c i v .  n r. 
18890/193/2018, în proces de divorţ cu 
reclamanta Bolfan Maria Liliana.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura simplifi-
cata in dosarul nr. 3467/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentintei 
din 22.03.2019 privind pe SC Zhon-
gguo Ying Invest SRL, cu termenele: 
depunere declarații  creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 07.05.2019, întocmirea tabe-
lului suplimentar al creanțelor 
07.06.2019, întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat 05.07.2019.

l SC LEMARCO CRISTAL SRL, cu 
sediul în Urziceni, șoseaua Urziceni - 
Ploiești, km. 3, județul Ialomița, 
anunţă  solicitarea de obţinere a auto-
rizaţiei de mediu pentru desfășurarea 
activității: cod CAEN 1081- Fabri-
carea zahărului, pe amplasamentul 
din Urziceni, șoseaua Urziceni - 
Ploiești, km. 3, județul Ialomița. 
Eventualele sugestii sau observații se 
vor depune în scris la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ialomița, 
str. Mihai Viteazul, nr. 1, Slobozia, 
j u d e ț u l  I a l o m i ț a ,  t e l e f o n : 
0243/232971; Fax 0243/215949, 
e-mail: office@apmil.anpm.ro, în 
termen de 15 zile de la apariția 
prezentului anunț.

l Kadib Alban Mohamad Yaser, cu 
ultimul domiciliu în Iași, este chemat 
la Judecătoria Iași, cu sediul în mun. 
Iași, str. Anastasie Panu nr. 25, jud. 
Iași, camera Sala 3, în ziua de 
11.04.2019, Completul de judecată 
C26, ora 08:30, în calitate de pârât în 
cauza ce face obiectul dosarului nr. 
17385/245/2018 ,  în  proces  cu 

Manssour Felicia în calitate de recla-
mant, obiectul dosarului: pretenții, 
drept de retenție. cu mențiunea 
personal la interogatoriu. Prin publi-
care într-un ziar central de largă 
răspândire, conform art. 167 Cod 
procedură civilă. Prin înmânarea 
citației, sub semnătură de primire, 
personal sau prin reprezentant legal 
sau convențional, pentru un termen 
de judecată, cel citat este prezumat că 
are în cunoștință și termenele de jude-
cată ulterioare aceluia pentru care 
citația i-a fost înmânată.

l Ilie Claudia-Florentina avand 
domiciliul in comuna Berceni, Bule-
vardul 1 Mai, Nr.103, jud.Ilfov, titular 
al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
individuale si functiuni complemen-
tare P+1+M, Amenajare circulatii si 
utilitati, T16, P41/1/25, 26 comuna 
Berceni, judet Ilfov anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) 
sector 6 de luni pana joi intre orele 
9:00-11:00. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 18 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Exclusiv Interconstruct SRL-SC 
Agromec Vidra SA avand sediul in 
Municipiul Bucuresti, sector 4, str. 
Mureseni, Nr.14, Cam.2, sector 3, 
titular al planului P.U.Z.-ansamblu 
locuinte individuale si functiuni 
complementare P+1+M, Amenajare 
circulatii si utilitati, T68, P3371 
comuna Berceni, judet Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzina-
riei Lukoil) sector 6 de luni pana joi 
intre orele 9:00-11:00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523) in termen de 18 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l Exclusiv Interconstruct SRL avand 
sediul in Municipiul Bucuresti, sector 
4, str.Mureseni, Nr.14, Cam.2, sector 
3, titular al planului P.U.Z.-ansamblu 
locuinte individuale P+1+M si func-
tiuni complementare-sport-agrement, 
Amenajare circulatii si utilitati, T71, 
P3506 comuna Berceni, judet Ilfov 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil) sector 6 de luni 
pana joi intre orele 9:00-11:00. Obser-
vatii/ comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523) in termen de 18 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l S.C. LIDL Discount S.R.L., cu 
sediul în Sat Nedelea, comuna 
Ariceștii Răhtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, km 73+810, județul Prahova, 
anunță public solicitarea de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru obiec-
tivul “supermarket LIDL” amplasat 
în municipiul Medgidia, B-dul Inde-
pendenței, nr. 12, județul Constanța. 
Eventualele propuneri și sugestii din 

partea publicului privind activitatea 
menţionată vor fi transmise în scris și 
sub semnătură la sediul pentru 
Protecţia Mediului Constanța din 
Constanța, str. Unirii, nr. 23, jud. 
Constanța, Telefon: 0241.546.596; 
Fax 0241.543.717, Email: office@
apmct.anpm.ro, de luni - joi între 
orele 8.00 -16.30, vineri între orele 
8.00 –14.00.

l SDEE Muntenia Nord SA -SDEE 
Galați, titular al proiectului „Trecere 
la 20kV- PT-uri- Zona Cartier Traian 
Nord, jud.Galați”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM Galați, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Trecere la 20kV- PT-uri- 
Zona Cartier Traian Nord”, propus a 
fi amplasat în jud. Galați, municipiul 
Galați, sector Cartier Traian Nord, 
str. Malul Brateș; Privighetoarei; 
Pescărușului; Sulfinei; Zimbrului; 
Traian; Egretei; Aleea Meteo; Crân-
gului. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Galați, 
mun. Galați, str. Regiment 11 Siret, 
nr.2, jud.Galați, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-15.00, și vineri, între 
orele 09.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://
apmgl.anpm.ro/Reglementari/
Acordul de mediu/Proiect decizie 
etapa de incadrare. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a 
autor i tăț i i  competente  pentru 
protecția mediului.

l Anunt public privind depunerea 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu Amplitecna Romania S.R.L 
Amplitecna Romania S.R.L anunta 
publicului interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul extindere hala 
existentiala si construire hala unitate 
de productie manufacturiera si de 
depozit MIC_GROS P+1EP, propus a 
fi amplasat in comuna Stefanestii de 
Jos, str. Sinaia nr.1. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului Ilfov, Str. 
Lacul Morii nr.1, Bucuresti, in zilele 
de luni-vineri, intre orele 09-14. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autoritatii de protectia 
mediului Ilfov, intre orele 09-13 de 
luni pana joi si vineri 09-12.

l SC GEO 2000 Trading Exim titular 
al activităţii fabricarea mobilierului 
n.c.a. (cod CAEN 3109) la adresa 
Oraș Bragadiru, Șoseaua de Centură 
nr. 2-8 anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a autorizaţiei de mediu pentru 
activitate. Informaţiile privind poten-
ţialul impact asupra mediului al acti-
vităţii pot fi consultate la sediul APM 
Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 
6, București, Tel/ Fax 021.430.15.23; 
021.430.14.02 în zilele de luni-joi între 
orele 9-13. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Dosar Insolvență SC Bau Center Vest 
SRL. Timișoara, str.Augustin Pacha, 
nr.3 ,  jud .Timiș ,  CUI :6960283 , 
J35/3615/1992, 7038/30/2015- Tribunalul 
Timiș. Subscrisa SC Izometal Magellan 
SRL- în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr.11, parter, 
cam.2, judeţul Mehedinţi, CUI:6633311, 
reprezentată prin lichidator judiciar 
Consultant Insolventa SPRL și YNA 
Consulting SPRL, cu sediul procesual 

ales pentru comunicarea tuturor actelor 
de procedură în Dr.Tr. Severin, str.Zăbră-
uţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, email: 
office@consultant-insolventa.ro, 
tel.0742.592.183; fax: 0252/356399, vă 
comunicăm prezenta: Notificare cu 
privire la bunurile imobile din patrimo-
niul SC Bau Center Vest SRL, reprezen-
tând: 1.Teren extravilan în suprafață de 
135.700mp, CF 407534 Recaș, nr. cadas-
tral 407534; 2.Teren extravilan în supra-
față de 77.800mp, CF 407531 Recaș, nr. 
cadastral 407531; 3. Teren extravilan în 
suprafață de 77.800mp, CF 407532 
Recaș, nr. cadastral 407532; 4.Teren 
extravilan în suprafață de 77.800mp, CF 
407533 Recaș, nr. cadastral 407533. La 
data de 01.02.2019 administratorul judi-
ciar al SC Bau Center Vest SRL a 
publicat în BPI nr.2168 convocatorul 
Comitetului creditorilor având ca ordine 
de zi: 1.Alegerea unui evaluator și apro-
barea onorariului acestuia conform 
ofertelor depuse, pentru stabilirea valorii 
de piață și lichidare pentru bunurile mai 
jus menționate. Pășune extravilan în 
suprafață de 135.700mp, CF 407534 
Recaș, nr. cadastral 407534; Pășune 
extravilan în suprafață de 77.800mp, CF 
407531 Recaș, nr. cadastral 407531; 
Pășune extravilan în suprafață de 
77.800mp, CF 407532 Recaș, nr. cadas-
tral 407532; Pășune extravilan în supra-
față de 77.800mp, CF 407533 Recaș, nr. 
cadastral 407533 în vederea acoperirii 
cheltuielilor de procedură prezentate de 
administratorul judiciar. 2. Aprobarea 
valorificării de urgență în temeiul art.39 
alin.(6) din Legea 85/2014, a bunurilor 
libere de sarcini de mai sus, în limitele 
necesare acoperirii cheltuielilor de proce-
dură constând în: onorarii administrator 
judiciar 53.650Lei și suma de aproxi-
mativ 63.000 constând în utilități și alte 
cheltuieli. Prin decizia Comitetului 
creditorilor consemnată în Procesul 
verbal nr.33/06.02.2019 publicat în BPI 
nr. 2769/08.02.2019, Comitetul credito-
rilor SC Bau Center Vest SRL a aprobat 
ordinea de zi propusă de administratorul 
judiciar, respectiv a aprobat oferta 
propusă de evaluatorul Ursulescu Ioan 
Remus PFA și de asemenea valorificarea 
în regim de urgență a bunurilor imobile 
descrise anterior. Menționăm faptul că în 
ceea ce privește aceste bunuri imobile 
există pe rolul Tribunalului Specializat 
Mureș dosarul nr. 6902/101/2012/a44 
promovat de SC Izometal Magellan SRL 
în contradictoriu cu SC Bau Center Vest 
SRL, ce are ca obiect „anulare acte frau-
duloase” în curs de solutionare în stare 
avansată (au fost efectuate expertize 
contabile și evaluatorii) prin care se tinde 
la anularea actelor ce au determinat 
transferul de proprietate asupra bunu-
rilor imobile-terenuri în favoarea SC Bau 
Center Vest SRL. Mai mult decât atât, în 
cărțile funciare în care sunt înscrise 
aceste bunuri imobile a fost notat litigiul 
c e  f a c e  o b i e c t u l  d o s a r u l u i 
nr.6902/101/2012/a44 aflat pe rolul Tribu-
nalului Specializat Mureș pentru opoza-
bilitate față de terți. De asemenea, 
prezenta notificare va fi notată în cărțile 
funciare aferente bunurilor imobile 
descrise anterior pentru opozabilitate 
față de terți, va fi comunicată tuturor 
creditorilor SC Bau Center Vest SRL, 
debitoarei prin administrator special și 
prin administrator judiciar și va fi publi-
cată în ziare de largă circulație locale și 
naționale. Având în vedere cele mențio-
nate, vă aducem la cunoștință faptul că 
în situația în care aceste bunuri vor fi 
valorificate în cadrul procedurii de insol-
vență a SC Bau Center Vest SRL ante-
rior pronunțării unei soluții definitive în 
dosarul nr.6902/101/2012/a44, terțul 
dobânditor sau subdobânditorul acestor 
bunuri este apreciat ca fiind de rea 
credință, iar consecința va fi aceea de 
anulare a actului privind transferul 
patrimonial și de pierdere a prețului 

achitat conform art.83 alin.(2) din Legea 
nr.85/2006 și revenirea bunurilor în patri-
moniul SC Izometal-Magellan SRL.

l Vehicule aflate pe domeniul public sau 
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii 
pentru a fi încadrate în categoria vehicu-
lelor fără stăpân: - autovehicul marca 
Dacia, culoare galben colantat taxi, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
Strada Roznov X cu strada Inginer 
Dumitru Teodoru, Sector 5; - autovehicul 
marca Renault, culoare albastru, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
Strada Inginer Dumitru Teodoru X cu 
Str. Roznov, Sector 5; - autovehicul 
marca Dacia, culoare ALB, fără număr 
de înmatriculare, identificat în strada 
Inginer Dumitru Teodoru nr. 26, Sector 
5; - autovehicul marca Mitsubishi, 
culoare ALB, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Str. Dobrun nr. 2, 
Sector 5; - autovehicul marca Hyundai, 
culoare gri,  fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Dobrun nr. 2, 
Sector 5; - autovehicul marca Renault, 
culoare  albastru, fără  număr de înma-
triculare, identificat în Dobrun nr. 2, 
Sector 5; - autovehicul marca Daewoo, 
culoare ALB, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Strada  Lerești nr. 7, 
Sector 5; - autovehicul marca Audi, 
culoare GRI, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Strada Soceni X cu 
strada Sulfinei, Sector 5; - vehicul marca 
Mazda, culoare verde, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada 
Hărniciei nr. 11, Sector 5;autovehicul 
marca Dacia, culoare ALB, fără număr 
de înmatriculare, identificat în Strada 
Hărniciei nr. 1A, Sector 5; - autovehicul 
marca Renault, culoare GRI, număr de 
înmatriculare P 5803 AM, identificat în 
Calea Rahovei nr. 291, Sector 5; - autove-
hicul marca Renault, culoare verde, 
număr de înmatriculare A005 UJP, 
identificat în Calea Rahovei X cu strada 
Uranus, Sector 5; - autovehicul marca 
Mercedes, culoare negru, număr de 
înmatriculare P 7082 BC, identificat în 
strada Bazaltului nr. 9, Sector 5; - autove-
hicul marca Audi, culoare negru, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
Strada Bazaltului (vis-a-vis de Secția de 
Poliție nr. 24), Sector 5; - autovehicul 
marca Suzuki, culoare GRI, număr de 
înmatriculare B 4191 PH, identificat în 
Strada Intrarea Lintești nr. 9, Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare ALB, 
fără număr de înmatriculare, identificat 
în Strada Soldat Ion Cândea nr. 28, 
Sector 5; - autovehicul marca Opel, 
culoare verde, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Strada Elev Popovici 
Nicolae nr. 1, Sector 5; - autovehicul 
marca Opel, culoare verde, fără număr 
de înmatriculare, identificat în Strada 
Soldat Croiroru Vasile nr. 6, Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswagen, culoare 
portocaliu, număr de înmatriculare P 
6847 BX, identificat în Aleea Podul Giur-
giului nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca 
Dacia, culoare ROȘU, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Aleea Podul 
Giurgiului (spatele Blocului nr. 10), 
Sector 5; - autovehicul marca Alfa 
Romeo, culoare ALB, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Strada Vigo-
niei nr. 8, Sector 5; - autovehicul marca 
Dacia, culoare galben, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Strada 
Grădina cu  Cai nr. 4, Sector 5; - autove-
hicul marca Chrysler, culoare albastru, 
număr de înmatriculare P 8759 BB, 
identificat în Strada Grădina cu Cai nr. 
4, Sector 5; - autovehicul marca Dacia, 
culoare albastru, fără număr de înmatri-
culare, identificat în Strada Alexandru 
Vițu X  cu str. Severeanu, Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswgen, culoare 
albastru, număr de înmatriculare B 
050953, identificat în Strada Dobrun nr. 
2, Sector 5; - autovehicul marca Opel, 
culoare NEGRU, fără număr de înma-
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triculare, identificat în Strada Abatajului 
nr. 39, Sector 5; - autovehicul marca 
Gazelle, culoare ALB, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Strada 
Drumul Cooperativei nr. 15, Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare 
albastru, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Strada Bazaltului nr. 14-20, 
Sector 5.

ADUNĂRI GENRALE
l În ziua de 31.03.2019, ora 13:00, se 
va desfăşura Adunarea Generală a 
membrilor composesori ai Asociaţiei 
Composesoratul Livezeni - Petroşani, 
în sala de marmură a Primăriei Petro-
şani, cu următoarea ordine de zi: dare 
de seamă asupra activităţii CA pe 
anul 2018; prezentare situaţie financi-
ar-contabilă; prezentare BVC, diverse. 
În cazul în care şedinţa nu este statu-
tară, aceasta se va relua în ziua de 
07.04.2019, ora 13, în acelaşi loc. 
Conducerea.

l Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie al Societăţii Comet SA, 
convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor Comet SA, cu 
sediul în Voluntari, str. Bârsei nr. 2, 
jud. depozit 27, complex industrial/ 
comercial Ilfov, J23/802/201; CUI 
RO1350870. În data de 30.04.2019, 
orele 12:00, la adresa aleasă din Bucu-
reşti, Şos. Orhideelor nr. 12B, et. 5, 
sector 6, pentru toţi acţionarii socie-
tăţii, cu următoarea ordine de zi:  
-Vânzarea celor 119 acţiuni, la 
valoarea nominală de 2,5 lei reprezen-
tând 0,0255% din capitalul social şi 
din cotaa de participare la beneficii şi 
pierderi, deţinute de către acţionarul 
Tuama Reyad A. Participarea se face 
personal sau pe bază de procură, care 
poate fi obţinută de la adresa din 
Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 12 B, et. 
5, sector 6. Dacă nu se întruneşte 
condiţia de cvorum cerută, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor se va întruni la aceeaşi adresă, 
aceeaşi oră, în data de 01.05.2019. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 0723.152.632, sau la sediul 
societăţii.

l Asociația Fondul de Economii şi 
Î m p r u m u t u r i  S o c i a l e  a n u n ț ă 
Adunarea Generală a Asociației 
pentru data de 12.04.2019, prima 
convocare, respectiv pentru data de 
13.04.2019, a doua convocare, în 
cazul în care va fi necesar. Şedința 
Adunării Generale va începe la ora 
10.00 la sediul asociației şi va avea 
următoarea ordine de zi: 1.Raportul 
de activitate al Consiliului Director; 
2.Raportul Comisiei de cenzori; 
3.Aprobarea proiectului de Buget pe 
anul 2019 şi aprobarea Bilanțului 
pentru anul 2018; 4.Modificări la 
statutul Asociației. 5.Diverse.

LICITAŢII
l Comuna Şintereag concesionează 
prin licitație publică suprafața de 
73,20ha păşune situată în satul Şieu-
Sfîntu, înscrisă în domeniul public al 
comunei Şintereag. Caietul de sarcini se 
ridică de la sediul Primăriei comunei 
Şintereag, contra cost. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
08.04.2019, ora 14.00. Data limită de 
depunere a ofertelor este 18.04.2019, ora 
10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc 
la data de 18.04.2019, ora 12.00. Infor-
mații suplimentare la tel.0263.351.026.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
in calitate de lichidator judiciar al Lacto-
prod International SRL desemnat prin 
Sentinta Comerciala nr. 6820 din data de 

02.11.2010, pronuntata in Dosar nr. 
16931/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti- Sectia a VII a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor imobile 
aflate in proprietatea Lactoprod Interna-
tional SRL constand in teren extravilan 
arabil in suprafata de 6.102,5 mp din 
acte (6.100 mp din masuratori) situat in 
Comuna Jilava, judetul Ilfov, sola 37, 
parcela 131 si teren extravilan arabil in 
suprafata de 6.102,5 mp din acte (6.100 
mp din masuratori) situat in Comuna 
Jilava, judetul Ilfov, sola 37, parcela 131 
si constructia edificata pe acesta in 
suprafata de 367 mp (fara acte), in 
valoare de 55.000  lei exclusiv TVA. 
Licitatia va fi organizata in data de 
09.04.2019, ora 14.00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
In cazul in care bunurile nu se vor vinde 
la termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza licitatii saptamanal, in aceeasi 
zi, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. 
Date suplimentare privind bunurile 
scoase la vanzare, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organi-
zare se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Costul 
unui caiet de sarcini este de 700 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului 
de sarcini si plata taxei de participare la 
licitatie sunt obligatorii pentru toti parti-
cipantii la licitatie. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar mentionat mai sus. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - dul 
Carol I, nr. 73, judeţul Mehedinţi, înre-
gistrată în Registrului Comerţului sub 
nr. J25/173/1996, având cod fiscal nr. 
8347596, aflata  în procedură de fali-
ment in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 5772/101/2013 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezen-
tata de asociat coordonator Popescu 
Emil, cu sediul procesual ales în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare: 
- proprietate imobiliară de tip rezidenţial 
compusa din casă cu regim de înălţime 
S+P nr. cadastral 1272-C1, în suprafaţă 
construită de 467,88 mp si suprafata 
utila in suprafata de 339.47 mp formată 
din subsol avand 2 camere, 2 debarale, 
hol si casa scării in suprafata utilă de 
65,05 mp, parter:4 camere, vestibul, 
salon, 2 debarale, hol, cămară, bucătărie, 
logie, birou, degajament şi 2 grupuri 
sanitare, şi teren in suprafata de 758,00 
mp, situată în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. B - dul Carol I, nr. 73, judeţul Mehe-
dinţi;  Carte Funciara nr. 52433 - Dr. Tr. 
Severin, nr. cadastral 1272, Nr. CF vechi 
9476. Creditori bugetari prioritari: Statul 
Roman prin Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala - AJFP Mehedinti, 
c o n f o r m  D e c i z i e i  p e n a l e  n r. 
751/17.05.208 pronuntata in dosaurl nr. 
7078/101/2015 de Curtea de Apel 
Craiova. Creditori garantati: Serraghis 
Loan Management LTD, prin reprezen-
tant  Asset Recovery Debts SRL 
(succesor de drept a Intesa Sanpaolo 
Bank - Sucursala Dr. Tr. Severin). Preţul 
de pornire al licitaţiei publice cu strigare 
este de 975.375,00 lei, pret neafectat de 
TVA. Pretul de vanzare este diminuat cu 
15% față de prețul initial (al primei lici-
tatii), stabilit prin hotararea adunarii 
creditorilor din data de 27.06.2014. 
Titlurile executorii în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil * proprietate imobiliară 
de tip rezidenţial * descris anterior: 
-decizia penala nr. 751/17.05.208 
pronuntata in dosaurl nr. 7078/101/2015 
de Curtea de Apel Craiova. - sentinta nr. 
21/2019 pronuntata de Tribunalul Mehe-
dinti la data de 06.02.2019 in dosarul nr. 
5772/101/2013/a51. - sentinta nr. 

707/2014 din data de 10.06.2014 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti; 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 12.04.2019 orele 
11:00. Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 1000,00 lei. Contul 
unic de insolvență al debitoarei SC 
Ortoptimed SRL Drobeta Tr. Severin 
este: RO11 BRMA 0999 1000 8382 9142 
deschis la Banca Romaneasca SA 
Sucursala Dr. Tr. Severin. - Invităm pe 
toti cei care vor să participe la şedinţa de 
licitaţie din data de 12.04.2019 să 
depună oferte de cumpărare şi docu-
mentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de lici-
tație şi contravaloarea caietului de 
sarcină până la data de 11.04.2019 orele 
17:00 la adresa menționată anterior, 
respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului sa anunțe lichi-
datorul judiciar înainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Precizăm faptul 
că bunul imobil descris mai sus se vinde 
conform dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006 privind procedura insolventei - 
“Bunurile instrainate de administratorul 
judiciar sau lichidator, in exercitiul atri-
butiilor sale prevazute de prezenta lege, 
sunt dobandite libere de orice sarcini, 
precum ipoteci, garanții reale mobiliare 
sau drepturi de retenție, de orice fel, ori 
măsuri asiguratorii, cu exceptia masu-
rilor asiguratorii sau masurilor preven-
tive specifice, instituite in cursul 
procesului penal”. Relaţii la sediul lichi-
datorului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul 
Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin asociat coordonator ec. Emil 
Popescu.

l Debitorul SC Izo-Oil SRL cu sediul in 
Timisoara, str.Enric Baader nr.13, jud.
Timiş, J35/1438/2003, CUI 15512777 
aflată în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite dosar nr.  
5083/30/2014 pe rolul Tribunalului 
Timiş, prin lichidator judiciar societatea 
profesională de insolvență Management 
Reorganizare Lichidare Filiala Timiş 
SPRL cu sediul ales in Mun. Timişoara, 
str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, 
jud. Timiş scoate la vânzare în cotă de ½ 
fiecare societate din bunurile descrise 
mai jos respectiv debitorul SC C&C 
MH Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud.
M e h e d i n ţ i ,  J 2 5 / 4 6 0 / 2 0 0 5 , 
CIF:17044001, aflată în procedura de 
faliment, in bankruptcy, en faillite 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribu-
nalului Mehedinţi, prin lichidator judi-
ciar societățile de insolvență Yna 
Consulting SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare în cotă de 
½ fiecare societate din urmatoarele 
bunuri imobile: 1.- imobil înscris în CF 
nr.402828 Orţişoara, provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2522 nr. 
cadastral /nr.  topografic  CAD: 
5002/4/1/1/d, nr. cadastral 402828, 
constând din teren intravilan, categorie 
de folosinţă curţi construcţii, în supra-
faţă de 2669 mp, respectiv nr. cadastral/
nr. topografic CAD: 5002/4/1/1/d 
constând din hală de producţie P+1E cu 

destinaţia construcţii industriale şi edili-
tare, situată administrativ în Orţişoara, 
jud. Timiş.  2.- imobil înscris în CF 
nr.400931 Orţişoara provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2521 nr. 
cadas t ra l /nr.  t opograf i c  Top : 
5002/4/1/1/c, nr. cadastral 400931 
constând din teren categoria de folo-
sinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 
2654 mp, respectiv nr. cadastral/nr. 
topografic CAD C1 5002/4/1/1/c 
constând din hală de producţie P+1E cu 
destinaţia construcţii industriale şi edili-
tare, situată administrativ în Orţişoara 
jud Timiş. 3.- imobilul înscris în CF 
nr.406799 Orţişoara provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2520 nr. 
cadastral /  nr.  topografic  Top: 
5002/4/1/1/b, nr. cadastral 406799 
constând în teren intravilan, categoria 
de folosinţă altele, în suprafaţă de 1500 
mp situat administrativ în Orţişoara 
Jud Timiş. 4.- imobilul înscris în CF 
nr.406778 Orţişoara, provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 2519 nr 
cadastral /  nr.  topografic Top: 
5002/4/1/1/a nr. cadastral 406778 
constând din teren categoria de folo-
sinţă altele în suprafaţă de 25008 mp, 
respectiv nr. cadastral / nr topografic 
CAD C1 5002/4/1/1/a constând din 
batal cu destinaţia construcţii indus-
triale şi edilitare situat administrativ în 
Orţişoara jud. Timiş. Prețul de începere 
a licitației este de 293.310,00 lei exclusiv 
TVA, echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii (preț diminuat cu 55% 
față de prețul stabilit prin raportul de 
evaluare). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 
487/2013 din data de 09.09.2013 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
i n  d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.9465/101/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinți, incheierea vivilă nr. 
2208 dind ata de 19.09.2014 pronunțată 
de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 
5 0 8 6 / 3 0 / 2 0 1 4  ş i  d e c i z i a  n r. 
266/17.11.2015 pronuntata de Curtea de 
A p e l  C r a i o v a  i n  d o s a r u l  n r. 
9465/101/2012/a14. Licitaţia va avea loc 
în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, 
nr. 7A, jud. Mehedinti la data de  
04.04.2019 orele 14:oo. In cazul nevalo-
rificarii licitatia se va relua in aceleasi 
conditii la data de 18.04.2019 respectiv 
09.05.2019. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr.
RO54BRDE260SV42893862600 avand 
ca beneficiar SC C&C Mh Confort SRL 
şi cont deschis la Alpha Bank SA sub nr. 
RO63BUCU103223534164 având ca 
beneficiar SC Izo-Oil SRL. Precizăm 
faptul că se va plăti ½ din cațiunea de 
10% în conturile indicate. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa 
de licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0356467580, 0744528869, 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  0 7 4 5 2 6 7 6 7 6  s a u 
0256/220827, email:stefania.nichita@
insolventa.ro, office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC Construcții Feroviare 
Turnu Severin SA cu sediul social în 
Dr.Tr.Severin, str.Merilor, nr.16, jud. 
M e h e d i n ţ i ,  C I F :  1 0 4 7 1 2 9 3 , 
J25/160/1998, aflată în procedura de 
faliment, dosar nr. 6919/101/2014 prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL, scoate la vânzare: -Proprie-

tatea 
imobiliară * Spațiu industrial - situat în 
Dr.Tr. Severin, str. Merilor, nr.16, jud. 
Mehedinți, compus din: -„atelier 
mecanic” - S utilă = 98 mp; S construită 
= 125 mp; Scd = 125 mp; -„magazie 
metalică (atelier tâmplărie)” - S utilă = 
49 mp; S construită = 62 mp; Scd = 62 
mp; - „Şopron”- Sutilă = 52mp; S 
construită = 60 mp; Scd = 60 mp; - 
„Şopron”- S utilă = 38mp; S construită = 
43mp; Scd = 43mp; - „Şopron”- Sutilă = 
78mp; S construită = 90mp; Scd = 90mp; 
- „depozit ulei” - S utilă = 488mp; S 
construită = 630mp; Scd = 630mp; - 
„dormitoare” - S utilă = 190 mp; S 
construită = 238mp; Scd = 238mp; 
-„centrală termică” - Sutilă = 104 mp; S 
construită = 103 mp; Scd = 103 mp; 
-„rampă beton” - Sutilă = 37mp; S 
construită = 37mp; Scd = 37mp; 
-„sediu” – S utilă = 367,45mp; S 
construită = 234,32mp; Scd = 468,64mp; 
suprafața de teren totală aferentă 
amplasamentului este de 8.518 mp, nr. 
carte funciară 50437; 50438, nr cadastral 
18/1, 18/2* la un preţ de pornire al licita-
ţiei de 138.000 euro, echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii (exclusiv 
TVA). (pret diminuat cu 25% fata de 
evaluare). Licitatia va avea loc în Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi la data de 04.04.2019 
orele 13,00. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea proprietătii imobiliare 
descrisă anterior, o reprezinta sentința 
nr. 276/2015 din data de 20.05.2015 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic în 
dosarul de insolvență nr. 6919/101/2014. 
Participarea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea în contul debitoarei, 
până la începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi achiziţionarea caietului de 
sarcini. Relaţii suplimentare la telefoa-
nele 0742592183, 0252/354399.

PIERDERI
l Pierdut certificat de  înregistrare şi 
certificat constatator pe sediu şi de la 
terţi pentru PFA Tanţi Zoltan, cu 
sediul în municipiul Lupeni, str. 
Ardealului nr. 5, judeţ Hunedoara, 
înregistrată la ORC Hunedoara sub 
nr.  F20/1425/2011,  având CUI 
29398592. Se declară nule.

l Bigiu Lucretia PFA, cu sediul în 
Lesu, Jud.Bistrița Năsăud, CUI 
31237113, pierdut certificat constatator.

l Pierdut certificat de înregistrare şi 
tot dosarul original al I.I.Grigoras 
Simona Madalina, elibarat de ORC 
Ilfov. Se declară nul.

l Dimirule Dan Constantin PFA, 
înmatriculată în Registrul Comerţului 
c u  n u m ă r  F 5 1 / 1 5 0 / 2 0 1 3 ,  c u i 
31414509, cu sediul profesional în 
comuna Săruleşti Gară, sat Săruleşti 
Gară judeţ Călăraşi, anunţă pierderea 
certificatului de înmatriculare şi a 
certificatelor constatatoare. Le 
declarăm nule.

l Pierdut atestat CPI marfă pe 
numele Dolea Claudiu Aristică 
eliberat de ARR Mehedinţi.  Se 
declară nul.

l Pierdut act de vânzare -cumpărare, 
pe numele Brezuică Tudor şi Brezuică 
Alexandrina cu nr. 4433 eliberat în 
1971 de Notariatul de Stat Local al 
sectorului 7.

l Pierdut card tahograf pe numele de 
Buriaş Ilie eliberat la 22.05.2015 de 
ARR Bucurşti.
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Precipitaţii
Vremea se va răci în jumătatea de sud a 
teritoriului, astfel valorile termice se vor 
situa ușor sub mediile multianuale. Vor fi 
înnorări mai persistente în regiunile 
sudice, estice și parțial în cele centrale, 
unde temporar va ploua slab. Vântul va 
avea intensificări temporare la munte, iar 
la cote mai reduse și în restul țării. 
Temperatura maximă va fi cuprinsă între 
6 și 13 grade, iar cea minimă se va situa  
între -5 și 5 grade. 

HorOscop
Se poate ca astăzi să 
fii nevoit a lua o 
decizie majoră, în 
legătură cu locul tău 
de muncă ori de 
viaţa ta de zi cu zi. 
Indiferent ce anume 

alegi, asigură-te că responsabilitatea îţi 
aparţine în totalitate. 

Se poate accentua 
dorinţa ta de rela-
ţionare , mai ales 
dacă nu eşti implicat 
într-o relaţ ie de 
cuplu stabilă. Intensi-
tatea emoţiilor tale 

ar putea fi prea puternică pentru cei 
cu care interacţionezi. 

Se ştie că eşti genul 
de om care îşi asumă 
responsabilităţile 
pentru tot ceea ce 
face, dar acest lucru 
n u  g a r a n t e a z ă 
controlul tău absolut 

asupra celor neprevăzute. Primeşti 
nişte veşti financiare excelente.

Deşi eşti preocupat 
de detali i le exis-
tenţei tale şi de ceea 
ce l i se întâmplă 
celor din mediul tău, 
aminteşte-ţi că nu 
toată lumea vede 

lucrurile din aceeaşi perspectivă. 
Surprize frumoase în familie.

Se pare că îţi doreşti 
să alcătuieşti o nouă 
s trategie pentru 
cariera ta. Cu toate 
acestea, înainte de a 
face pr imul  pas , 
cântăreşte situaţia în 

care te afli, nu întotdeauna curajul are 
efect favorabil. 

Este o zi în care poţi 
materializa foarte 
uşor dorinţele pe 
care le ai, deci ai 
grijă ce-ţi doreşti, 
deoarece se poate 
întâmpla. Aminteş-

te-ţi că astrele te susţin astăzi în tot 
ceea ce vrei să întreprinzi.

Chiar dacă s imţi 
nevo i a  s ă  f i i  î n 
mi j locu l  ac ţ iun i i , 
rezumă-te doar la a 
f i  par te dintr-un 
grup, nicidecum la a 
încerca să preiei 

frâiele. Păstrează-ţi totuşi energia 
pentru situaţiile mult mai complexe. 

O zi în care ai putea 
avea parte de mai 
multe obstrucțio-
nări şi limitări decât 
te-ai fi aşteptat. Cu 
toate acestea, este 
indicat  să anticipezi 

ceea ce s-ar putea întâmpla. Oferă 
ajutorul, necondiţionat.

Nu-ţi ignora logica, 
astăzi. Evită a avea 
încredere în ceea ce 

simţi, pentru că este 
o zi în care , dacă 
rămâi cu capul în 
nori, te-ai putea trezi 

cu aripile tăiate, pierzând tot ceea ce 
până acum ai câştigat. 

În ceea ce priveşte 
relaţia de cuplu, se 
pare că tendinţa ta 
este aceea de a-ţi 
dori o mai mare 
libertate de mişcare. 
Este o zi în care ar 

trebui să stăpâneşti foarte bine arta 
compromisului.

În această perioadă 
foarte multe opor-
tunităţi apar în calea 
ta, majoritatea aflate 
în strânsă conexiune 
cu cel mai frumos 
sentiment: iubirea. 

Eşti pe cale să te îndrăgosteşti sau să 
îţi oficializezi relaţia.

BERBEC
21.03 - 20.04

TAUR
21.04 - 20.05

GEMENI
21.05 - 21.08

RAC
22.06 - 22.07

LEU
23.07 - 22.08

FECIOARĂ
23.08 - 22.09

BALANȚĂ
23.09 - 22.10

SCORPION
23.10 - 21.11

SĂGETĂTOR
22.11 - 20.12

VĂRSĂTOR
20.01 - 18.02

PEȘTI
19.02 - 20.03

C u  r ă b d a r e  ş i 
concentrare , poţi 
deveni mai puternic. 
Ia în calcul şi ceea ce 
realitatea îţi oferă, 
ne inves t ind  ma i 
multă energie decât 

este cazul pentru a-ţi vedea visul 
împlinit. Mulţumeşte-te  cu puţin.

CAPRICORN
21.12 - 19.01

insomnie. Poate provoca o creştere şi elibe-
rare a serotoninei – un neurotransmițător 

care îmbunătățeşte starea de spirit. Orga-
nismul transformă serotonina în melatonină, 

un compus chimic care reglează durata şi cali-
tatea somnului.

Sfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zileiSfatul zilei
Mierea este un aliment care nu trebuie să vă 

lipsească din meniul zilnic. Are o mulțime de propri-
etăți pentru sănătate şi este un produs cât se poate 
de natural. Pentru a profita de toate aceste beneficii 
cel mai bine este să o procurați din surse sigure. În 
general, în magazine aveți şanse mari să cumpărați 
miere contrafăcută.

Acest aliment miraculos are efecte antiinflama-
torii, astfel încât poate reduce uşor simptomele unei 
alergii sezoniere. Datorită cantităţii mici de polen 
care există în miere, se poate declanşa un răspuns al 
organismului care produce anticorpi la polen. Astfel, 
după repetate expuneri la polen, corpul uman nu 
va mai reacţiona alergic sau va reacţiona un 
răspuns mult mai mic. Poți încerca păstura în 
combinație cu mierea de salcâm.

Excelentă sursă de energie 
Mierea este o excelentă sursă de energie, 

conținând doar 17 g de carbohidrați per lingură. 
De asemenea, conţine fructoză şi glucoză, care 
intră direct în fluxul sangvin, şi poate oferi un 
impuls rapid de energie. Ea poate fi un ajutor pentru 

Tratează 
mătreața
Un studiu din 2001 

publicat în European Jour-
nal of  Medical Research a 
constatat că aplicarea de 
miere diluată cu apă caldă 
pe zonele afectate elimină 
mâncărimea și probleme-
le scalpului, cum ar f i 
mătreaţa, în doar o săptă-
mână. Leziunile cutanate 
vindecate în termen de 
d o u ă  s ă p t ă m â n i  a u 
prezentat chiar și o îmbu-
nătăţire, fiind diminuată 
pierderea părului. Datori-
tă proprietăţilor antibac-
teriene și antifungice ale 
mierii, aceasta poate trata 
dermatita și mătreaţa 
seboreică.

Beneficiile mierii pentru sănătate 

Pentru că 
mierea are acţiune 

antimicrobiană, poate ajuta în 
lupta contra afecţiunilor gingivale. 
Există o enzimă în miere, care este 

responsabilă pentru crearea de peroxid 
de hidrogen. Acest peroxid elimină 

placa bacteriană și limitează 
cantitatea de acid.
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Info pe scurt

n Liderul Casei Albe, cale liberă spre al doilea mandat n Șeful administrației americane a scăpat de coșmarul său

n Raport al organizației „Reporteri fără Frontiere” n Americanii, după noi

Concluzia anchetei desfășurate 
timp de 675 de zile de către procu
rorul special Robert Mueller, care 
stabilește că președintele Donald 
Trump nu a complotat cu Rusia 
pentru a câștiga alegerile pentru 
Casa Albă din 2016, oferă liderului 
american o armă devastatoare în 
lupta cu adversarii săi democrați 
și, în același timp, un puternic 
impuls în încercarea de a obține un 
al doilea mandat în fruntea admi
nistrației de la Washington. 

ȘERBAN MIHĂILĂ

Concluzia investigației lui Mueller, 
care susține că nici Trump, nici colabo-
ratorii săi nu au conspirat cu Moscova 
pentru a obține victoria în alegerile prezi-
dențiale, îl absolvă pe șeful Casei Albe 
de principala acuzație ce i-a fost adusă, 
timp de doi ani, de către democrați – 
președintele nu ar fi câștigat corect și, 
în plus, ar avea o datorie morală față de 
ruși. Acuzația, reluată până la epuizare 
de principalele instituții mass-media 
americane, l-a urmărit în permanență 
pe Trump, eclipsându-i mandatul încă 
din prima zi a președinției sale. În 
pofida rezultatului anchetei, democrații 
au promis să continue investigațiile din 
Congres asupra campaniei din 2016, 
însă fără concluzia favorabilă pe care o 
așteptau din partea raportului Mueller 

eforturile lor riscă să-și piardă credibi-
litatea. Cu toate acestea, ei se pot lega 
de un alt aspect important al anchetei și 
anume cel privind o presupusă obstrucți-
onare a Justiției de către Trump în acest 
dosar, acuzație asupra căreia investigația 
lui Mueller nu a ajuns la o concluzie defi-
nitivă. „Deși acest raport nu conchide 
că președintele a comis o infracţiune, 
nici nu îl exonerează în legătură cu o 
infracţiune separată de obstrucţionare 
a Justiţiei”, susține procurorul general 
Wiliam Barr, într-o scrisoare de patru 
pagini adresată duminică membrilor 
Congresului, în care au fost prezentate 
principalele rezultate ale investigației. 
Potrivit DPA, în scrisoare se adaugă 
însă că, după examinarea constatărilor 
lui Mueller, „nu sunt suficiente probe 
pentru a stabili că președintele a comis 
un delict de obstrucționare a Justiției”. 
Mulți dintre adversarii lui Trump l-au 
acuzat pe acesta că obstrucționează 

ancheta în privința Rusiei, atunci când 
l-a concediat pe fostul director al FBI 
James Comey, în 2017.  

Casa Albă jubilează
„Nicio înțelegere secretă, nicio 

obstrucționare, dezvinovățire completă 
și totală! Păstrați America măreață!”, 
a fost prima reacție, pe Twitter, a lui 
Donald Trump, după ce a aflat conclu-
ziile anchetei lui Mueller, scrie Reuters. 
Porivit unui comunicat al Casei Albe, 
constatările investigaţiei procurorului 
special reprezintă o disculpare totală și 
deplină a președintelui SUA. În pofida 
exuberanței generale din jurul liderului 
american, care pare să-i fi oferit deocam-
dată lui Trump cale liberă spre un al 
doilea mandat, actualul președinte mai 
are însă de depășit un mare obstacol: 
propriul temperament impulsiv și 
imprevizibil, ce a dus la o polarizare fără 
precedent a electoratului american.  

Trump, exonerat de „complicitate” cu Rusia 

România, pe locul 44 la libertatea presei
România ocupă locul 44 în lume în 

clasamentul pe anul 2018 privind „Liber
tatea de informare”, pe primele poziţii fiind 
Norvegia, Suedia şi Olanda, iar pe ultimele, 
Eritreea şi Coreea de Nord, arată raportul  
organizaţiei „Reporteri fără Frontiere”.

Cu o medie de 23,65 puncte, 
România avansează două poziţii 
faţă de anul 2017, ajungând în 
anul 2018 pe locul 44 dintr-un total 
de 180 de ţări, susține raportul 
intitulat „Pentru libertatea de 
informare”, realizat de organizaţia 
„Reporteri fără Frontiere” („Reporters sans 
frontières”). Scorul acordat ţărilor este între 0 

(zero) și 100 de puncte, zero fiind cel mai bun. 
Pe harta elaborată de organizaţie, România 
se af lă în zona galbenă, catalogată ca fiind 
„destul de bună”. Organizaţia „Reporteri fără 
Frontiere” a identificat o serie de probleme la 
presa din România. „Companiile de presă din 
România au fost transformate din ce în ce mai 

mult în instrumente de propa-
gandă politică (mai ales în anii 
electorali), astfel că politizarea 
excesivă a presei, mecanismele 
corupte de finanţare, politicile 
editoriale subordonate intere-
selor patronilor și infiltrarea 

agenţilor serviciilor de informaţii au devenit 
un lucru normal”, arată raportul.

Pe primul loc în clasament se află 
Norvegia (7,63 puncte), urmată de 
Suedia, Olanda, Finlanda şi Elveţia. SUA 
ocupă locul 45, imediat după România, 
Italia este pe 46, iar Ungaria pe 73.

n Suveranitate în Golan
Președintele SUA, Donald 
Trump, urma să recunoască 
oficial, ieri, suveranitatea Israe-
lului în teritoriile siriene ocupate 
din platoul Golan, în prezenţa 
premierului israelian, Benjamin 
Netanyahu, a confirmat, luni, 
vicepreședintele american, Mike 
Pence.

n Kim în Rusia 
Liderul nord-coreean, Kim 
Jong-un, va vizita Rusia pentru 
discuţii în primăvara sau vara 
acestui an, a anunţat agenţia de 
stiri RIA Novosti, care l-a citat 
pe parlamentarul rus Alexander 
Bashkin.

n Pagină albă
Marile ziare poloneze au lăsat ieri 
prima pagină albă pentru a face 
apel la Parlamentul European 
să adopte reforma drepturilor 
de autor pe Internet, susţinută 
de artiști și mass-media, dar 
contestată de giganţii internetului. 
„Facem apel la eurodeputaţii 
polonezi să voteze directiva 
privind drepturile de autor”, arată 
petiţia semnată de redactorii șefi.

Constatările Departamentului 
de Justiție reprezintă o disculpa-
re totală și completă a președin-

telui Statelor Unite.
Sarah Sanders, purtător de 

 cuvânt al Casei Albe
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n Pentru autor, personajele sunt la fel de consistente ca persoanele reale n „Când încep un roman, nu am nimic sau aproape nimic schițat în prealabil”

OANA PORTASE

Cartea oglinzilor a fost un 
mare succes internațional, un 
roman în care v-ați jucat puțin 
cu mințile cititorilor și ne-ați 
oferit un final surprinzător. Ce 
descoperim în noul roman, 
Cartea secretelor?

O poveste interesantă, 
câteva personaje pe care 
probabil ai vrea să 
le cunoști în carne 
și oase și care ți-ar 
putea deveni prie-
teni și, firește, o 
mulțime de între-
bări la care fiecare 
dintre noi ar găsi 
răspunsuri dife-
rite. În rest, îi las pe cititori să 
o descopere.

Titlurile acestor romane sunt 
simple, dar și foarte atractive 
în același timp. Cum le-ați ales?

Cu foarte multă grijă. 
Glumesc. Când eram gazetar, 
dădeam mai întotdeauna titluri 
bune. La „Curierul național”, 
unde am scris aproape zece ani, 
eu găseam de obicei titlurile 
articolelor de primă pagină. 

Nici în Cartea secretelor, nici 
în Cartea oglinzilor nu am simțit 
că ar fi romane scrise de un 
român. Se simte că sunt romane 
care au toate ingredientele 
necesare pentru a fi traduse în 
afară. Cum ați reușit acest 
lucru?

În primul rând, sunt scrise 
în engleză și traduse în română, 
deci probabil de aceea dau 

impresia de care vorbiți. Pe de 
altă parte, am citit încă din 
copilărie foarte multă litera-
tură străină,  în special 
nord-americană, iar asta și-a 
pus probabil amprenta asupra 
modului meu de-a scrie. Nu în 
ultimul rând, e vorba de docu-
mentare, care în cazul ambelor 
cărți a fost foarte consistentă.

Un thriller trebuie să conțină 
f o a r t e  m u l t e 
detalii și răsturnări 
de situație care să 
îi șocheze pe citi-
tori. Cât de greu 
este să compuneți 
tot tabloul fără să 
ratați ceva impor-
tant?

Nu mi-am propus să scriu 
thriller, cărțile mele au fost 
considerate și promovate ca 
aparținând acestei categorii în 
doar câteva țări și cu precădere 
în Regatul Unit, unde dacă o 
carte nu este crime, mystery 
sau thriller, nu se vinde aproape 
deloc. În alte țări, cum ar fi 
Germania, Franța sau Italia, 
au fost prezentate ca romane, 
pur și simplu. Nu orice carte 
care se citește cu sufletul la 
gură este un thriller și nu orice 
thriller se citește cu sufletul la 
gură. Pot să vă dau zeci de 
exemple în acest sens. Așadar, 
nu am folosit niciun fel de 
rețetă învățată prealabil și nu 
sunt un consumator de thri-
llers. Scrisul înseamnă creație, 
nu industrie, cel puțin pentru 
mine. Nu mi-am propus nici-

odată să devin un soi de 
maimuțică de marketing, 
care trebuie să dea bine pe 
Twitter și să fie capabilă să 
producă un vraf de macu-
latură pe an, spre bucuria 
editorilor.

Personajele dumnea-
voastră vin cu versiuni diferite 
și credibile. Ajungem să nu mai 
știm ce și pe cine să credem. 
Cum reușiți să vă 
detașați de un 
personaj și 
să intrați 
în mintea 
celuilalt?

Personajele unui roman nu 
sunt sclavii autorului sau alter 
ego-uri ale aces-
tuia, ci oameni în 
carne și oase, care 
pentru tine, ca 
scriitor, devin la 
fel de de consis-
tente ca persoa-
nele reale din jurul 
t ă u .  N u  ș t i u 

neapărat ce va spune cutare 
personaj în pagina următoare, 

sau cum va reac-
ționa în anumite 
circumstanțe. 
Capacitatea de a 
construi perso-
naje credibile și 
complexe consti-
tuie unul dintre 
cele mai impor-

tante ingrediente ale literaturii 
autentice. În momentul în care 
personajele mele își dobândesc 
autonomia și darul de a mă 
surprinde, știu că sunt pe 
drumul cel bun.

În ultimele dumneavoastră 
romane nu aveți un erou clasic, 
timpul nu curge linear, vă jucați 

cu diverse versiuni ale 
personajelor, cu 

tehnica poveștii în 
poveste. De ce 
preferați această 

modalitate de 
construire a 

acțiunii?

Simplu: habar n-am. Nu 
cred că există un scriitor care 
să fie în stare să explice de ce 
a ales un subiect sau altul, de 
ce a ales un anumit stil și așa 
mai departe. Lucrurile astea se 
întâmplă, pur și simplu, la fel 
de natural ca respiratul. 
Plămânii mei funcționează, 
probabil că un medic ar fi 
capabil să-mi explice în detaliu 

Eugen O. Chirovici: „Nu mi-am propus niciodată 
să devin un soi de maimuțică de marketing”

odată să devin un soi de 
maimuțică de marketing, 
care trebuie să dea bine pe 
Twitter și să fie capabilă să 
producă un vraf de macu
latură pe an, spre bucuria 
editorilor.

voastră vin cu versiuni diferite 
și credibile. Ajungem să nu mai 
știm ce și pe cine să credem. 
Cum reușiți să vă 
detașați de un 
personaj și 
să intrați 
în mintea 
celuilalt?

Personajele unui roman nu neapărat ce va spune cutare Simplu: habar n-am. Nu 

să devin un soi de maimuțică de marketing”să devin un soi de maimuțică de marketing”
odată să devin un soi de 
maimuțică de marketing, 
care trebuie să dea bine pe 
Twitter și să fie capabilă să 
producă un vraf de macu-
latură pe an, spre bucuria 
editorilor.

Personajele dumnea-
voastră vin cu versiuni diferite 
și credibile. Ajungem să nu mai 
știm ce și pe cine să credem. 
Cum reușiți să vă 
detașați de un 
personaj și 
să intrați 
în mintea 
celuilalt?

tante ingrediente ale literaturii 
autentice. În momentul în care 
tante ingrediente ale literaturii 
autentice. În momentul în care 
tante ingrediente ale literaturii 

personajele mele își dobândesc 
autonomia și darul de a mă 
surprinde, știu că sunt pe 
drumul cel bun.

În ultimele dumneavoastră 
romane nu aveți un erou clasic, 
timpul nu curge linear, vă jucați 

cu diverse versiuni ale 
personajelor, cu 

tehnica poveștii în 
poveste. De ce 
preferați această 

modalitate de 
construire a 

acțiunii?

să devin un soi de maimuțică de marketing”
După succesul pe plan internațional al romanului 

Cartea oglinzilor, scriitorul Eugen Ovidiu Chirovici 
revine cu un roman plin de mistere și suspans, 
Cartea secretelor. Nu poţi avea încredere în propriile 
amintiri. Nu poţi avea încredere nici în relatările 
altora. Așadar, cum poţi să afli ce s-a întâmplat cu 
adevărat în noaptea aceea? Psihologul James Cobb 
încearcă să descopere adevărul despre o crimă care 
a avut loc în urmă cu 40 de ani. Cobb este abordat 
de un străin: un om aflat pe moarte, care îi povesteș-
te că, în urmă cu aproximativ 40 de ani, s-a trezit 
într-o cameră de hotel alături de o femeie ce fusese 
ucisă, dar nu își amintește ce s-a întâmplat. Eugen 
Ovidiu Chirovici își scrie romanele doar în limba 
engleză și lucrează deja la alte două proiecte. 

Nu orice carte 
care se citește 
cu suf letul la 

gură este un thriller și nu 
orice thriller se citește cu 
sufletul la gură.  

Î n  g e n e r a l 
pornesc de la o 
imagine, aseme-

nea unei fotografii sau a 
unei scene dintr-un film. 
Descopăr fiecare poveste 
pe măsură ce o scriu.  

fo
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cum se întâmplă acest miracol 
în fiecare secundă, însă pentru 
mine, la urma urmei, explica-
țiile lui nu ar avea nicio impor-
tanță atâta vreme cât plămânii 
mei își fac datoria. 

Vă creionați întreg romanul 
dinainte sau mai lăsați ca lucru-
rile să se schimbe pe parcurs?

Când încep un roman, nu 
am nimic sau aproape nimic 
schițat în prealabil .  În 
general pornesc de la o 
imagine, asemenea unei 
fotografii sau a unei scene 
dintr-un film. Descopăr 
fiecare poveste 
pe măsură ce o 
scriu. Sigur, 
a s t a  s e 
întâmplă cu 
primul draft, 
care de obicei 
n u  e s t e  u n 
roman, ci cel 
mult o schiță. 
D u p ă  c a r e 
urmează șlefu-
i r e a ,  c a r e 
poate să dureze mai mult 
decât scrierea primului draft. 
Mi se întâmplă să schimb o 
frază și de zece ori, să elimin 
complet un capitol sau să 
adaug unul nou. Cred că un 
roman trebuie rescris în 
întregime de cel puțin cinci 
ori înainte să fie trimis edito-
rului sau agentului literar.

Este o întrebare pe care o 

pun tuturor scriitorilor pe care 
îi întâlnesc pentru că am o curi-
ozitate aparte. Aveți vreun 
ritual când vine vorba de scris? 
Dimineața, seara, noaptea, cu 
muzică, în aer liber, zilnic?

În general scriu dimineața, 
la prima oră. Mă trezesc la 
șapte și la opt mă apuc de scris. 
Orele acelea sunt cele mai bune 
pentru mine. După-amiaza sau 
seara doar revăd, eventual, ce 
am scris în ziua aceea. Întot-
deauna îmi încep ziua recitind 
încă o dată ce-am scris în ziua 
precedentă, pentru a reintra în 
ritmul poveștii. Nu ascult 
muzică în timp ce scriu, mi-ar 
distrage atenția. 

Piața de carte din România 
are mari probleme. Statisticile 
arată că se citește puțin la noi 
în țară. Care credeți că este 
principala cauză?

Internetul, filmele, revis-
tele, fuga de idei promovată 
de societate în general (și nu 
mă refer doar la noi). Asta, 
pe de-o parte. Pe de alta, în 
cazul particular al țării 
noastre, prăbușirea sistemului 
de educație și a sistemului de 
valori. Într-o lume dominată 
exclusiv de bani și de lupta 
primitivă pentru putere, în 
care personaje semiagramate 

sau agramate 
de-a dreptul 
sunt cocoțate 
l a  r a n g  d e 
lideri de opinie 
sau căpetenii 
politice, litera-
tura devine tot 
mai stingheră 
și nu-și mai 
găsește locul. 
Și tare mi-e 
t e a m ă  c ă 

următorii ani vor aduce 
probleme și mai mari pentru 
cultura noastră, care pare să 
se dezintegreze de la o zi la 
alta.

Ce fel de romane citiți în 
mod normal? Aveți autori 
contemporani preferați?

Romane literare, mai 
ales. Paul Auster, Cormac 
McCarthy și Julian Barnes 

ar fi doar trei dintre 
autorii contemporani 
preferați. Și-n fiecare an, 
ca un ritual, recitesc 
două cărți care pentru 
mine ating perfecțiunea: 
„The Old Man and the 
Sea” de Hemingway și 
„L’Etranger” de Camus.

Bibliotecile încep să 
dispară din casele oame-
nilor și și-au făcut loc în 
viețile noastre celebrele 
Kindle și cărți digitale. Este 
un pas firesc sau ar trebui 
să se facă ceva în acest 
sens, să facem loc în casă 
cărților printate?

În ultimii ani, pe 
plan internațional, 
cărțile electronice au 
înregistrat un regres, 
crescând în schimb 
vânzările la formatul 
audio. Contează, cred 
eu, ce anume citești, nu 
ce suport alegi pentru a 
citi. Cert este că for- 
matul pe hârtie, căruia i 
se cânta prohodul în 
urmă cu un deceniu sau 
două, ramâne în actua-
litate. Rețele importante, 
cum ar fi Amazon, își 
c o n s t r u i e s c  a c u m 
librării. 

C a p a c i t a t e a  d e  a 
construi  personaje 
credibile și complexe 

constituie unul dintre cele mai 
importante ingrediente ale litera-
turii autentice.  

Într-o lume dominată 
exclusiv de bani și de 
lupta primitivă pentru 

putere, în care personaje 
semiagramate sau agramate 
de-a dreptul sunt cocoțate la 
rang de lideri de opinie sau 
căpetenii politice, literatura 
devine tot mai stingheră și nu-și 
mai găsește locul.  

Ce le pregătiți cititorilor pe viitor? 
Aveți deja vreo idee pentru un nou 
roman?

Da, deja lucrez la un proiect inti-
tulat „The Extraordinary Case of 
Mademoiselle Dubois”, sau „Extra-
ordinarul caz al domnișoarei Dubois”, 
în limba română. Acțiunea romanului 
se petrece la Paris și sper să-l termin 
până la toamnă. Următorul proiect se 
numește „Berlin”, o poveste care are 
loc în capitala Germaniei, în toamna 
anului 1946, pe când orașul era încă 
împărțit în sectoare administrate de 
Aliați. 

Proiecte de viitor

Publicitate
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Moldova rămâne veşnic 
surprinzătoare, cu poveştile ei, 
cu oamenii care au construit aici 
o istorie de neclintit, indiferent 
de ceea ce au adus perioadele 
nefaste. Un circuit prin inima 
Moldovei nu poate ocoli capitala 
ei spirituală, oraşul Iaşi, dar nici 
Romanul, un oraş de poveste, 
mai puţin cunoscut. Turismul s-a 
dezvoltat şi aici, la Roman şi în 
împrejurimile vechii aşezări, cu 
rădăcini în paleolitic, unde pot fi 
descoperite locuri fabuloase. 

DIANA SCARLAT

”La această masă, aşezată chiar 
lângă vechiul cuptor, obişnuia să stea 
Mihail Sadoveanu...”, spune ea... o 
altă Ancuţă, care-i serveşte la mese 
pe călătorii care opresc la han. Masa 
şi scaunele sunt obiecte de muzeu, 
iar Hanu Ancuţei este un nepreţuit 
muzeu interactiv, care-şi primeşte şi 
astăzi oaspeţii, la fel ca acum 300 de 
ani. De 15 ani, mulţi dintre cei care 
trec spre sau dinspre Roman se opresc 
aici. Acelaşi din povestirea lui Mihail 
Sandoveanu. El este şi astăzi mereu 
plin de oameni şi plin de viaţă. Încă 
de la început, farfuriile spun povestea 
Hanului Ancuţei, înainte de masă, 
pentru a nu exista dubii în privinţa 
autenticităţii locului. Pentru că hanul 
are foarte multe secrete care merită să 
fie descoperite. Vechimea lui se pierde 
în negura vremurilor. Hanul a-mplinit 
deja venerabila vârstă de 300 de ani. 

O istorie fabuloasă,  
împletită cu legenda

Istoria recentă a hanului începe 
în anul 1718, când este atestată 

documentar prima construcţie, într-o 
formă aproximativ la fel ca cea de 
astăzi. Prin 1920, hanul era deja în 
ruină. Proprietarii n-au mai plătit 
impozitele şi hanul a fost confiscat de 
Casa Rurală. Familia Plugaru, care 
o avea pe Ancuţa, cea din poveştile 
lui Sadoveanu, l-a cumpărat de la 
Casa Rurală, dar nu mai era hanul de 
altădată. Era deja o cocioabă cu patru 
odăi. 

În 1967, Nicolae Ceauşescu a trecut pe la Neamţ şi a 
dispus să se construiască aici un han, aşa cum era cel 
de pe vremuri. Pe vremea aceea se numea Rateş. 

Ancuţa din poveştile lui Sadoveanu 
mai serveşte şi astăzi călătorii care se 
retrag la Hanu Ancuţei, ca acum 300 
de ani. Este mereu o altă Ancuţă, dar 

rămâne la acelaşi han. Clădirea, astăzi 
reconstituită, are două porţi mari şi 
ziduri foarte groase. Are două feţe, 
pentru că negustorii intrau cu căruţele 
aici şi făceau toate schimburile de 
mărfuri. Căruţele rămâneau jos, iar 
mesele erau sus. 

Muzeul interactiv,  
la dispoziţia turiştilor

O parte din mobilierul din camere 
este vechi de sute de ani. Turiştii de 
astăzi pot dormi pe aceleaşi paturi pe 
care se odihneau călătorii şi negustorii 
din vechime, ca într-un muzeu inter-
activ. Celelalte obiecte de mobilier sunt 
făcute aidoma celor originale, pentru 
a păstra spiritul hanului de altă dată. 
Practic, în 1968 a fost construit actu-
alul han exact aşa cum era în 1718. 
S-au păstrat pardoseala şi beciul. La 
Hanu Ancuţei, şi pâinea este făcută 
astăzi la cuptorul vechi de mai bine de 
100 de ani, recondiţionat de meşterii 
locului. Acoperişul hanului este recon-
stituit conform regulilor arhitecturale 
ale zonei, cu „draniţă” - sau „şiţă” din 
lemn, acei „solzi” care sunt montaţi 
unii peste alţii. Dar „şiţa” nu se face 
oricum... „În momentul în care faci 

şiţa, trebuie să tai buştenii 
numai în lunile ianuarie 
sau februarie, apoi trebuie 
tratat lemnul şi întreţinut în 
anumite condiţii. Oamenii 
nu-şi mai pun acoperişuri 
tradiţionale, pentru că sunt 
mult mai scumpe decât cele 
de tablă. M-am consultat cu 
o specialistă în etnografie 
de la Piarta Neamţ, care a 
studiat arhitectura tradiţio-
nală din această zonă, după 
ce i-am citit studiile, pentru 
că am vrut să păstrez aici 
stilul arhitectonic local”, 
mai povestea Nuşa Chiriac.

Casas lui Sadoveanu,  
de la Vovidenia

Secretul  povest ir i i 
„Hanu Ancuţei” poate fi 
explicat de legenda care 

spune că scriitorul se îndrăgostise de 
fata care servea la han. Sadoveanu 
stătea foarte mult timp în casa de 
lângă schitul Vovidenia, care-i fusese 
oferită de episcopul Moldovei şi Basa-
rabiei, şi venea la Hanu Ancuţei să 
mănânce. În afară de povestirile lui, 
locul acesta este un izvor nesecat de 
legende locale legate de Sadoveanu. 
Se spune că şi romanul „Baltagul” 
ar fi fost inspirat dintr-o întâmplare 
reală, pe care el a adaptat-o, petrecută 
tot în aceste locuri, pe care scriitorul a 
adaptat-o.

n Circuite între legende şi istorie n Locuri puţin cunoscute, cu potenţial fabulos 

La Hanu Ancuţei, pe urmele poveştilor lui Sadoveanu

Pachetele turistice care au ca 
punct central oraşul Roman includ 
circuite dintre cele mai spectaculoa-
se, în excursii de o zi, fie la mănăs-
tiri, fie spre zona de munte, la 
Cheile Bicazului sau Lacul Roşu, fie 
în împrejurimile mai puţin ştiute ale 
oraşului, la Hanu Ancuţei, la castelul 
familiei Sturdza, de la Miclăuşeni, 
Cetatea Neamţului sau la casele 
memoriale ale scriitorilor celebri, 
Mihail Sadoveanu şi Ion Creangă. 
Totul, aici, este o continuă poveste, 
ce se rescrie cu fiecare vizitator

Pardoseala şi pivniţa sunt păstrate de atunci. Dar, despre aceste locuri 
se mai spune că sunt mult mai vechi decât ne arată primele atestări 
documentare, pentru că locul de han este ales de călători, de negus-

tori, la răscruce de drumuri, şi nu de hangii. Nu întâmplător este mereu plin de 
viaţă. Se spune că unele locuri de pe pământ sunt încărcate cu energie pozitivă sau 
negativă. Acest loc este, cu siguranţă unul dintre ele. Este un loc binecuvântat. Un 
loc în care negustorii obişnuiau să se adăpostească, în drumurile lor lungi.

Nuşa Chiriac, proprietarul hanului
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n Staţiuni la malul Mării Mediterane n Insula mereu însorită

Vacanţe în Cipru, 
în orice anotimp

Relaxare la Roman Plaza SPA
Cel mai mare hotel din oraşul Roman are şi un centru de wellness şi SPA, 

unde vizitatorii se pot relaxa, în această partea Moldovei. Roman Plaza SPA stă 
la dispoziţia turiştilor cu o saună umedă (Hammam) şi o saună uscată, două 
tipuri de jacuzzi pentru diverse terapii de relaxare şi tratamente speciale, băi 
Kneipp, hidromasaj şi terapii corporale, diverse tipuri de masaje corporale, 
împachetări, tratamente de slăbire şi anti-aging (LPG - Cellu M6 Endermolab), 
biostimulare corporală (Ultratone Futura Pro), exerciţii Huber Motion Lab cu 
aplicaţii în domeniul înfrumuseţării, sănătăţii şi sportului.

Plajele cipriote, mereu însorite, 
sunt numai bune pentru o vacanţă 
perfectă, de primăvara până 
toamna târziu. Chiar dacă desti-
naţia este mai scumpă decât acum 
zece ani, resorturile de la malul 
mării au oferte pentru toate cate-
goriile de vizitatori, de la cei mai 
„cu dare de mână”, la hoteluri de 
patru și cinci stele, până la cei care 
caută pachete turistice mai ieftine, 
la hoteluri de trei stele.  

DIANA SCARLAT

Aeroportul din Larnaca este 
poarta de intrare în paradisul ce se 
întinde de-a lungul Mării Mediterane, 
în zona grecească a insulei. Dacă 
vorbim despre temperatură, media 
oficială este de 23-24 de grade Celsius 
în Cipru, însă în realitate tempera-
turile sunt mai mari cu aproape 10 
grade Celsius, în cea mai mare parte 
a anului. Astfel, Moş Crăciun îşi 
va trage sania pe nisipul scăldat de 
razele Soarelui, de Revelion se poate 
face plajă uneori, iar Paştele este deja 

o sărbătoare de vară aici. 
Chiar şi atunci când vremea 
nu este atât de prietenoasă, 
multe dintre hotelurile de lux 
din staţiunile turistice de la 
malul mării le oferă turiştilor 
piscine încălzite. Larnaca 
şi Limassol sunt staţiunile 
pline de turişti, chiar şi în 
extrasezon, nu doar vara. 
Alte puncte de atracţie ale 
litoralului cipriot sunt staţi-
unile Aya Napa şi Paphos. 

Pachete complete  
și excursii opţionale

Pachetele turistice oferă, în afară 
de transport, cazare şi masă, excursii 
cu degustări de vinuri autohtone, la 
Kikos Monastery, unde se află celebra 
icoană făcătoare de minuni a Sfântului 
Luca. Drumul prin munţii Throdos 
este spectaculos şi foarte mulţi turişti 
aleg această excursie. Oferta autoh-
tonă e completată de preparatele din 
bucătăria cipriotă, pe care localnicii o 
promovează cu succes. De asemenea, 
petrecerile „Ciprus Night” reprezintă 

o atracţie. Sunt petreceri tipice pentru 
insulă, care încep la ora 10 seara şi ţin 
până la 4 dimineaţa. Turiştii învaţă 
să danseze şi au mâncare şi băutură 
nelimitat. Începând cu deschiderea 
sezonului, la 1 mai, se pot face şi 
excursii către Israel, cu două nopţi de 
cazare pe vapor. Se pleacă dimineaţa 

din Limassol, a doua zi turiştii ajung 
la Haifa, vizitează oraşul, apoi pot 
face vizite la Tel Aviv şi la Ierusalim, 
iar seara se îmbarcă pe vapor, pentru 
întoarcere. Iar vaporul oferă aceleaşi 
condiţii de cazare şi masă precum 
cele pe care turistul le achită pentru 
întregul sejur. 

Biserica Georgios, Larnaca

LimassolLimassolLimassolLimassolLimassolLimassol

Larnaca
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Producţii mai slabe 
de grâu şi orz în 2019

Culturile de iarnă nu sunt în cele mai bune 
condiţii, indică ultima prognoză a Comisiei Euro-
pene. Instituţia estimează că fermierii români ar 
putea obţine în medie 4,5 tone de grâu la hectar, cu 
5,4% mai puţin decât anul trecut. România ar putea 
raporta a doua cea mai mare scădere a randamen-
tului la producţia de grâu de toamnă, după Spania, 
pentru care se prognozează un minus de 16 
procente. Aceasta în contextul în care majoritatea 
statelor europene aşteaptă o producţie mult mai 
bună decât în 2018, media fiind de plus 7,1%, până 
la 5,8 tone la hectar. O scădere similară cu cea de la 
grâu este aşteptată şi la orz (minus 5,8%), astfel că 
fermierii români ar putea obţine în medie 4,8 de 
tone la hectar. Anul trecut, România a produs în jur 
de 30 de milioane de tone de cereale, faţă de 27 de 
milioane în 2017.

PREVIZIUNI
n Lucrări reluate
Sunt reluate lucrările pe şantierul Vari-
antei Ocolitoare a Municipiului Bacău, 
conform Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere. 
Constructorul drumului cu o lungime de 
30,8 km, din care 16,2 km vor avea profil 
de autostradă, este asocierea Spedition 
UMB SRL - Tehnostrade SRL. Contractul 
are o valoare de 668,3 milioane lei.

n Meci România-Feroe
România joacă în preliminariile EURO 
2020. Naţionala întâlneşte selecţionata 
Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul celor 
de la CFR, „Dr. Constantin Rădulescu”. 
Organizatorii se aşteaptă ca la ora 
meciului arena să fie plină. În prima etapă 
a preliminariilor, România a fost învinsă 
de Suedia cu 2-1. Din grupa ţării noastre 
mai fac parte Spania, Norvegia şi Malta. 

n Reuniune la Bucureşti
În contextul exercitării de către România 
a Președinţiei Consiliului UE, în perioada 
26-27 martie 2019, are loc Reuniunea 
Informală a Miniștrilor Transportu-
rilor. Lucrările se desfășoară la Palatul 
Parlamentului. Discuţiile sunt prezidate 
de ministrul român Răzvan Cuc. La 
reuniune vor participa miniștrii Trans-
porturilor din statele UE.

Copiii români, nepregătiţi pentru meseriile viitorului 
Un studiu recent făcut de o şcoală privată şi platforma online 

iVox arată că nouă din zece români cred că şcoala nu îi pregăteşte 
suficient pe elevi în ceea ce priveşte construirea unei cariere. În 
acelaşi timp, aproape jumătate dintre părinţi cred că fiul sau fiica 
lor vor alege să lucreze în domeniul IT. 

În ceea ce priveşte materiile pe care le-ar scoate din programa încărcată a 
şcolarilor, 63% dintre părinţi au ales limba latină, în timp ce 45% au ales religia. 
„De asemenea, ei consideră că în orarul copiilor ar trebui să se regăsească 
materii precum dezvoltare personală, gândire creativă, bune maniere, public 
speaking sau leadership”, se arată în comunicat.

Studiul realizat de iVox şi Avenor College şi-a propus să afle ce 
părere au părinţii despre meseriile viitorului şi metodele de predare 
din unităţile de învăţământ. Astfel, au aflat că „5 din 10 români sunt 
de părere că roboţii şi tehnica vor înlocui forţa de muncă umană. 
Privind înspre viitor, 49,6% dintre români cred că fiul sau fiica lor 
va alege să lucreze în IT, în timp ce 25,6% sunt de părere că viitorii 
adulţi vor alege industria jocurilor pe 
calculator şi a inteligenţei artificiale”, 
se arată în comunicat.

Joburile şi abilităţile 
Totodată, mai puţin de 25% 

dintre respondenţi consideră că 
medicina, construcţiile sau divertis-
mentul ar putea reprezenta un interes pentru copiii lor. Pe de altă 
parte, în opiniile românilor, printre cele mai populare meserii ale 
viitorului se numără cea de UX Designer, Specialist E-Commerce, 
Data Architect sau Psiholog. Întrebaţi ce abilităţi ar trebui să 
dezvolte copiii în cadrul şcolii, astfel încât să se bucure de o carieră 
de succes, 8 din 10 respondenţi ai studiului au menţionat comu-
nicarea, iar 7 din 10 au ales şi competenţele de gândire logică. Pe 
locul trei în topul importanţei se află abilitatea de analiză, urmată 
de managementul unei echipe.

Potrivit unui raport World Economic 
Forum din luna martie, peste 1 milion 
de meserii vor dispărea în următorii 
ani, însă vor fi înlocuite de alte 1,7 
milioane de job-uri noi. 

Școlarii care sunt acum în clasa întâi vor ajunge la maturitate să facă meserii care, 
deocamdată, nu au fost inventate. Asta arată datele Forumului Economic Mondial 
din care rezultă că 65% dintre meseriile viitorului vor fi diferite de cele de acum
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