
Jumătate dintre angajaţii marilor companii lucrează pe salariul minim plus bonuri de masă 

n Cristian Cioacă acu-
mulează datorii chiar 
și în pușcărie n Neca- 
zuri financiare din 
cauza cabinetului de 
avocatură al fostei sale 
soții n Locul crimei, 
luat de bancă pentru 
neplată; de ce s-a opus 
Parchetul  General  
n Legătura dintre pro-
curorul de caz și jude-
cătoarea care a respins 
toate cererile formula-
te în apărarea fostului 
polițist Pag. 10-11

Stat Islamic pregătește contra-
atacul. Amestecul dintre insurgența 
locală și rețeaua globală a jihadiștilor 
conectați prin internet oferă grupării 
teroriste Stat Islamic (SI) capacitatea de 
a rămâne periculoasă și de a-și relansa 
viitorul, în pofida înfrângerilor suferite pe 
fronturile din Siria și Irak. Noua versiune a 
SI se poate baza atât pe celulele de jihadiști 
care au scăpat din zonele de război, cât 
și pe extremiștii care nu au participat 
vreodată la luptă.  Pag. 9

Anul în care va apărea 
Dacia electrică

Telenovela „Elodia” 
Episoade noi în 2017

Statul, cel mai mare patron:
6 firme în Top 10 angajatori
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Piața ospitalității se confruntă cu un 
deficit major de forță de muncă. În plin 
sezon estival, cu un grad de ocupare de 
aproape 100%, în cele circa 200 de hoteluri, 
pensiuni, vile și apartamente în regim hote-
lier de pe litoral și cam tot atâtea baruri și 
restaurante, angajatorii încă mai caută 
oameni calificați. Sunt foarte greu de găsit, 
deși cei mai mulți câștigă mult peste sala-
riul mediu pe economie, cu tot cu „tips” și 
plăți suplimentare. Această industrie se 
confruntă de peste zece ani cu migrația 
forței de muncă în străinătate. Anul acesta, 
hotelierii au început să-și ia personalul 
direct de pe băncile școlii, pentru a rezolva 
problema lipsei de angajați.

Peste 500 de şcoli din întreaga ţară 
pregătesc aproape 20.000 de elevi, în 
cadrul unor parteneriate cu firme care le 
vor asigura stagiile de practică şi, even-
tual, un loc de muncă, dar mai puțin de 
o treime au clase pentru ospătari, bucă-
tari sau barmani. Pe de altă parte, există 
sute de cursuri de formare profesională 
pentru aceste meserii, dar cei care le 
plătesc sunt interesați de diplome doar 
pentru a pleca să muncească în străină-
tate. În Capitală, doar cinci dintre cele 
20 de licee tehnologice şi colegii de stat 
cu învăţământ profesional, cu frecvenţă 
la zi, şi unul particular, au astfel de 
cursuri. 

Hotelierii s-au mobilizat pentru practică
Anul acesta, mai multe hoteluri şi 

restaurante de pe litoral şi-au luat perso-
nalul direct de pe băncile şcolilor şi speră 
să poată menține anga-
jații pentru o perioadă 
cât mai lungă. Tinerii 
învață muncind şi 
reuşesc să acopere lipsa 
de personal calificat din 
acest sezon, acolo unde 
au fost angajați. „Feno-
menul lipsei de personal 
în această industrie a 
ospitalității este extrem 
de acut şi se înrăută-
țeşte de la an la an. Ne 
confruntăm cu rezultatul lipsei de interes 
al sectorului privat, din anii precedenți, 
în a califica personal. Nu ne-am dus de 
la început către şcolile profesionale şi 
liceele de profil şi nu ne-am implicat în 

ceea ce înseamnă pregătirea lor. Ne-am dus 
mereu către stat, către Ministerul Educației, dar 
statul nu are ce să facă acum. Pentru prima dată, 
în ultimii trei ani, aducerea elevilor la hotelurile 

şi restauran-
t e l e  d e  p e 
litoral deja dă 
r o a d e ” , 
explică Anca 
Pavel Nedea, 
fosta şefă a 
A u t o r i t ă ț i i 
N a ț i o n a l e 
pentru Turism, 
actualmente 
vicepreşedinte 
al Asociației 

patronale Mamaia. Elevii muncesc în aceleaşi 
condiții ca ceilalți angajați, fiind plătiți cu salarii 
mai mari decât minimum pe economie, în acest 
domeniu, unde marii hotelieri nu-şi pot permite 
să dea salarii mici. 

Proiecte în industria ospitalității
Pornind de la experiența din 

această vară, mai mulți hotelieri vor 
să dezvolte pentru viitor preluarea 
elevilor din şcolile profesionale şi din 
liceele tehnologice. „Avem colaborare 
cu mediul universitar, cu Universitatea 
Ovidius, de la Constanța, şi cu cel 
preuniversitar. Am încurajat învăță-
mântul dual şi când eram la Autori-
tatea Națională pentru Turism şi, 
împreună cu asociațiile patronale, am 
făcut tot ce s-a putut. Acum suntem 
în faza în care încep să vină către noi 
aceşti copii. Împreună cu proprietarul 
Blaxy Premium Resort, ne străduim 
să punem bazele unei şcoli interne, 
până la toamnă, care să ne permită să 

info pe scurt
n Accident grav
O tânără a murit şi un bărbat 
a ajuns ieri  în stare gravă la 
spital, după ce maşina în care 
se aflau a intrat într-un cap 
de pod, în Drobeta Turnu 
Severin. Se pare că şoferul a 
pierdut controlul volanului 
din cauza vitezei excesive.

n Diplome de excelență
Echipa României care parti-
cipă la Olimpiada de robotică 
„FIRST Global Robotics 
Olympics” din SUA a primit 
diplome de excelenţă de 
la Ambasada României la 
Washington şi un drapel al ţării 
în semn de apreciere pentru 
promovarea României în lume. 

n Cerșetori prinși 
Poliţiştii au găsit în ultimele 
două zile în trenuri şi în staţii 
de cale ferată, 18 cerşetori, 
15 minori nesupravegheaţi 
şi doi urmăriţi, dar şi cinci 
migranţi illegal. Valoarea 
sancţiunilor s-au ridicat la 
37.000 de lei.

eveniment

ASTĂZI:
„Nu atacăm pe nimeni”
Klaus Iohannis a explicat că 
ţara noastră va achiziţiona 
sistemul defensiv de rachete 
Patriot nu pentru a ataca pe 
cineva, ci pentru a garanta 
securitatea românilor. (pag. 4)

„Perla litoralului” renaște
Complexul hotelier Belvede-
re-Amfiteatru-Panoramic din 
staţiunea Olimp se va redeschi-
de în vara lui 2018, cu circuit 
închis, la categoria trei şi patru 
stele. (pag. 7)

Blestemul Moldovei
Regiunea istorică a Moldovei este 
una dintre cele mai profitabile zone 
ale Europei pentru investiţii, în 
principal datorită costului scăzut al 
forţei de muncă. Problema ei este, 
însă, infrastructura. (pag. 8)

Scump la tarabă
Cel mai scump este să faci piața 
în Sfântu Gheorghe (Covasna) 
şi cel mai ieftin la Piatra-
Neamţ, iar diferenţele sunt 
incredibil de mari. (pag. 24)

Reprezentanț i i 
sectorului privat 
așteaptă deschidere 
din partea Ministe-
rului Muncii pentru 
a schimba legislația, 
astfel încât să impul-
sioneze această 
industrie, pentru 
că nu există soluții 
de ieșire din colaps, 
dacă nu există forță 
de muncă

DIANA SCARLAT

n Hotelurile și restaurantele își iau personalul direct din școli n Pepinieră de forță de muncă, la malul mării
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Pentru a-i încuraja pe părinți și pe elevi să 
opteze pentru învățământul profesional 
sau dual, noi am prins în actualul program 

de guvernare educația antreprenorială, încă din 
etapa învățământului primar, astfel încât să se poată 
schimba și concepția părinților în legătură cu viitorul 
copiilor. Nu vrem să pregătim șomeri, ci oameni 
capabili să lucreze pe o piață reală a forței de muncă

Liviu Pop, ministrul Educației

Aberații legislative, păstrate și în colaps
Chiar dacă s-a constatat că turismul are de suferit din 
cauza faptului că personalul calificat preferă să plece 
la muncă în străinătate, nu s-au făcut modificări legis-
lative pentru a încuraja angajații să rămână în 
România. „Taxele salariilor sunt foarte mari în 
România și e greu de păstrat rentabilitatea. Această 
industrie trebuie să fie considerată prioritară, dar a 
rămas problema forței de muncă. Este aberant faptul 
că nu există nicio derogare pentru industria ospita- 
lității, deși știm că nu se poate lucra de la 8.00 la 
16.00, de luni până vineri. Se pot plăti orele supli-
mentare, se pot da recuperări. Oricât am negociat, 
fiind și de partea cealaltă a baricadei, situația a rămas 
la fel”, explică Anca Pavel Nedea. 
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Taxarea salariilor de peste 72%, pentru 
angajat și angajator, duce în colaps finan-
ciar un hotelier mare, care ar trebui să 
plătească opt sau chiar zece directori și 
șefi de departamente, în condițiile în care 
la un salariu de 3.000 de euro se plătesc 
încă 2.200 de euro la stat. Nu doar cei 
din funcții de conducere sunt demotivați, 
ci și barmanii, ospătarii și bucătarii, care 
în alte țări câștigă mai mult decât un 
manager de hotel în România. Iar acest 
lucru îi determină să plece.

eveniment

Numărul total al îmbolnăvirilor 
de rujeolă din ţara noastră a depăşit 
8.000 de cazuri, România înregis-
trând şi un record de decese cauzate 
de această boală aparent banală. 
Din 31 de români care au murit 
de pojar în ultimul an, 26 au fost 
minori, în mai multe cazuri fiind 
vorba de bebeluşi şi copii prea mici 
ca să fie vaccinaţi. Pentru limitarea 
epidemiei şi protejarea copiilor 
sub 9 luni, experţii Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii au recoman-
dat adulţilor vaccinarea voluntară 
împotriva rujeolei. 

Epidemia de rujeolă se extinde rapid 
în Uniunea Europeană, iar ţara cu cele 
mai multe cazuri 
înregistrate, dar 
ş i  cu  ce le  mai 
multe decese este 
România. Potrivit 
ultimului raport 
a l  C e n t r u l u i 
N a ţ i o n a l  d e 
Supraveghere şi 
Control al Bolilor 
Transmisibile (CNSCBT), 370 de noi 
cazuri de rujeolă au fost înregistrate 

săptămâna trecută, iar numărul total 
al îmbolnăvirilor deja confirmate de 
laborator depăşeşte 8.000 de cazuri. 
Specialiştii în sănătate publică spun 
că, până la data de 14 iulie, au fost 
raportate 31 de decese, respectiv opt în 
judeţul Timiş, şase în judeţul Arad, şase 
în judeţul Dolj, trei în judeţul Caraş 
Severin şi câte unul în judeţele Bihor, 
Cluj, Călăraşi, Satu Mare,Vaslui, Galaţi, 
Mureş şi Bucureşti. Din 30 septembrie 
2016, când a fost declarată epidemia, şi 
până în prezent, rujeola s-a extins  în 41 
de judeţe, cele mai afectate sunt: Timiş 
(1.214 cazuri), Caraş-Severin (1.109 
cazuri) şi Arad (999 cazuri).

Medicii atrag atenţia că numărul celor 
care şi-au pierdut viaţa din cauza poja-
rului este neobişnuit de mare, în condiţiile 
în care, din  punct de vedete statistic, la 

8.000 de cazuri ar 
fi trebuit să fie cel 
mult opt decese.

A c e a s t a 
nu este prima 
epidemie cu care 
se confruntă ţara 
noastră. Mii de 
cazuri au fost 
înregistrate şi 

în 2012 şi în 2005, însă atunci această 
boală nu a secerat atâtea vieţi. Penul-

tima epidemie de rujeolă din România 
a fost în 2012, dar din cei peste 7.400 de 
bolnavi, doar unul a murit.

Este şi semnalul de alarmă tras 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS), săptămâna trecută, când a 
anunţat că 35 de oameni au murit în 
ultimul an, în Europa, din cauza ruje-

olei, majoritatea deceselor fiind înregis-
trate în ţara noastră. 

În acest context, experţii OMS reco-
mandă României vaccinarea voluntară 
a adulţilor care nu au făcut rujeola şi 
nici nu au fost imunizaţi, ca mecanism 
suplimentar de protectie a copiilor sub 
9 luni, vârsta la care se administrează 
prima doză de vaccin antirujeolic. 
(Monica Cosac)

România, ţara în care pojarul a secerat cele mai multe vieţi
n O boală greu de strunit de autorități n Aproape 400 de cazuri noi de rujeolă, într-o singură săptămână

General doctor profesor universitar 
Ioan Sîrbu, preşedintele Societății 

Române de Implantologie Orală şi 
Biomateriale, membru al Academiei 
de Implantologie a Statelor Unite ale 
Americii, a fost comandantul Spitalului 
Universitar Militar Central, comandan-
tul Institutului Medico-Militar, a scris 5 
tratate de medicină stomatologică şi 
peste 300 de articole în reviste ştiințifi-
ce din țară şi străinătate. A făcut peste 
25.000 de implanturi dentare şi 8.000 
de operații stomatologice.   Făcându-le 
implanturi dentare, generalul profesor 
doctor Ioan Sîrbu i-a ajutat pe oamenii 
fără niciun dinte să zâmbească larg, cu 
o splendoare de dantură ca în reclame-
le la pastă de dinți. „Când îi sărut mâna 
mamei şi văd cât e de întărită şi bătăto-
rită de muncă, îmi dau seama că nu voi 
uita niciodată că părinții mei s-au sculat 
totdeauna flămânzi de la masă ca noi să 

florin condurățeanu

avem cât de cât ce mânca”. 

S-a luat de piept cu sărăcia şi a 
învățat, ajungând şef  de promo-

ție. Când profesoara din satul Piscuri, 
comuna Plopşoru, din Gorj, a venit 
să-i spună tatălui să-l ducă la şcoli, 
nea Costică, bătând fierul sapei, a 
zis: „Nu-i băga prostii în cap lui Ion, 
că n-am bani pentru liceu, am doar 
sapele astea, un plug vechi şi sufletul 
din piept”. Când a luat licența ca şef  
de promoție numai cu 10, doctorul 
Ioan Sîrbu a invitat-o la sărbătoare şi 
pe mama venită în costum național 
oltenesc, coborâtă parcă din tablou-
rile cu țărani harnici şi patrioți. Profe-
sorii au invitat-o pe mama-țărancă 
lângă ei la prezidiu. 

Generalul profesor doctor Ioan 
Sîrbu spune că a avut şansa să 

obțină o bursă în Statele Unite  la 
clinica de implantologie condusă 
de un geniu deschizător de drum, 
Leonard Linkow. Şeful inventator 
Linkow, de la New York University, a 
conferențiat şase ore continuu la un 
congres la Atena şi a invitat medicii 
din peste 10 țări să răspundă la 10 
întrebări pentru a primi o bursă în 
echipa lui de elită. Singurul care a 
răspuns excepțional a fost doctorul 
Ioan Sîrbu: „M-am aflat în cel mai 

select loc din lume şi, după ce am 
participat prima dată lângă savantul 
Linkow la o intervenție chirurgicală, 
şeful clinicii americane a spus în fața 
tuturor medicilor din clinică: «astăzi, 
operând cu John, am simțit că am 
patru mâini»”. Mi-a propus să rămân 
în clinica lui din New York, dar după 
şase luni în străinătate îmi era dor 
de fiecare fir de iarbă de-acasă. Ce 
dezamăgire ar fi fost pentru colegii 
mei medici militari şi pentru părinții 
mei. Eu am copilărit cu codrul, cu 
gâzele, cu sătenii mei cu palmele tari 
de muncă precum lemnul şi nu voi 
putea uita niciodată toate acestea. 
Am revenit acasă cu toată experiența 
acumulată, mi-am suflecat mânecile 
şi m-am apucat de treabă, reuşind 
o carieră în implantologie. Funcțiile 
de masticație, fonetice şi fizionomi-
ce perturbate cu pierderea dinților 
sunt recuperate integral cu suferință 
minimă prin procedeele moderne 
de implantologie, prin chirurgie şi 
protetică”. 

Generalul maior doctor profesor 
universitar Ioan Sîrbu a ridicat în 

comuna natală Piscuri un monument 
de suflet, un monument al recunoş-
tinței pentru oamenii şi locurile de 
unde a pornit. 

Generalul 
aducător de 
sănătate şi 

zâmbet

Raport în cazul: 
ISU nu a respectat

folosim capacitatea hotelului pentru a 
caza aceşti elevi. Vom apela la un consul-
tant foarte apreciat în şcoala de turism 
din Elveția, pentru că ne dorim să formăm 
personal pentru toată zona de sud a lito-
ralului şi nu numai”, mai spune Anca 
Nedea. Asociația Patronală Mamaia are 
întâlniri periodice şi cu AJOFM, şi cu 
Universitatea Ovidiu, în urma cărora 
patronii îşi aleg noii angajați. La hotelu-
rile de pe litoral fac acum practică la locul 
de muncă şi elevii unor şcoli din Moldova 
sau din Oradea, nu doar din Constanța. 
De la Oradea au venit, la Blaxy, şi profe-
sori însoțitori, care intră, astfel, în contact 

direct cu fenomenul industriei ospitali-
tății. Pentru a păstra acest trend pozitiv, 
şcolile care formează viitorii ospătari, 
barmani sau bucătari trebuie să vină către 
hotelieri, pentru a încheia contracte, astfel 
încât elevii să fie cât mai bine protejați.

Cufărul cu amintiri

8.017 este numărul total de cazuri 
confirmate cu rujeolă în România 
pâna la data de 14 iulie 2017 

Ministrul Sănătăţii a fost apostrofat public de premierul 
României, zilele trecute, în contextul în care în momentul 
de faţă există peste 180.000 de copii nevaccinaţi împotriva 
rujeolei. Şeful Executivului i-a cerut ministrului Bodog să 
pună la punct rapid un procedeu prin care românii să fie 
informaţi despre importanţa vaccinării copiilor.

O boală banală sau mortală?
Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă 
care răspândește  foarte ușor, având o 
contagiozitate foarte mare, în contact 
direct cu pesoana infectată, prin picăturile 
de salivă răspândite în timpul strănutului  
și al tusei, sau prin obiecte contami-
nate. Aproximativ 30% dintre cazurile 
de rujeolă pot prezenta complicații, în 
special în cazul copiilor sub 5 ani și la 
adulți. Cele mai frecvente complicații 
sunt: diareea, otita, pneumonia, ence-
falita și sechelele neurologice. În general, 
din patru persoane care fac rujeolă, una 
are nevoie de spitalizare. În literatura de 
specialitate se menționează că pentru 
unul din 1.000 de bolnavi de rujeolă 
boala este mortală.
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Preşedintele Klaus Iohannis a asistat, în weekend, la 
exerciţiul multinaţional Saber Guardian 2017, desfăşurat 
la Cincu, în judeţul Braşov. Şeful statului a explicat că ţara 
noastră va achiziţiona sistemul defensiv de rachete Patriot, 
în valoare de 3,9 miliarde de dolari, nu pentru a ataca pe 
cineva, ci pentru a garanta securitatea românilor.

n „Armata trebuie să beneficieze de dotări moderne” n Preşedintele, la Saber Guardian 2017

Iohannis despre Patriot: „Nu atacăm pe nimeni”

Klaus Iohannis a asistat, 
sâmbătă, la exerciţiul militar 
multinaţional Saber Guardian 
2017, desfăşurat la Cincu, în jud. 
Braşov, locul unde se af lă 
Centrul de Instruire pentru 
Luptă al Forţelor Terestre 
„Getica”. Şeful statului a fost 
întâmpinat de ministrul 
Apărării, Adrian Ţuţuianu, dar 
şi de şeful Statului Major 
General, generalul Nicolae 
Ciucă, fiind primit cu onoruri 
militare. „Cred că o să mai vin 
şi altădată. Trebuie să spun că 
sunt foarte bucuros că avem 
comandanţi, şi vorbesc aici şi 
comandanţi NATO, şi coman-
danţii noştri, care ştiu de fiecare 
dată să pregătească exerciţii cu 
noi elemente, cu noi surprize. 
Totdeauna este bine ca şi 
inamicul să fie surprins, în cazul 

nostru spectatorul”, a comentat 
Iohannis. Întrebat dacă achizi-
ţionarea sistemului defensiv de 
rachete Patriot de către ţara 
noastră va tensiona relaţia cu 
Federaţia Rusă, şeful statului a 
explicat că „noi nu ne pregătim 
să atacăm pe nimeni”. „Noi ne 

pregătim să fim mai bine dotaţi, 
ca Armata noastră să beneficieze 
de dotări moderne, eficiente. 
Este un lucru absolut necesar şi 
aceste dotări nu sunt gândite 
pentru a ataca pe cineva. Ele 
sunt gândite pentru a ne apăra, 
pentru a garanta securitatea 
românilor în România”, a spus 
Iohannis, la Cincu. Preşedintele 
a atras atenţia că „suntem deja 
foarte târziu în anul fiscal” şi ar 
trebui ca Ministerul Apărării să 
ia toate măsurile pentru a cheltui 
„cu folos, nu oricum”, cei 2% 

din PIB alocaţi Apărării. 
Iohannis a arătat că va exista o 
discuţie „foarte aplicată pe 
aceste chestiuni” cu ministrul 
Adrian Ţuţuianu. „Ceea ce 
trebuie achiziţionat şi pe ce 
trebuie să se concentreze în acest 
an este foarte clar. Nu e nicio 
problemă şi există toate aprobă-
rile necesare pentru ca aceste 
achiziţii să fie făcute de MApN 
în condiţii bune. O să discutăm 
şi aprobăm aceste planuri 
imediat ce ne sunt prezentate”, 
a conchis şeful statului. (M.G.)

POLITIC

Laura Codruța Kovesi susţine că primul dosar Tel Drum 
anchetat de procurorii anticorupţie a fost clasat în anul 
2010, în mandatul fostului şef al DNA, Daniel Morar, acum 
judecător la Curtea Constituţională. Kovesi a vorbit, într-
un interviu online, despre acţiunile la purtător prin care 
este controlată firma Tel Drum, explicând că DNA poate 
verifica orice informaţie legată de bani şi circuite financiare.

n Șefa DNA: acțiunile la purtător nu sunt crima perfectă n Ce spune despre ultimele acuzații

Primul dosar Tel Drum, închis pe vremea lui Morar

„A existat un dosar Tel Drum 
soluţionat în 2010 cu o soluţie de 
netrimitere în judecată. Nu am 
citit în mod special acel dosar. Nu 
pot să vă confirm sau să vă infirm 
dacă avea legătură cu Liviu 
Dragnea. Este un dosar soluţionat 
în 2010”, a declarat şefa DNA 
într-un interviu pentru ziare.com. 
Kovesi a vorbit în interviu şi 
despre acțiunile la purtător, forma 
prin care Liviu Dragnea ar 
controla firma Tel Drum, potrivit 
Rise Project. Despre acestea, şefa 
DNA susţine că nu sunt „crima 
perfectă”, iar procurorii pot veri-
fica orice informație legată de bani 
şi circuite financiare. „Putem 
verifica multe, problema este că 
informaţiile trebuie transformate 

în probe, pe care uneori le avem, 
uneori nu. Investigaţii financiare, 
investigaţii despre conturi, despre 
active sau despre acţiuni la 
purtător noi putem să verificăm, 
dar, în final, discutăm de probe”, 
a explicat Kovesi. Jurnalista 
Sorina Matei susţine, citând surse 
judiciare, că dosarul TelDrum-
Dragnea din 2010 a fost 
închis „de un protejat” 
al şefei DNA, „procu-
rorul Eugen Stoina din 
Sibiu, de pe Secţia I 
coordonată chiar de şefa 
DNA, destul de slăbuţ 
profesional”. Potrivit 
jurnalistei, alte surse 
judiciare susţin că în 
DNA mai există şi un al 
doilea dosar închis pe 
aceeaşi temă în care 
faptele sunt în majoritate 

prescrise. „Al doilea dosar a fost 
închis tot în 2010 de procurorul 
Paul Dumitriu, adjunct al secţiei 
a II-a, alt protejat al şefei DNA, 
cercetat de Inspecţia Judiciară 
alături de Jean Uncheşelu şi 
Marius Bulancea, cu performanţa 
de neegalat în a fi interceptat în 
dosarele secţiei”, a scris Sorina 
Matei, pe pagina sa de Facebook.

„Înregistrările, prelucrate”
După ce Mihaela Moraru 

Iorga, fost procuror DNA, a 
susţinut că i s-a cerut, printr-un 
intermediar, să o reţină pe Elena 
Udrea, deşi Camera Deputaţilor 
nu-şi dăduse avizul pentru ares-

tarea acesteia, Kovesi a dat 
asigurări că nu a cerut niciodată 
vreunui procuror să dea o 
anumită soluţie într-un dosar. 
Referitor la controversatele înre-
gistrări din care reiese că i-ar fi 
cerut unui procuror să „decapeze 
instituţional” pentru a ajunge „la 
premier”, Kovesi a negat auten-
ticitatea materialului. „Ceea ce 
s-a prezentat la TV sunt pasaje 
prelucrate. Sunt anumite afir-
maţii pe care nu le-am făcut. 
Ceea ce a apărut în spaţiul public 

n i c i  m ă c a r  n u 
respectă cronologia 
şedinţei. Au fost 
amestecate fraze şi 

propoziţii 
dintr-o parte 
a şedinţei, cu 
f r a z e  ş i 
propoziţii 
d i n  a l t ă 
p a r t e .  Ş i 
e x i s t ă 
expresii şi 
fraze pe care 
n u  l e - a m 
folosit”, a 
susţinut şefa 
DNA. 

SÎNZIANA DUȚĂ

Patriarhul Daniel numai prea 
fericit nu e în zilele acestea. Din 

înaltul Dealului Patriarhiei a sesizat 
că aventurile episcopului de Huși 
nu sunt doar un scandalos subiect 
de presă, ci și o piatră de moară 
care, o dată scăpată, poate tulbura 
serios viitorul bisericii. Din neferici-
re, ce pare evident din Palatul 
Patriarhal nu se pricepe la Iași. 
Spun asta pentru că îți trebuie 
tupeu, nu glumă, să transmiți un 
comunicat precum cel al Mitropoli-
ei Iașilor, în care, pe scurt, enoriașii 
sunt îndemnați să se roage, nu să 
întrebe. Tupeu nu doar pentru că 
lumea a văzut niște imagini explicite 
cu un înalt prelat terfelind la grăma-
dă norme bisericești și reguli laice, 
ci și pentru că, pentru prima dată, 
capii cei mari ai BOR n-au mai 
apelat la eterna lor strategie de 
apărare, negarea evidenței.

Dacă BOR era partid, diferența 
asta neașteptată în comunica-

re se traducea în titluri bombastice 
și analize care sugerau o ruptură. 
BOR nu e partid, dar fisura există! 

Mitropolia Moldovei nu e orși-
cine în lumea bisericii. Are cei 

mai mulți enorași, iar mitropolitul 
împărățește peste o zonă aproape 
în exclusivitate ordodoxă. Daniel 
vine de acolo, iar laboratorul unde 
s-a pus la cale buna rânduială 
administrativă și puterea economi-
că de astăzi a BOR l-a deschis el la 
Iași. În lumea închisă a bisericii nu e 
niciun secret că Teofan nu a fost 
favoritul lui ca urmaș la Mitropolie. 
La fel, nu e un secret că Daniel 
aparține ecumeniștilor, iar Teofan, 
deși mai tânăr, tradiționaliștilor. 
Nici nu e de mirare, din moment 
ce Patriahul și-a făcut studiile în 
zona germanică a Europei, iar 
Teofan în Franța cea mult iubitoare 
de ortodoxism slav.  

Citiți și-n cheia asta bătălia din 
jurul mizeriilor episcopului 

de Huși. Luptele se poartă la un 
nivel subtil, în care aluziile sunt 
mai importante decât vorbele, 
însă intensitatea e a unui război 
nuclear. Nu vă așteptați la balacă-
reli publice și nici la rezultate 
imediate. Vom ghici cândva învin-
gătorul. Când? Poate atunci vom 
avea răspunsul la trei mari între-
bări: BOR în ansamblul său ori 
doar înalți prelați sprijină Coaliția 
pentru familie, se impozitează sau 
nu veniturile bisericii, vine sau nu 
Papa în România…

Un lucru ar fi bine să nu uite 
capii naționali, dar şi locali ai 

BOR. Biserica are dușmanii ei, însă 
nu ei l-au împins în păcat pe 
episcop. Asta nu înseamnă că nu 
se vor folosi de faptul că BOR nu 
știe să se adapteze vremurilor fără 
să-și piardă identitatea.

SABINA  IOSUB

BOR, 
la răscruce 
de timpuri

Simplul fapt că o persoa-
nă deține o anumită 
funcție sau are o 

avere nu înseamnă că trebuie să 
deschidem o investigație. Nu 
alegem ținte, nu anchetăm o 
persoană pentru că are cinci 
vile, pentru că e prim-minis-
tru sau ministru. Noi investi-
găm fapte.

Laura Codruţa Kovesi, procuror-şef  DNA

La exerciţiul de la Cincu s-a folosit muniţie 
reală. Au participat 1.700 de militari din 
forţele terestre române alături de alţi 3.300 
de soldaţi din Armenia, Croaţia, SUA şi 
Ucraina. Exerciţiile cu trageri de luptă ale 
artileriei şi ale blindatelor au fost susţinute 
de aeronave militare ale Forţelor Aeriene 
Române. Saber Guardian 17 a fost planificat 
de către Comandamentul Forţelor Armate ale 
SUA în Europa, fiind condus de Forţele 
Terestre ale Statelor Unite în Europa.

Fotograf iile 
cu președin-
te le  K laus 
I o h a n n i s 
p u r t â n d 
o c h e l a r i 
„aviator” au 
făcut furori 
pe rețelele 
de socializare
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După ce au pierdut partida anti-Dragnea la moţiunea de cenzură, 
Victor Ponta şi Sorin Grindeanu par ieşiţi din calcule în interiorul PSD. 
Cel puţin pentru moment. „Scopul a fost acela de a eroda PSD-ul şi 
pe Liviu Dragnea, ceea ce s-a şi întâmplat. E greu în interiorul PSD 
pentru că ei sunt în afara PSD şi cumva ar trebui ca în interiorul PSD 
să existe mai întâi o schimbare care să le permită să intre ei în partid. 
E complicat”, susţine Alfred Bulai. Sociologul consideră că tabăra din 
jurul lui Ponta se află deocamdată într-o perioadă de refacere pe 
scena politică. „Încearcă să îşi creeze o structură de partid (ProRo-
mânia, alături de Daniel Constantin – n.r.), care să înghită şi formaţi-
unea lui Ghiţă probabil (PRU – n.r.) şi care în toamnă să vadă, cu 
mâna de parlamentari pe care o au în Parlament, dacă pot juca şi ei în 
meciul moţiunilor care o să înceapă cu siguranţă, în toamnă mai mult 
ca sigur o să fie”, a conchis Bulai. 

III. Facțiunea Ponta se refugiază în alt partid

n DNA se apropie de Tel Drum n Liderul PSD se simte încolţit n Apropiaţii săi, anchetaţi de procurori

Direcţia Naţională Anti-
corupţie dă târcoale afacerii 
Tel Drum şi i-a pus sub 
urmărire penală pe apropia-
ţii lui Liviu Dragnea într-un 
dosar separat de evaziune 
fiscală. La toate acestea se 
adaugă un iminent verdict 
pe fond în dosarul în care 
liderul PSD este judecat 
pentru instigare la abuz în 
serviciu şi fals intelectual la 
Instanţa supremă. În acest 
context, Jurnalul Naţional a 
încercat să desluşească harta 
de putere din interiorul PSD 
şi eventualele oaze de opozi-
ţie la adresa conducătorului 
suprem.

După ce au început urmă-
rirea penală pe numele lui 
Adrian Gâdea (urmaşul lui Liviu 
Dragnea la şefia CJ Teleorman) 
pentru abuz în serviciu în 
„afacerea lacul Belina” – locul 
preferat de pescuit al liderului 
PSD, DNA i-a pus sub acuzare şi 
pe alţi apropiaţi ai preşedintelui 
PSD. Omul de afaceri Marian 
Fişcuci (fost coleg de liceu al 
lui Liviu Dragnea şi primul 

patron al firmei Tel Drum), 
fostul deputat PSD Adrian 
Simionescu (fost lider al PSD 
Teleorman şi vicepreşedinte al 
CJ Teleorman) şi fiul acestuia, 
alături de Florinel Marinaş 
(fostul cumnat al lui Liviu 
Dragnea) sunt urmăriţi penal 
într-un dosar de evaziune fiscală 
cu un prejudiciu de aproape 
5,7 milioane de lei. Oamenii lui 
Dragnea sunt acuzaţi că, pentru 
a nu plăti TVA, au folosit fictiv 
firma bulgărească Fan Speed 
Nikopole, controlată de Simi-
onescu, pentru a livra în ţară 
utilaje agricole cumpărate de la 
firme din UE. Ultimele acţiuni 
ale procurorilor, care se apropie 
tot mai mult de „cercul zero” 
din PSD, l-au făcut pe Liviu 

Dragnea să aibă o nouă răbuf-
nire la adresa şefei DNA.„Ştiţi 
ceva, mă aştept să fiu audiat de 
doamna Kovesi pentru orice 
se întâmplă în ţara asta. Şi 
dacă plouă. Nu cred că mai e 
vreun secret pentru cineva că 
sunt ţinta acestei doamne de 
foarte mult timp. N-am nicio 
legătură cu Tel Drum”, s-a 
apărat liderul PSD. Întrebat cu 
ce arme luptă în acest război, 
Dragnea a spus că el nu are 
„decât partidul şi Parlamentul, 
atât”. Peste toate acestea apare 
ca iminentă prima sentinţă a 
judecătorilor în dosarul în care 
Liviu Dragnea este judecat la 
ÎCCJ pentru instigare la abuz 
în serviciu şi fals intelectual 
în legătură cu menţinerea în 
funcţie a două angajate ale 
DGASPC Teleorman care 
lucrau, în realitate, la sediul 
judeţean al PSD. Ultimele 
termene din acest proces sunt 
programate în toamnă, iar o 
nouă condamnare a liderului 
PSD i-ar putea şubrezi auto-

ritatea în partid. În tot acest 
context, JN a încercat să deslu-
şească harta centrilor de putere 
din interiorul PSD, în ideea de 
a identifica o alternativă viabilă 
pentru succesiunea la tron. De o 
ipotetică prăbuşire a actualului 
lider ar putea profita mai mulţi 
actori din interiorul PSD.

I. Premierul Mihai Tudose 
„Domnul Dragnea este într-o 

situaţie mai puţin stabilă decât 
alţi şefi de partid pentru că se 
află la guvernare, dar în acelaşi 
timp el nu are frâiele guvernării 
la modul real. Chiar dacă el 
conduce din umbră, controlează 
miniştri, totuşi este evident că 
nu poate să aibă 100% controlul 
aşa cum şi l-ar dori”, a explicat 
sociologul Alfred Bulai pentru 
Jurnalul Naţional. Conf. univ. 
dr. şi prodecan al Facultăţii 
de Ştiinţe Politice din cadrul 
SNSPA, acesta consideră că 
există anumite grupuri politice 
sau de altă natură interesate de 
înlocuirea lui Liviu Dragnea, iar 

premierul ar putea face parte, 
la o adică, dintr-o astfel de 
structură. „Mai ales că, atenţie, 
domnul Dragnea nu mai poate 
merge cu cartea Grindeanu. Vă 
daţi seama ce stupid ar fi să mai 
propună o moţiune de cenzură 
şi împotriva lui Tudose. E clar 
că e o aberaţie, nu poate”, a 
comentat sociologul. „În acelaşi 
timp depinde ce îşi propune 
premierul. Premierul îşi propune 
să rămână premier cât mai 
mult timp. Pe de altă parte, în 
momentul în care eşti premier 
într-un partid te curtează foarte 
mulţi din partid care nu vor 
neapărat să ştie şeful cel mare 
şi sigur că încerci să te gândeşti 
- tocmai datorită poziţiei, toată 
lumea cu săru’ mâna, toată 
lumea te roagă – începi să te 
gandeşti că ai o putere chiar mai 
mare decât o ai. Te îmbeți un 
pic de putere, vrei să controlezi 
partidul inclusiv tu”, a explicat 
Bulai. Pe acest scenariu miza şi 
sociologul Alin Teodorescu, la 
începutul lunii. Fostul deputat 
PSD a explicat că „Mihai Tudose 
e mult mai puţin maleabil decât 
a fost Grindeanu”, iar dacă nu 
va reuşi să rezolve problemele 
penale ale şefului de partid 
„pe o cale legală şi care să nu îl 
compromită, atunci va încerca 

MARIUS GÎRLAȘIU

Game of Thrones în PSD. Cine vrea capul boierului Dragnea?
să-l  schimbe pe Liviu Dragnea, 
ceea ce va duce la tulburări 
în partid”. Teodorescu a mai 
precizat că Tudose ar avea 
sprijin în PSD pentru o astfel de 
manevră, întrucât „oamenii din 
ce în ce mai mult consideră că 
Dragnea e toxic pentru partid”.

II. Tabăra baronilor locali
Printre cei care râvnesc 

în tăcere la „decapitarea” lui 
Liviu Dragnea se numără 
şi liderii baronilor locali din 
PSD. Moţiunea de cenzură 
care a provocat debarcarea lui 
Sorin Grindeanu şi a dus la 
învestirea Guvernului Tudose 
a generat anumite frustrări în 
partid. La acea vreme, liderul 
PSD Vrancea Marian Oprişan 
s-a rugat public „să nu dea 
Dumnezeu să fie ziua trădării 
PSD”, în vreme ce baronul de 
Giurgiu, Nicolae Bădălău, a spus 
iniţial că Tudose „nu are anver-
gura de a conduce un guvern”. 
„Puterea baronilor este foarte 
mare. Ei s-au speriat mai mult 
de DNA şi de Parchete decât de 
Liviu Dragnea şi oarecum sunt 
într-o zonă în care nu încearcă 
să fie mai spectaculoşi decât 
pot. Dar, atenţie: ei au o putere 
reală în partid, în primul rând 
prin faptul că la urma-urmei 
ei aduc voturile. De aceea nu e 
bine ca şef de partid să te cerţi 
cu ei”, consideră Alfred Bulai. 
Deşi se poziţionează mai mereu 
în funcţie de propriile interese, 
încercând să rămână racordaţi 
la conducta resurselor guver-
namentale pentru a-şi perpetua 
hegemonia, aşa-numiţii baroni 
ai PSD au o lungă tradiţie a 
trădărilor în partid. Totuşi, soci-
ologul nu se aşteaptă la un puci 
anti-Dragnea din această zonă. 

„Baronii au şansa să te facă 
preşedinte şi să te dea jos, dar nu 
au curajul să dea jos pe cineva 
dacă nu au altă variantă. Adică 
nu se joacă, sunt oameni care au 
unii şi 25 de ani în politică, nu-s 
chiar copii”, susţine Bulai.

Dacă Liviu Dragnea 
primea doi ani cu 
executare ,  nu  cu 

suspendare, acum un an şi ceva, 
fiţi siguri că nu era o problemă, 
era automat schimbat. Din acest 
punct de vedere, oricând se 
poate crea o masă critică pentru 
că sunt foarte mulţi care aşteaptă.

 Alfred Bulai, sociolog

Situaţia ideală pentru 
orice şef  de partid e 
să fie el prim-ministru. 

Nu e cazul acum, nu e cazul nici 
măcar în viitorul apropiat pentru 
că aia e legea şi nu au curaj să o 
schimbe.

 Alfred Bulai, sociolog

Nu aş zice că e un 
pericol foarte mare 
pentru Dragnea, dar 

cu siguranţă există foarte mulţi în 
PSD care doresc să schimbe 
structura de putere din partid. 
Dar nu că fac ceva acum, nu acţi-
onează cumva. Sunt pregătiţi pe 
ideea că cine ştie când e cazul să 
se pună problema.

 Alfred Bulai, sociolog

Liviu Dragnea nu mai poate juca „manevra Grindeanu” 
și în cazul premierului Mihai Tudose, susţin analiștii
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Cei mai mari 100 de angaja-
tori români au în total aproape 
522.000 de salariați, cu aproape 
20.000 mai mult decât în anul 
2015. Creşterea provine din 
angajările masive care s-au 
făcut în comerţ şi în industria 
auto şi a componentelor auto 
care au reuşit să compenseze 
restructurările care au avut loc în 
majoritatea companiilor de stat. 
Chiar şi aşa, statul a rămas şi în 
2016 cel mai mare angajator din 
România în ciuda ineficienței şi a 
lipsei de productivitate. Industria 
auto şi a componentelor auto se 
poziţionează detaşat pe a doua 
poziţie, cu 20 de firme în Top 100 
angajatori care dau de muncă la 
93.497 de salariaţi. Toate cele 10 
mari lanțuri de supermarketuri şi 
hipermarketuri prezente pe piața 

românească se regăsesc în Top 
100 companii cu cei mai mulți 
salariați. 

Retailul modern dă de muncă 

la aproape 80.000 de oameni, 
care însă sunt plătiţi cu salariul 

minim pe economie, la fel ca şi 
cei 94.000 de angajaţi din indus-
tria auto. Acest tip de angajați 
au venituri apropiate de salariul 
minim pe economie, iar rezultatul 

activităților desfăşurate de ei are 
o valoare adăugată scăzută, ceea 
ce se traduce într-un nivel de trai 
scăzut, spun analiştii economici.

Firmele evită judeţele sărace
Majoritatea firmelor din 

Top 100 sunt în 
Muntenia (57), însă 
acestea activează 
doar în Capitală 
şi în patru judeţe. 
În Bucureşti au 
sediul social 46 dintre aceste 
companii, iar în Ilfov alte patru. 
Este de remarcat că firmele 

din Ilfov sunt în comunele din 
apropierea Capitalei: Rewe, la 
Ştefăneştii de Jos (ocupă poziţia 
51 cu 3.502 salariați), Michelin 
Romania, la Voluntari (poziţia 
62, cu 3.022 de salariaţi), Sensiblu 
SRL, la Mogoşoaia (poziţia 81, 
2.656 de angajaţi) şi Artima SA, 
la Chiajna, poziţia 83 cu 2.614 de 

salariaţi. 
Patru dintre cele 

57 de companii, au 
sediul social în Argeş 
(Dacia, poziția a 
şaptea, 13.835  anga-

jați, Lear Corporation Romania, 
locul 28, 5.650 angajaţi, Adient 
Automotive, locul 35, 4.390 de 
angajaţi, şi Leoni Wiring Systems 
Piteşti SRL, locul 66, cu 2.895 de 
angajaţi), iar alte două în Prahova 
(Yazaki, locul 19 cu 6.926 angajați 
şi Lidl, poziția 39, cu 4.265 anga-
jați). 

În schimb, în clasament nu 
există nicio firmă din Teleorman, 
Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraşi 
sau Giurgiu. Însă Transilvania 
şi Banatul au fiecare câte zece 
companii în topul primilor 100 
de angajatori, iar Crişana are 
patru şi Maramureş trei.

Moldova şi Dobrogea se află 
la coada clasamentului. În aceste 
regiuni sunt judeţe întregi unde 
nu există niciun mare angajator: 
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, 
Vaslui, Vrancea şi Tulcea.

economic

MU
TA

RE
Azilei Studiile postuniversitare, de master și de doctorat vor fi 

şi ele asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii, 
nu doar cele universitare, indiferent de numărul de ani 
și de instituții absolvite. Motivarea proiectului de lege 
depus în acest sens de parlamentari PNL arată că munca 
intelectuală este tratată „superficial” în România și „dusă 
la derizoriu”. Potrivit legii pensiilor, se asimilează stagiului 
de cotizare și perioadele necontributive, precum studiile 
la zi în învățământul universitar. 

 Top 100 angajatori  Moldova şi sudul Munteniei, ocolite de marile companii

Mai mult de o pătrime dintre angajații la firmele din Top 
100 cei mai mari angajatori sunt salariați la stat, la Poștă, CFR, 
complexuri energetice sau diverse alte regii. Din cele 100 de 
mari companii care au, fiecare, peste 2.200 de salariați, 18 au 
statul acţionar majoritar. Acesta a dat de muncă la 146.217 de 
oameni în 2016, cu câteva mii mai puţini decât în 2015. 

Şase din cele zece cele 
mai mari companii din 
România, după numărul 
de angajaţi, sunt de stat, 
cu datorii şi arierate 
către bugetele de stat şi 
furnizori. 

Poşta Română, cele 
două CFR-uri, CE Oltenia, 
Romsilva şi Regia de Trans-
port Bucureşti au, în total, 
peste 100.000 de salariaţi, 
mai puţini cu aproape 1.350 
comparataiv cu anul 2015. 
Toate au dat afară oameni, 
mai puţin CFR Infrastruc-
tură şi CFR Călători care 
au angajat, împreună, 1.000 
de oameni pe parcursul 
anului trecut. 

Companii le  private 
prezente în top au acţi-
onat fiecare în funcţie de 
domeniul de activitate. 
OMV Petrom a dat afară 
pe parcursul anului trecut 
1.200 de salariaţi, iar Dacia 
49, în schimb Kauf land 
a angajat 807, iar RCS & 
RDS 543.

Companiile-mamut au făcut concedieri
 Poşta, cel mai mare angajator din România  CFR, pe poziția a doua

O cincime din marii 
angajatori din România 
activează în industria auto 
şi a componentelor auto

lei este salariul minim pe economie 
începând cu data de 1 mai 2017.

1.450

Top 10 firme (după număr de salariaţi)
Firma Judeţ Nr. Mediu angajaţi 2016 Nr mediu angajaţi 2015 Evoluţie 
Poşta Română  Bucureşti 24.240 24.814 -574
CFR Infrastructură Bucureşti 22.673 21.695 +978
Romsilva  Bucureşti 16.318 16.488 -170
Complexul Energetic Oltenia  Gorj 14.908 16.349 -1.441
OMV Petrom  Bucureşti 14.380 15.581 -1.201
Kaufland  Bucureşti 14.070 13.263 +807
Automobile-Dacia  Argeş 13.835 13.884 -49
CFR - Călători  Bucureşti 12.536 12.514 +22
RCS & RDS  Bucureşti 11.122 10.579 543
Regia de Transport  Bucureşti 10.014 10.274 -260
TOTAL  154.096 155.441 -1.345

Statul, cel mai mare patron în 2016
Jumătate dintre angajaţii marilor companii 
din România lucrează pe salariul minim pe 
economie plus bonuri de masă.
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Suntem tot mai datori
Datoria externă a Româ-
niei, care include atât 
împrumuturile statului din 
străinătate, cât şi dato-
riile entităţilor private, a 
crescut în primele cinci 
luni din acest an cu 1,876 
miliarde euro faţă de finalul 
anului trecut, la 94,253 
mil iarde euro, un nou 
nivel maxim din decembrie 
2014, în special ca urmare 
a majorării datoriei publice, 
potrivit datelor BNR. La 
finalul anului 2014, datoria 
externă totală a fost de 
94,744 miliarde euro, din 
care datoria publică era 
32,833 miliarde euro. La 
f inalul lui 2016, datoria 
externă totală a fost de 
92,377 miliarde euro, iar 
la finalul lui aprilie ajunsese 
la 94,086 miliarde euro.
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 Fiscalitatea excesivă dăunează  Producţia s-a diminuat, importurile au explodat  Câştigător: Gazprom 

Majorarea suprataxării profiturilor din industria de gaze, în stand-by 
Preşedintele Klaus Iohan-

nis a decis să nu promulge 
legea pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 7/2013 
privind suprataxarea venitu-
rilor suplimentare obţinute 
de companii din industria de 
petrol şi gaze ca urmare a 
dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor naturale. 
Decizia a fost motivată prin 
faptul că Parlamentul a 
h o t ă r â t  s ă  m a j o re z e 
supraimpozitarea profituri-
lor de la 60% la 80% şi să 
permanentizeze acest impo-
zit, deşi aplicabilitatea lui era 
prevăzută până la 31 decem-
brie 2017.

ADRIAN STOICA

La solicitarea Comisiei de 
Industrii şi Servicii, Camera 
Deputaţilor, for decizional în 
acest caz, a decis să modifice 
legea pentru  aprobarea Ordo-
nanţei  de Urgenţă a Guvernului 
nr. 7/2013 în sensul majorării 
cotei de impozitare de la 60% la 
80% pentru prețurile de vânzare 
a gazelor naturale ce depăşesc 
85 lei/MWh. Prin OUG 7/2013 
se prevedea doar suprataxarea 
cu 60% a profitul suplimentar, 
ea aplicându-se pe diferenţa 
dintre preţul de referinţă stabilit 
la 72 de lei MW/h şi cel la care se 
ajungea după fiecare scumpire.

Majorarea suprataxării aşteaptă
„Date fiind rațiunile specifice, 

cu caracter temporar şi extraor-
dinar ale introducerii acestui 
impozit, considerăm că regle-
mentarea lui ar trebui să urmeze 
acelaşi caracter temporar. Luând 
în considerare importanța deose-

bită a cadrului de reglementare 
pentru performanța sectorului 
de petrol şi gaze, considerăm că 
este esențială definirea unui cadru 
fiscal şi legislativ predictibil şi 
stabil, propice creării unor planuri 
de afaceri pe termen lung, pentru 
continuarea investițiilor curente 

şi stimularea de noi investiții, şi-a 
motivat şeful statului decizia de 
a amâna promulgarea acestei 
legi. De asemenea, pentru înde-
plinirea obiectivelor de natură 
socială, preşedintele consideră că 
această lege trebuie să prevadă un 
mecanism transparent, în baza 
principiului echivalării între 
impozitare şi protecția consuma-
torului vulnerabil”.

Liberalizarea preţului 
gazelor naturale nu este un 
fenomen care să justifice o 

taxă adiţională, ci reprezintă imple-
mentarea unui obiectiv asumat de 
România la nivel european pentru a 
trece la o stare de normalitate pent-
ru o piaţă liberă și într-un context de 
piaţă europeană unică. În plus, majo-
rarea cotei nu este justificată în 
raport cu nivelul actual de impozi-
tare a industriei în România.

Asociaţia Română a Companiilor de 
Explorare şi Producţie Petrolieră (ROPEPCA)

Gazprom este marele câştigător
Politica fiscală în acest 

domeniu a favorizat gigantul 
Gazprom, în detrimentul compa-
niilor care activează în România. 
În timp ce producătorii interni 
au închis sonde şi şi-au dimi-
nuat producţia pentru a nu plăti 
supraimpozitul, importurile de 
gaze ruseşti au explodat. Astfel, 
anul trecut, importurile de gaze 

din Federaţia Rusă s-au majorat 
cu 629%, după ce au ajuns să 
fie mai ieftine decât cele din 
producţia internă. Dacă la înce-
putul anului trecut, importurile 
acopereau 5% din piaţă, cota lor 
a ajuns la sfârşitul anului la 25%. 
Potrivit Institutului Național 
de Statistică, noi am importat 
537.000 tep de gaze naturale în 
primul trimestru al acestui an, 
cu 332% mai mult decât in peri-
oada similară din 2016, în timp 
ce producția locală a continuat 
să se diminueze. Pentru acest an, 
bugetul de stat prevede creşterea 
cu 7,48% a încasărilor din supra-
taxa pe veniturile suplimentare 
obținute ca urmare a deregle-
mentării prețurilor din sectorul 
gazelor naturale.

4,5645  3,9992  4,1250 1,1220  2,3338 1,4886 156,8207 
EURO DOLAR AMERICAN FRANC ELVEȚIAN LIRĂ TURCEASCĂ LEVA 100 FORINȚI GRAMUL DE AUR

    

În 2015, din producţia internă se acoperea aproape în totalitate 
consumul, dar în cursul anului trecut producţia a scăzut cu circa 
30% ca efect al suprataxării profiturilor companiilor de profil 

Complexul hotelier Belvede-
re-Amfiteatru-Panoramic din 
staţiunea Olimp se va redeschi-
de în vara lui 2018, cu circuit 
închis, la categoria trei şi patru 
stele. Fosta „perlă a litoralului” 
renaşte, astfel, la trei decenii de 
la intrarea sa în dizgraţie. 

CRISTIAN ANTON
Complexul Panoramic 

va avea 2.500 de locuri de 
cazare şi va funcţiona doar 
cu circuit închis, pentru 
că proprietarul vrea să-l 
transforme într-un resort de familie. 
Cea mai spectaculoasă structură 
turistică de pe litoralul românesc din 
anii comunismului a fost cumpărată în 

2016 de Mohammad Murad, patronul 
lanţului hotelier Phoenicia, de la Josef  
Goschy, proprietarul Unita Turism, cu 
zece milioane de euro. 

Potrivit noului proprietar, com- 
plexul din Olimp are nevoie de investiţii 
de 15 milioane de euro. Complexul 
Amfiteatru-Belvedere-Panoramic a 

fost dat în folosinţă în vara 
anului 1971 şi a reprezentat 
mândria litoralului româ-
nesc, fiind accesibil doar 
protipendadei comuniste 
şi turiştilor străini. De altfel, 
întreaga staţiune Olimp a 

fost construită în jurul acestei bijuterii 
arhitectonice. Pentru că hotelurile 
nu pot fi mărite, nu vor putea primi 
clasificarea de cinci stele.

 „Perla litoralului” renaşte  Investiţii de 15 mil. de euro   Va funcţiona cu circuit închis  

Complexul Panoramic din Olimp se va redeschide anul viitor

a durat construcţia complexului 
Belvedere-Amfiteatru-Panora- 
mic în anul 1970.

9 luni

info pe scurt
n OMV vinde mai mult
OMV Petrom, cea mai mare 
companie petrolieră din 
România şi singurul produ-
cător semnificativ de ţiţei din 
ţară, a raportat, pentru al doilea 
trimestru al acestui an, o scădere 
a producţiei de hidrocarburi, 
dar o creştere a vânzărilor 
de carburanţi. Compania are 
o reţea de circa 700 de staţii 
(Petrom şi OMV), în România, 
Moldova, Bulgaria şi Serbia.

n Tratamente în Austria
Pacienţii români au plătit, 
în ultimii 10 ani, circa 250 
de milioane de euro anual 
pentru tratamentele făcute în 
Austria, a declarat fondatorul 
companiei care se ocupă de 
turism medical între România 
şi Austria, AT-Med, Darius 
Pencea. Potrivit acestuia, 90% 
din această sumă reprezintă 
tratamente făcute din banii 
pacienţilor. 

n Nu se plafonează tarifele
Autoritatea Naţională de Regle-
mentare în Energie (ANRE) nu 
ia în consideraţie deocamdată 
propunerea de plafonare a tari-
felor, venită din partea Electrica. 
Preşedintele ANRE, Niculae 
Havrileţ, susţine că, în prezent, 
nu există elemente din care să 
reiasă că piaţa nu este funcţio-
nală, iar plafonarea preţurilor ar 
însemna măsuri extreme privind 
funcţionarea pieţei.
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Cel mai mic 
salariu din ţară
Recorduri negative se înregistrează şi 

la salariul mediu net. Neamţ are al doilea cel mai 
mic salariu din ţară, de 1.514 lei, doar Harghita 
depăşind judeţul moldav, cu un salariu mediu 

net de 1.495 lei. Cel mai mult câştigă salariaţii 
din Iaşi - 1.982 lei, urmaţi de Bacău - 1.758 

lei, Botoşani - 1.699 lei, Suceava - 1.681 
lei şi Vaslui - 1.588 lei.    

 Cele mai mici salarii şi cel mai mare şomaj din ţară  Fosta
capitală a României este motorul economic al zonei Nord-Est

Cum se iroseşte un potenţial uriaş.  
Infrastructura, blestemul Moldovei

Regiunea Nord-Est este 
cea mai mare dintre cele opt 
regiuni de dezvoltare, popu-
laţia din judeţele Bacău, 
Botoşani, Iaşi, Neamţ, Sucea-
va şi Vaslui reprezentând 
circa 17% din popu- 
laţia totală a Româ- 
niei. Regiunea isto- 
rică a Moldovei este 
una dintre cele mai 
profitabile zone ale 
Europei pentru investiţii, 
în principal datorită costu-
lui scăzut al forţei de muncă. 

CRISTIAN ANTON

Deşi beneficiază de un poten-
ţial turistic enorm, Bucovina şi 
Muntele Ceahlău fiind destinaţii 
de referinţă, centre universitare 
de elită şi suprafeţe arabile 
considerabile, Moldova nu se 
poate dezvolta economic din 
cauza infrastructurii proaste. 
PIB-ul de 75,725 miliarde lei 
înregistrat în 2016 de Regiunea 
NE este al treilea cel mai mic din 
ţară, după Regiunile Sud-Vest 
Oltenia şi Regiunea Vest. 
Judeţul Iaşi domină autoritar 
topul, cu 23,6 mld. lei, triplu 
faţă de cel al Vasluiului, de 6,7 

mld. Urmează 
Bacău - 14,5 mld 
lei, Suceava - 13,8 
mld. lei, Neamţ - 9,5 
mld. lei şi Botoşani- 
7,4 mld. lei. 

Vasluiul „se laudă” cu cel 
mai mare şomaj din România

Regiunea avea anul trecut 
531.100 angajaţi, repartizaţi 
astfel: Iaşi - 145.400, Bacău -  

105.200, Suceava - 95.700, 
Neamţ- 80.600, Vaslui - 52.700 
şi Botoşani- 51.500. 

Situaţia şomajului este 
foarte gravă: cu un procent de 

11,4, judeţul Vaslui are 
cel mai mare şomaj din 
România. 

Urmează în topul regiunii 
Bacău, cu 6,7%, Suceava - 
6,2%, Neamţ - 5,8%, Botoşani - 
5,5% şi Iaşi - 4,5%. 

În Botoşani există cea 
mai puternică industrie 
textilă din ţară, firmele de 
profil asigurând cea mai 
mare parte din economia 
locală. Urmează comerţul şi 
serviciile, în judeţ func-ţio-
nând peste 26.600 de firme. 
În mod suprinzător, Boto-
şani înregistrează constant 
creşteri economice.

Top 3 firme după cifra de 
afaceri (mld. lei) 2016/2015:

l Rolana Tex - 0,25/0,23;
l Formens SRL - 0,24/0,24;
l Daly-Com Distribuţie SRL 
- 0,18/0,08.

Top 3 firme după număr de 
angajaţi 2016/2015:

l Formens SRL - 1.015/939;
l Artsana România SRL - 
905/813;
l Greif Flexibles România 
SRL - 749/761.

Cu peste 38.000 de 
firme, judeţul Bacău are o 
economie puternică, bazată 
în principal pe comerţ şi 
servicii. Aici funcţionează 
una dintre cele mai mari 
companii din România- 
Dedeman, dar şi una dintre 
societăţile de calibru şi 
tradiţie în industria cărnii - 
Agricola Internaţional. 

Top 3 firme după cifra de 
afaceri (mld. lei) 2016/2015:

l Dedeman SA - 5,2/4,3;
l Comfert SRL - 0,49/0,36;
l Agricola Internaţional SA- 
0,38/0,36.

Top 3 firme după număr de 
angajaţi 2016/2015:

l Dedeman SA - 8.421/
7.656;
l Agricola Internaţional SA 
- 1.812/1.713
l Aerostar SA - 1.719/1.659

Iaşiul este fosta capitală 
a României şi  cel mai 
puternic judeţ din Moldo-
va. Centrul universitar de 
el ită creează forţă de 
muncă bine calificată 
pentru cele 63.000 de firme, 
ponderi  semnificat ive 
având industria farma- 
ceutică şi metalurgică.

Top 3 firme după cifra de 
afaceri (mld. lei) 2016/2015:

l Delphi Diesel Systems 
România SRL - 1,9/1,8;
l Antibiotice - 0,334/0,0331;
l ArcelorMittal Tubular 
Products SA - 0,31/0,30.

Top 3 firme după număr de 
angajaţi 2016/2015:

l Xerox Business Services 
România SRL - 1.876/1.945;
l Delphi Diesel Systems 
România SRL - 1.719/1.724;
l Antibiotice - 1.449/1.458. 

Cele peste 31.000 de 
firme din Neamţ asigură o 
economie cât se poate de 
diversificată. Important 
hub de transporturi, jude-
ţul are industrii reprezenta-
tive în textile, metalurgie, 
vopsele, piese auto şi un 
potenţial turistic remarca-
bil, graţie Masivului Cea- 
hlău şi a zonelor învecinate. 

Top 3 firme după cifra de 
afaceri (mld. lei) 2016/2015:

l Rifil SA - 0,33/0,32;
l TRW Airbag Systems SRL 
- 0,31/0,22;
l Kober SRL - 0,28/0,23.

Top 3 firme după număr de 
angajaţi 2016/2015:

l TRW Airbag Systems  
SRL - 1.061/998;
l ArcelorMittal Tubular Pro- 
ducts Roman SA- 896/1.255;
l Kober SRL - 744/586. 

Economia Sucevei este 
asigurată de cele peste 
41.000 de firme care acti- 
vează cu precădere în co- 
merţ, construcţii şi exploa- 
tarea lemnului. Bucovina, 
cu mănăstirile şi peisajele 
sale spectaculoase, este una 
dintre cele mai frumoase 
zone turistice din Europa şi 
unul dintre simbolurile 
tradiţionale ale României. 

Top 3 firme după cifra de 
afaceri (mld. lei) 2016/2015:

l Egger România - 1,3/1,3;
l Ambro SA - 0,28/0,24;
l Egger Technologie SRL - 
0,26/0,28.

Top 3 firme după număr de 
angajaţi 2016/2015:

l Acet SA- 797/806;
l Egger România SRL - 
693/681;
l Betty Ice SRL - 635/609.

BotoşaniBacău Iaşi Neamţ Suceava

Campanie  

„Jurnalul Național”

Vaslui
Cu doar 19.000 de 

firme, Vaslui este unul 
dintre cele mai sărace 
judeţe din România şi nu 
e x i s t ă  p e r s p e c t i v e 
îmbucurătoare. Econo-
mia este susţinută în 
principal de agricultură, 
domeniu în care lucrează 
peste 50% din populaţia 
judeţului. De altfel, mai 
bine de 75% din supra-
faţa judeţului este teren 
arabil. 

Top 3 firme după cifra de 
afaceri (mld. lei) 

2016/2015:
l Plantagro Com - 0,38/0,26;
l Vanbet SRL - 0,15/0,14;
l Safir SRL - 0,13/0,13.

Top 3 firme după număr de 
angajaţi 2016/2015:

l Rulmenţi - 1.380/1-706;
l Confecţii Bârlad - 927/942;
l Vanbet SRL - 628/525. 
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partea comandamentului central al SI și oferă o 
sumă lunară triplă față de cea plătită de talibani 
pentru recruți, adică aproximativ 600 de dolari. 
Alte grupuri de luptători străini vor încerca, 
foarte probabil, să se reîntoarcă în Europa sau 
în Africa de Nord, fie pentru a lansa atacuri 
teroriste, fie în așteptarea unor ordine ale SI. Pe 
de altă parte, Irak și Siria oferă, la rândul lor, 
numeroase ascunzători pentru extremiștii locali, 

care se pot reorganiza, pregătind în liniște viitoare 
atacuri. Membrii grupării radicale sunnite SI se 
pot refugia încă în anumite zone populate de 
sunniții care se simt abandonați total de guvernul 
de la Bagdad, condus de șiiți. O serie de lideri ai SI 
au făcut parte din conducerea Partidului Baath, 
formațiunea politică a fostului președinte irakian, 
Saddam Hussein, și sunt cunoscuți pentru abili-
tățile lor de supraviețuire și pentru capacitatea 
de a construi puternice rețele locale, mai scrie AP.  

Războiul s-a mutat pe Internet
Unul dintre principalele mesaje ale propa-

gandei SI a fost acela că gruparea oferă o oază 
de speranță sunniților din lumea întreagă și, 
până recent, postările sale în mediul virtual au 

n Puterea de regenerare a jihadiștilor pune în gardă Occidentul n Strategie eficientă a SI

n Ce n-a reușit G20, ar putea realiza Parisul n SUA ar putea reveni asupra unei decizii vitale

ȘERBAN MIHĂILĂ

Pierderea orașului Mosul, ultimul 
bastion al islamiștilor radicali din Irak, 
și iminenta cădere a Raqqăi, principalul 
centru de rezistență al jihadiștilor din 
Siria, distrug definitiv „inima urbană” 
a autointitulatului „califat” decretat de 
SI, scrie AP. Cu toate acestea, gruparea 
extremistă are o strategie eficientă de 
supraviețuire și adaptare și a manifestat 
o flexibilitate remarcabilă, care va fi 
dificil de contracarat. De peste un an, 
organizația este conștientă că va pierde 
teritoriile care au propulsat-o în fruntea 

mișcării jihadiste mondiale, atrăgând 
ca un magnet zeci de mii de luptători 
străini. În fața iminentei înfrângeri 
din teren, principalul obiectiv al SI a 
devenit menținerea sprijinului local și 
global de care se bucură încă în rândul 
islamiștilor radicali. 

Un prim grup format din 100 de 
luptători ai SI din Siria și Irak a sosit 
în Afganistan la începutul lui februarie, 
urmat de un alt grup, de 20 de extre-
miști, la sfârșitul lui martie, au anunțat, 
recent, Națiunile Unite. Deși nu sunt 
populari în rândul afganilor de rând, 
acești jihadiști par să-i atragă pe tineri 
destul de rapid. Mai mult, grupul a 
primit o finanțare consistentă din 

Șoc: Stat Islamic pregătește contraatacul! 

Președintele Franței, Emmanu-
el Macron, și-a exprimat speranța 
că omologul său american, Donald 
Trump, va reveni asupra deciziei de a 
retrage Statele Unite din Acordul de 
la Paris pentru combaterea schimbă-
rilor climatice, scrie, în numărul său 
de ieri,  săptămânalului „Le Journal 
du Dimanche”.

Trump „mi-a spus că va 
încerca să găsească o soluție 
lunile viitoare”, a declarat 
Macron. „Am discutat în 
detaliu despre ce l-ar putea 
face să revină în Acordul 
de la Paris”, a mai spus 
șeful statului francez, citat 
de publicația amintită. Președintele SUA 
și-a retras țara din acord, la începutul lui 
iunie, susținând că mari poluatori cum ar 
fi India și China sunt tratați cu îngădu-
ință, în detrimentul industriei americane. 
Macron și Trump s-au reîntâlnit săptămâna 

acesta în capitala Franței, cu ocazia zilei 
naționale, 14 iulie. Cu acest prilej, Trump 
a declarat că „s-ar putea întâmpla ceva în 
legătură cu acordul de la Paris”. Aproape 
200 de state au convenit, în decembrie 
2016, asupra unui pact global obligatoriu 
ce prevedea reducerea emisiilor de gaze. 
Ținta este limitarea încălzirii globale la 
mai puțin de două grade Celsius, până în 
2100, în special prin reducerea emisiilor de 

dioxid de carbon și alte gaze 
cu efect de seră. SUA sunt 
al doilea cel mai mare polu-
ator, emiţând anual 15% din 
întreaga cantitate de carbon 
la nivel mondial. La recenta 
reuniune din Germania, 
deși s-au străduit să prezinte 
summitul din Hamburg 

drept un succes, liderii G20 nu au reușit 
să depășească divergențele cu administrația 
de la Washington în privința schimbărilor 
climatice. Mai mult, Turcia a dat de înțeles 
că s-ar putea retrage din Acordul climatic 
de la Paris, urmând exemplul SUA.

Președintele turc, Recep Tayyip 
Erdogan, a spus că ratificarea 
acordului de către Turcia se află 
sub semnul întrebării, deoarece 
retragerea SUA pune în pericol 
compensaţiile pentru țara sa.

externe

n Vrea pedeapsa capitală
Într-un discurs cu ocazia 
comemorării tentativei 
eșuate de lovitură de stat 
din iulie 2016, președin-
tele Turciei, Recep Tayyip 
Erdogan, a declarat că va 
„tăia capul trădătorilor”, 
reafirmând că este dispus 
să aprobe reintroducerea 
pedepsei capitale, infor-
mează site-ul postului 
France 24.

n Avocat special 
Casa Albă a anunțat 
numirea unui consilier 

juridic special, care se 
va ocupa de anchetele 
privind relația președintelui 
american, Donald Trump, 
cu Rusia. Acesta este Ty 
Cobb, partener în firma de 
avocatură Hogan Lovells, 
din Washington, și fost 
procuror federal.

n Luptătoare capturate 
Forțele antiteroriste ira- 
kiene au luat prizoniere, la 
Mosul, douăzeci de luptă-
toare străine din organi-
zația teroristă Stat Islamic, 
ascunse într-un tunel secret. 
Sâmbătă, în Irak, s-a sărbă-
torit recucerirea orașului 
Mosul de la jihadiști, după 
trei ani de ocupație.

Deși forțele guvernamentale irakiene au reușit să elibereze 
orașul Mosul, pericolul SI planează încă asupra Irakului

Macron: Trump se poate răzgândi 

Amestecul dintre insurgența locală și rețeaua globală a jihadiștilor 
conectați prin internet oferă grupării teroriste Stat Islamic (SI) capacitatea 
de a rămâne periculoasă și de a-și relansa viitorul, în pofida înfrângerilor 
suferite pe fronturile din Siria și Irak. Noua versiune a SI se poate baza atât 
pe celulele de jihadiști care au scăpat din zonele de război, cât și pe extre-
miștii care nu au participat vreodată la luptă.

încercat să tempereze brutalitățile 
extreme, cu imagini care arătau 
recolte abundente, copii la joacă 
sau sugerau acordarea de asistență 
medicală gratuită. În ultimele luni, 
pe fondul înfrângerilor din Siria 
și Irak, filmulețele difuzate de SI 
redau raiduri aeriene care distrug 
„califatul” și promovează un mesaj 
puternic: răzbunarea. Atacuri 
comise recent în lumea întreagă 
în numele SI confirmă eficiența 
devastatoare a propagandei jiha-
diste în rândul simpatizanților 
de pretutindeni, prin intermediul 
rețelelor de socializare. În pofida 
pierderilor majore înregistrate 
pe câmpul de luptă, SI dirijează 
deocamdată războiul prin internet, 
cu ajutorul a mii de extremiști 
fără chip, animați de dorința de 
răzbunare. 

Info pe scurt

Președintele Franței, Emmanuel Macron, 
spune că Trump s-ar putea răzgândi în 
privința Acordului de la Paris. 

Cea mai profundă emoție pe 
care o simțim este răzbunarea. 

Este catartică, autosatisfăcătoare și 
devine o datorie.

Bruce Hoffman, șeful programului de studii  
de securitate la Universitatea „Georgetown”



10 luni / 17  iulie 2017

Reamintim faptul că fostul poliţist de 
ordine publică din Brașov, Cristian Cioacă, 
a fost acuzat de către procurorul Marius 
Iacob că, în noaptea de 29 spre 30 august 
2007, pe fondul unor dispute conjugale, 
și-a lovit mortal soția, Elodia Ghinescu, 
după care i-ar fi tranșat acesteia cadavrul 
chiar în apartamentul de patru camere la 
care făceam referire mai sus, după care, a 
doua zi, în zori, a transportat rămășițele 
într-un loc necunoscut. În septembrie 2007, 

în apropiere de localitatea Râșnov, într-o 
râpă, procurorii au găsit mai multe obiecte 
din apartamentul soților Cioacă-Ghinescu, 
printre care și o uniformă de vară de 
polițist, despre care se presupunea că ar 
fi aparținut lui Cristian Cioacă.  Acesta 
a fost pus sub acuzare, reținut, supus 
testului poligraf (o practică uzuală, după 
cum putem constata, atunci când Iacob 
instrumentează un dosar – n.red.), însă 
a fost pus în libertate de către Curtea de 

Apel Brașov, din lipsă de probe. Dovada 
juridică a faptului că Elodia Ghinescu este 
moartă o reprezintă certificatul de deces 
eliberat, în urma solicitării declarării pe 
cale judecătorească a decesului, document 
folosit de parchet în instanță, pentru 
condamnarea lui Cristian Cioacă. Poli-
țistul a mai fost condamnat într-un dosar 
disjuns din această cauză, preluată de 
DIICOT, în care a fost acuzat de violarea 
secretului corespondenței soției sale.

ION ALEXANDRU

Amănunte incendiare apar, chiar și 
astăzi, în mega-ancheta națională cunos-
cută sub numele de cazul „Elodia”, la 
aproape zece ani de la producerea eveni-
mentului din Brașov, care l-a făcut celebru 
pe polițistul Cristian Cioacă, dar și pe 
anchetatorul acestuia, vestitul procuror de 
la DNA, Marius Iacob. Jurnalul Național a 
intrat în posesia unei 
informații explozive 
referitoare la iden-
titatea unei judecă-
toare care, înainte de 
condamnarea defini-
tivă de la Curtea de 
Apel Pitești, a respins pe bandă rulantă 
toate solicitările și cererile de administare a 
unor probe în apărarea lui Cristian Cioacă.

Acumulează datorii chiar și în pușcărie
Povestea Cioacă-Elodia este una dintre 

cele mai interesante cauze judiciare de 
după Revoluție. Presărată cu toate „ingre-
dientele” unei adevărate telenovele, cauza 
continuă, într-un fel sau altul, și în zilele 
noastre. În 18 februarie 2015, la Jude-
cătoria Brașov, pe rolul Secției Civile, a 
fost depusă o cerere de valoare redusă, 
formulată de către Asociația de Proprietari 
Iuliu Maniu nr. 68, în contradictoriu cu 
Constantin Cristian Cioacă și (!) Elodia 

Marilena Ghinescu, cei doi având calitatea 
de pârâți, în ciuda faptului că Elodia era 
decedată, se presupune, din noaptea de 29 
spre 30 august 2007, iar Cristian Cioacă se 
afla, de un an de zile, încarcerat în Peni-
tenciarul Colibași. Procesul a început să se 
judece în 15 mai 2015, cu patru termene 
amânate. În data de 25 iunie 2015, Judecă-
toria Brașov a admis cererea Asociației de 
Proprietari împotriva lui Cioacă, pe care 

l-a obligat să achite 
suma de 1.143,91 lei 
reprezentând debit 
restant și penalități 
la întreținere și 
fondul de rulment, la 
care se adaugă 426,5 

lei cheltuieli de judecată. 
În 9 februarie 2017, tot la Judecătoria 

Brașov a fost deschis un alt proces, având 
același obiect. în care Asociația de Propri-
etari Iuliu Maniu nr. 68 l-a chemat din nou 
în judecată pe deținutul Cristian Cioacă. La 
termenul care s-a judecat în data de 20 aprilie 
2017, instanța a admis și această a doua 
cerere și l-a obligat pe Cristian Cioacă să 
plătească o altă sumă, în valoare de 9.610,79 
lei, reprezentând cheltuieli de întreținere și 
penalități, precum și fondul de rulment. 
Soluţia Judecătoriei Brașov a fost una execu-
torie, care putea fi atacată de Cioacă cu apel 
în 30 de zile. Procesul nu s-a încheiat, încă, 
deoarece cauza mai are termene de judecată, 

Procurorul Marius Iacob, „mâna dreaptă” a lui Kovesi, și dosarul care l-a făcut celebru

Deși condamnat, în 2014, la 16 ani și opt luni de pușcărie pentru ucide-
rea soției sale Elodia Ghinescu, fostul polițist Cristian Cioacă, devenit, în 
timpul anchetei, rival al prim-adjunctului Laurei Codruţa Kovesi de la 
DNA, Marius Iacob, nu este ocolit nici astăzi de probleme care îi dau seri-
oase bătăi de cap. Asociația de proprietari a blocului în incinta căruia 
Elodia Ghinescu a deținut cabinetul de avocatură a reușit să obțină, în 
instanță, obligarea condamnatului Cristian Cioacă la plata a peste 11.000 
de lei, reprezentând restanțe la cotele de întreținere și la fondul de 
rulment. Asta, după ce BRD, sucursala Brașov, a învins, într-un alt proces 
civil, Parchetul General, care se opunea executării silite a lui Cristian 
Cioacă, în contul unui credit ipotecar de 65.000 de euro, cu care, în 2003, 
fostul polițist a cumpărat apartamentul de patru camere din zona Tracto-
rul, unde se presupune că și-a ucis și tranșat, în urmă cu zece ani, soția. 

ancheta

n Dosarul care i-a marcat cariera omului de încredere al șefei DNA n Ce judecătoare a 
respins toate cererile formulate în apărarea fostului polițist n Noi necazuri f inanciare 
pentru Crist ian Cioacă,  din cauza cabinetului  de avocatură a l  fostei  sa le soț i i

Acuzatorul lui Cioacă este vestitul Marius 
Iacob, cel care își anchetează colegii din DNA 
în dosarul înregistrărilor în care apare Kovesi

Procurorii lui Marius Iacob au vrut să interzică unei bănci 
executarea silită a lui Cioacă, pentru neplata datoriilor restan-
te la creditul ipotecar contractat pentru achiziţia apartamen-
tului în care se presupune că a fost ucisă Elodia Ghinescu..

următorul fiind stabilit pentru data de 30 
august anul curent.

Parchetul a pierdut un proces cu BRD
Informația care reiese din acest 

proces este una deosebit de importantă. 
Asta, deoarece restanțele de zeci de mii 
de lei pe care deținutul Cristian Cioacă 
le are, mai nou, de achitat sunt aferente 
unei garsoniere din zona Gării Brașov, 
unde, până în urmă cu zece ani, găzduia 
sediul cabinetului de avocatură al Elodiei 

Ginescu. După dispariţia misterioasă 
a avocatei, Cristian Cioacă a închiriat 
această garsonieră cu o sumă reprezen-
tând aproximativ 200 de euro lunar. 
În acte, garsoniera din Iuliu Maniu nr. 
68, Brașov, aparținea atât lui Cristian 
Coacă, cât și Elodiei Ghinescu. Cioacă 
mai deţinea și apartamentul cu patru 
camere, situat într-un bloc din zona 
Tractorul, unde se presupune că și-a 
ucis soția în 2007. 

Ei bine, și acest apartament face 

Telenovela „Elodia” – episoade noi în 2017

Fostul polițist Cristian Cioacă nu scapă de „fantoma” 
Elodiei Ghinescu nici la 10 ani de la dispariția acesteia
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Despăgubiri de o jumătate de milion de euro
În 2013, Cristian Cioacă a fost 

condamnat de către Tribunalul Argeș la o 
peseapsă de 21 de ani de închisoare pentru 
uciderea soției sale, Elodia Ghinescu, 
dar și pentru profanare de morminte. În 
2014, la Curtea de Apel Pitești, pedeasa 
a fost redusă la 16 ani și opt luni. Cioacă 
a fost imediat încarcerat în Penitenciarul 
Colibași. 

Tot atunci, Curtea de Apel Pitești l-a 

condamnat pe Cristian Cioacă să plătească 
mamei Elodiei Ghinescu, Emilia Ghinescu, 
suma de 150.000 de euro, cu titlu de despă-
gubiri morale. Alți 100.00 de euro trebuie 
să-i plătească Cristian Cioacă fratelui 
Elodiei, Robert Constantin Ghinescu, iar 
suma de 130.000 de euro trebuie să ajungă 
în conturile fiului lui Cioacă, Patrik Matei, 
cel târziu până în ziua în care acesta va 
împlini vârsta de 25 de ani.

Cristian Cioacă a aflat, în 2017, că are de plătit peste 
11.000 de lei restanțe la întreținere și fondul de 
rulment aferente garsonierei unde Elodia Ghinescu și-a 
desfășurat, până acum 10 ani, activitatea de avocat.

obiectul unei povești demne de Kafka. 
În 2003, Cristian Cioacă a contractat de la 
BRD, sucursala Brașov, un credit ipotecar 
în valoare de 65.000 de euro, scadent în 
anul 2032. Cu acești bani, a achiziționat 
apartamentul din Tractorul. Banii pentru 
ratele lunare erau asigurați de Elodia 
Ghinescu și plătite de Cristian Cioacă. 
După dispariția avocatei, ratele au încetat 
să mai fie plătite, motiv pentru care, în 29 
martie 2013, BRD Group Societe Gene-
rale, filiala Brașov, a cerut Judecătoriei 
Brașov încuviințarea executării silite a lui 
Cristian Cioacă. În 2 aprilie 2013, instanța 
a admis cererea și a încuviințat executarea 
silită. 

În 6 septembrie același an, a fost 
depusă o contestație la executarea silită. 
Dar nu de către Cristian Cioacă, ci, 
culmea, de Ministerul Public – Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție. Amintim faptul că ancheta 
penală privind moartea Elodiei Ghinescu 
a fost instrumentată de către procurorul 
Marius Iacob, în prezent „mâna dreaptă” 
a Laurei Codruța Kovesi, cel care anche-
tează, astăzi, modul în care Kovesi a 
fost înregistrată în timpul unor ședințe 
interne ale DNA și care intenționează să-și 
supună colegii la testarea cu aparatul poli-
graf pentru a afla cum au apărut aceste 
înregistrări în spațiul public.

125.000 de lei este costul oficial al 
anchetei în cazul avocatei dispărute

Procurorii au mers, atunci, și mai 
departe în cazul contestației la execu-

tarea silită decisă în favoarea BRD. 
Au cerut citarea în fața instanței atât 
a reprezentanților Oficiului Național 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Brașov, dar și a fiului minor al lui Cris-
tian Cioacă, Patrik Matei Cioacă, pe 
care doreau să-l audieze în 4 februarie 
2014. În data de 1 aprilie 2014, Jude-
cătoria Brașov a admis cererea Parche-
tului General și a oprit executarea  
silită.

Patru luni mai târziu, în 28 august 
2014, BRD a atacat la Tribunalul 
Brașov decizia de oprire a executării 
silite a lui Cristian Cioacă. În ianuarie 
2015, procesul a fost suspendat, tot la 
cererea Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție, apoi a fost 
reluat în data de 28 septembrie 2015, 
când apelul declarat de bancă împotriva 
sentinţei civile a Judecătoriei Brașov a 
fost admis. Soluţia instanței de fond a 
fost astfel schimbată în parte, în sensul 
că a fost respinsă contestația la execu-

tare formulată de Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție, iar 
procurorii au fost obligați să plătească 
500 de lei, reprezentând cheltuielile de 
judecată.

Pe surse, am aflat și care era interesul 
parchetului în această speță ipotecară. 
Mai exact, procurorul Marius Iacob s-a 

opus executării silite de către BRD a 
lui Cristian Cioacă pe motiv că ancheta 
penală derulată în cazul „Elodia” a 
costat bugetul de stat suma de 125.000 
de lei, sumă pe care Parchetul a arătat că 
intenționa să o recupereze tot de la Cris-
tian Cioacă. În mod evident, procurorii 
au pierdut cauza în fața băncii. 

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu l programele

principalelor televiziuni
l recomandări ale celor mai
bune filme şi emisiuni
l bancuri şi jocuri sudoku

Dosarul morții Elodiei Ghinescu a 
ajuns, în 2012, în instanță, la Tribunalul 
Argeș. Aici, Cristian Cioacă a fost arestat 
preventiv. Toate contestațiile la măsurile 
preventive au fost formulate de avocata 
lui Cioacă, Maria Vasii, la Curtea de Apel 
Pitești. În mod inexplicabil, judecător 
de drepturi și libertăți în cazul acestor 
contestații a fost desemnat magistratul 
Teodora Gheorghe Sorescu. 

Aceasta a formulat, atunci, mai 
multe cereri de abținere, toate respinse. 
Teodora Gheorghe Sorescu, de la Secția 
Penală a Curții de Apel Pitești, este 
nimeni alta decât fosta soție a fostului 
avocat al lui Cristian Cioacă, Florentin 
Sorescu. Acesta din urmă a renunțat, în 
2009, să-l mai apere pe Cristian Cioacă, 
deși, în mod constant, acesta a declarat 
că este convins de nevinovăția clientului 
său. 

Teodora Gheorghe Sorescu avea, 
așadar, un motiv întemeiat pentru care 
a solicitat să se abțină din judecarea lui 
Cristian Cioacă. Unul cât se poate de 
oficial. Însă, surse extrem de bine infor-
mate spun că, pe lângă acest motiv oficial, 

mai există unul la fel de puternic. Anume, 
acela că Teodora Gheorghe Sorescu a fost 
colegă de facultate, la Drept, cu nimeni 
altul decât procurorul Marius Iacob, între 
cei doi existând, la vremea respectivă, o 
relație mai mult decât apropiată. Această 
relație este bine cunoscută chiar și de către 
avocatul Florentin Sorescu. 

Cum, însă, cereri le de abținere 
formulate de judecătoarea Teodora 
Gheorghe Sorescu nu au fost admise, 
aceasta a judecat contestațiile formulate 
de Cioacă la măsurile preventive dispuse 
de Tribunalul Argeș. Pe care le-a respins, 
fără exepție. De altfel, aceeași judecătoare 
a mai respins toate solicitările formulate 
de avocata Maria Vasii, unele referitoare 
la efectuarea unor rapoarte de expertiză 
psihologică, de emitere a unor adrese 
către mai multe companii de telefonie 
mobilă, cereri de informații legate de 
operațiunea de depesare a unui cadavru, 
efectuarea unui experiment judiciar, analiza 
uniformei de poliție ridicate din râpa de la 
Râșnov, audierea unui polițist etc. Toate 
aceste solicitări au fost respinse, ca nefiind 
utile cauzei.

Judecat de fosta colegă de facultate a procurorului de caz

Fostul avocat al lui Cristian 
Cioacă, Florentin Sorescu

Fostul cabinet de avocatură al Elodiei 
Ghinescu îi generează lui Cioacă, în 
2017, datorii de peste 11.000 de lei
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RAC 22.06 - 22.07
Nu ești atent la detalii și nici nu 

prea îți dorești să acorzi atât de multă 
atenție acestei zone. Încearcă totuși să fii 
precaut.

LEU 23.07 - 22.08
Tensiunile ating cote maxime 

în acest început de săptămână. Inter-
pretezi greșit unele afirmații și e 
posibil să intri într-un conflict.

  
FECIOARĂ 23.08 - 22.09
Simți că tot ceea ce poți oferi 

este respectul. Nu te simți în măsură 
să dai sfaturi, cadouri sau orice altceva 
material.

BALANȚĂ 23.09 - 22.10
Începi să fii mai atent la micile 

detalii, iar asta te face mai fericit și mai 
plin de recunoștință. Fă tot ce te face 
fericit.

SCORPION   23.10 - 21.11
Weekend-ul te-a făcut mai 

visător decât în mod normal, iar ziua 
de azi te găsește cu capul în nori și cu 
dorința de a fi liber.

SĂGETĂTOR  22.11 - 20.12
 Ai niște probleme financiare, 

însă nu îți face griji, oricui i s-a mai 
întâmplat să rămână fără bani după 
un weekend plin.

CAPRICORN  21.12 - 19.01
Îți dorești să te înscrii la un 

curs de dezvoltare personală. Îți faci 
planuri și dorești să ai o bază stabilă 
de unde să începi.

VĂRSĂTOR 20.01 - 18.02
Ești puțin îngrijorat în acest 

început de săptămână, căci nu mai ai 
niciun ban, însă ai prieteni dispuși să te 
ajute oricând.

PEȘTI 19.02 - 20.03
 Ai idei pentru un nou proiect. 

Îți dorești să începi să concretizezi 
unele aspecte legate de viitor, iar 
acesta este un început.

BERBEC 21.03 - 20.04
Săptămâna începe c iudat 

pentru tine, căci nu se întâmplă nimic 
ce ar avea nevoie de atenția ta. Nu 
ești obișnuit să stai și să privești.

TAUR 21.04 - 20.05
Profită de oportunitățile care 

îți ies în cale, inclusiv de șansa de a 
vorbi cu o persoană cu care ai avut un 
conflict.

GEMENI 21.05 - 21.06
Te simți puțin diferit. Ești 

detașat de tot ce se întâmplă în jurul 
tău și simți că e momentul să te 
gândești mai mult la viitor.

Valorile termice se află în 
scădere, însă acestea se 
situează în jurul normelor 
climatologice specifice 
perioadei. În zonele 
de deal și de munte, 
cât și în regiunile 
sudice, se vor înregistra 
înnorări temporar 
accentuate, averse și 
descărcări electrice, în timp 
ce vântul va sufla slab până la 
moderat. În restul regiunilor, 
cerul va fi variabil spre senin. În 
prima parte a zilei, în regiunile estice și 
sud-estice se vor semnala unele intensificări 
ale vântului. 

Vreme instabilă

Azi:  8/290C

Marți:  8/310C

Miercuri:  8/340C

Valorile termice se află în scădere, iar vremea se ameli-
orează sub aspectul precipitațiilor. În zonele de deal și 
de munte, cât și în regiunile sudice, se vor înregistra 
averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, 
în prima parte a zilei.

Vremea va fi predominant frumoasă, călduroasă chiar 
în regiunile vestice și sud-vestice. Cerul va fi variabil 
cu înnorări temporar accentuate, în cea de-a doua 
parte a zilei. În zonele montane, vor fi averse însoțite 
de descărcări electrice.

Vremea se menține frumoasă, iar cele mai ridicate 
temperaturi se vor înregistra în vest și sud-vest, local 
în centru și în sud. Cerul va fi variabil spre senin în cea 
mai mare parte a țării. Vântul va sufla slab și moderat 
, cu intensificări în Dobrogea.

METEO HorOscopHorOscop Soarele răsare: 05:50
 Soarele apune: 20:52

Presiunea 
atmosferică: 

760 mmHg

Viteza și direcția 
vântului: 12 km/h

În Capitală, la prânz

REC
OM

AND
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A  Z
ILEI Sparanghelul sau „hrana regilor” are nenumărate 

beneficii asupra sănătății. Nu este atât de consumat la 
noi, însă beneficiile nu sunt de neglijat. Sparanghelul 
conține potasiu, fibre și este numărul unu în procesele 
de detoxifiere. De asemenea, folații din sparanghel 
îi dau acestuia proprietăți anticancerigene. Conține 
vitamina K, care ajută la dezvoltarea și creșterea densității 
osoase, prevenind osteoporoza și osteoartrita. Mai mult, 
sparanghelul ajută la dezvoltarea bacteriilor prietenoase 
pentru organism și,  în plus, are și un efect afrodisiac.

Nu contează cât de departe călăto-
resc țestoasele marine, căci acestea 
vor găsi întotdeauna drumul spre 
casă. Ele folosesc câmpul magnetic 
al Pământului pentru a naviga și, 
în ciuda faptului că migrează prin 
ocean pentru ani de zile, femelele 
își amintesc locul unde s-au născut 
și se întorc pe aceeași plajă pentru 
a depune ouă.

Știați că... ?

26°C

➚

utile

INGREDIENTE: 
● 1 mănunchi de sparanghel tânăr 
● 1 lingură ulei ● 1 lingură sos de 
soia ● ¼ linguriță ulei de susan ● 
1 cățel de usturoi ● 1 lingură rasă 
semințe de susan ● piper negru ● 
sare de mare.

PREPARARE:
Se taie partea de jos lemnoasă 

a sparanghelului. Dacă e tânăr, nu 
va avea. Pe un platou larg se ames-
tecă sosul de soia cu uleiul, uleiul 
de susan și usturoiul strivit și se 
adaugă piperul negru. Se amestecă 
sparanghelul cu sosul obținut și se 
lasă la marinat până faceți și restul 
pașilor.

Într-o tigaie mică, se prăjește 
susanul până prinde un pic de 
culoare. Se încinge tigaia grill timp 
de cinci minute, la foc mare. Se 
așază sparanghelul pe tigaie și se 
coace timp de 8-10 minute, întor-
cându-l, pentru a se face de jur-îm-
prejur. Se scoate sparanghelul pe 
farfurie și se presară cu susan și 
sare de mare. (e-retete.ro)

Sparanghel la grătar cu susan

REȚETA ZILEI 
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OFERTE SERVICIU
l Comandant insotitor de 
bord cu Atestat membru 
echipaj cabina, limba engleza, 
min. 5 ani experienta, minim 
1000 ore zbor A320, full-time, 
salariu de incadrare brut 
2244Lei. CVuri la: office@
stareast.aero.

l Director Tehnic- Licenta 
PART66, Experienta 10 ani, 
limba engleza, full-time, 
salariu de incadrare brut 
2841Lei, CVuri la: email 
office@stareast.aero.

l Vopsitor lacatus sudor 
Firma confectii metalice 
usoare angajam vopsitor in 
camp electrostatic, lacatus, 
sudor electric MIG-MAG. 
Zona Metrou Brancoveanu. 
Relatii la tel. 0726.102.308

l Firma incaltaminte anga-
jeaza muncitori necalificati, 
pregatitoare si cusatoare. 
telefon 0736073372.

l Spitalul Clinic „Sfânta 
Maria”, cu sediul în Bucureşti, 
B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale: -1 (un) 
post referent grad II, serviciul 
aprovizionare/achiziţii -nivel 
studii superioare -perioadă 
nedeterminată, vechime în 
specialitate 3 ani 6 luni; -2 
(două) posturi referent grad II, 
serviciul administrativ -nivel 
studii superioare -perioadă 
nedeterminată, vechime în 
specialitate 3 ani 6 luni. Acte 
necesare în vederea participării 
la concurs: -cererea de înscriere 
la concurs; -copia actului de 
identitate; -copia certificatului 
de naştere, de căsătorie; -copie 
acte studii şi alte acte care 
atestă efectuarea unor speciali-
zări (cursuri); -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitate; -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Condiţii de 
participare la concurs: -are 
cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului European şi 
domici l iul  în  România; 
-cunoaşte limba română, scris 
şi vorbit; -are vârsta-limită 
reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -înde-
plineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 

de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţii 
pentru ocuparea posturilor 
vacante şi temporar vacante, 
conform Ordinulu i  MS 
nr.1470/2011: -diplomă de 
licenţă; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul 
se va desfăşura la sediul 
unităţii conform calendarului 
următor: -08 august 2017, ora 
11.00, proba scrisă; -10 august 
2017, ora 11.00, interviul. 
Data-limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs: 28 iulie 
2017, ora 15.00. Relaţii supli-
mentare :  compart iment 
RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti,  str. Dr. Calistrat 
Grozovici, nr. 1, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractual vacante, durată 
nedeterminată, conform HG 
286/2011. Numele funcţiei: -1 
(un) post biolog, nivel studii (S) 
-Serviciul de Management al 
Calității Serviciilor Medicale; 
-1 (un) economist gr.II, nivel 
studii (S) -Serviciul de Mana-
gement al Calității Serviciilor 
Medicale; -1 (un) operator gr.
III, nivel studii (M) -Serviciul 
de Management al Calității 
Serviciilor Medicale; -2 (două) 
posturi îngrijitoare, nivel studii 
(M) -Secția Clinică VIII Boli 
Infecțioase HIV/SIDA Copii; 
-2 (două) posturi muncitor 
calificat IV -bucătar, nivel 
studii (M) -Bloc Alimentar; -1 
(un) post asistent medical, 
nivel studii (PL) -Laborator 
Radiologie şi Imagistică Medi-
cală. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Testarea psihologică în 
data de 08.08.2017, ora 10.00, 
la sediul institutului; -Proba 
scrisă în data de 14.08.2017, 
ora 10.00; -Proba practică în 
data de 23.08.2017, ora 10.00; 
-Termenul de depunere a dosa-
relor: 31.07.2017. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii pentru funcția 
de biolog (S): -diplomă de 
licență în specialitate; -6 luni 
vechime în specialitate. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcția de operator gr.III (M): 
-diplomă de licență în speciali-
tate; -6 luni vechime în specia-
litate. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcția de 
economist gr.II (S): -diplomă 
de licență în specialitate; -3 ani 
şi 6 luni vechime în speciali-
tate. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcția de 
operator gr.III (M): -diplomă 
de absolvire a învăţământului 

postliceal sau diplomă de baca-
laureat; -6 luni vechime în 
activitate. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcția de 
îngrijitoare: -şcoală generală 
(G); -vechime în muncă: fără 
vechime. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcția de 
muncitor calificat IV- bucătar 
(M): -nivel de calificare I; 
-vechime în muncă: fără 
vechime. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcția de asis-
tent medical, generalist (PL): 
-diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr. 797/1997; 
-6 luni vechime ca asistent 
medical; -experiență în radio-
logie standard, tomografie 
computerizată şi osteodensio-
metrie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”, persoană de contact: ref.
Stroe  Mihaela ,  te lefon: 
021.201.09.80, interior: 3055, 
e-mail: anca.stroe@mateibals.
ro.          

l INGG „Ana Aslan”, cu 
sediul în Bucureşti, str.Căldă-
ruşani, nr.9, sector 1, cod fiscal: 
4283333, în conformitate cu 
Legea 319/2003 şi a Ordinului 
MS 1470/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, orga-
nizează examen pentru promo-
varea internă şi ocuparea 
următoarelor posturi din 
cadrul structurii de cercetare 
ştiințifică medicală, după cum 
urmează: -1 post cercetător 
ştiințific psiholog principal, 
Secția de Cercetare Biologia 
Îmbătrânirii, Laborator de 
cercetare gerontologie socială; 
-1 post cercetător ştiințific 
psiholog specialist, Secția de 
Cercetare Biologia Îmbătrâ-
nirii, Laborator de cercetare 
gerontologie socială. Condiţii 
generale de participare la 
concurs: -să aibă experienţă în 
domeniul de activitate şi pregă-
tire profesională corespunză-
toare, dovedită prin diploma 
de studii superioare de speciali-
tate; -să aibă referinţe profesio-
nale relevante în CV pentru 
experienţa în specialitatea 
postului şi aptitudini specifice 
îndeplinirii funcţiei; -să deţină 
lucrări publicate în speciali-
tatea postului. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-vechime în activitatea de 
cercetare-dezvoltare în specia-
litate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 2 ani sau 
de cel puţin 4 ani vechime în 
profilul postului. Dosarul de 

concurs se va depune la sediul 
din Str.Căldăruşani, nr.9, 
Sector 1, în termen de 30 de 
zile de la afişarea şi publicarea 
anunțului şi va conține urmă-
toarele documente: a)cerere-tip 
de înscriere; b)copii legalizate 
de pe diploma de bacalaureat 
sau echivalentă, diploma de 
licenţă ori echivalentă, însoţite 
de foaia matricolă, precum şi 
copie legalizată de pe cartea de 
muncă sau copie-extras de pe 
Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor, pentru a dovedi 
vechimea; c)atestat eliberat de 
Colegiul Psihologilor pentru 
grad profesional; d)curriculum 
vitae; e)lista lucrărilor publi-
cate, însoţită de câte un exem-
plar din cel puţin 5 lucrări 
reprezentative; f)alte înscrisuri 
solicitate de legislaţia sau regle-
m e n t ă r i l e  î n  v i g o a r e . 
Examenul se va desfăşura în 
data 23.08.2017, ora 9.30, şi va 
consta în următoarele probe: 
proba scrisă, orala şi practică 
specifică activităţii candida-
ților. Relații suplimentare se 
pot obține de la Serviciul 
R U N O S  s a u  l a 
tel.031.805.93.01 -05, int.123. 

l Spitalul de Urgență Petro-
şani, cu sediul în localitatea 
Petroşani, str.1 Decembrie 
1918, nr.137A, judeţul Hune-
doara, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, 
conform HG 286/23.03.2011, 
de: -conducător auto -1 post 
temporar vacant. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 01.08.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în 
data de 03.08.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-candidatul îndeplineşte condi-
țiile prevăzute de lege în 
vederea exercitării profesiei în 
România (are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European 

şi domiciliul în România); 
-cunoaşte limba română, scris 
şi vorbit; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs; -nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice 
de participare la concurs 
pentru postul de conducător 
auto: -diplomă de bacalaureat; 
-permis de conducere pentru 
şofer profesionist valabil 
pentru autovehicule din cate-
goriile B şi C; -vechime: 3 ani 
ca şofer (conducător auto) 
profesionist. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul din 
Petroşani, str.1 Decembrie 
1918, nr.137A, judeţul Hune-
doara. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului de Urgență 
Petroşani, tel.0254.543.318, 
int.113.

l Școală Gimnazială Pietro-
şani, cu sediul în localitatea 
Pietroşani, str.Mihai Eminescu, 
nr.3, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Îngrijitor: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
08.08.2017, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 08.08.2017, 
ora 16.00; -Proba interviu în 
data de 09.08.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii generale sau medii; -nu 
se solicită vechime în muncă; 
-stare de sănătate corespunză-
toare postului; -abilități de 
relaționare-comunicare cu 
personalul şi elevii unității de 
învățământ. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Pietroşani. Relaţii 
suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaz ia le  P ie t roşan i , 
persoană de contact: Pestrita 
Iulia, telefon: 0784.225.556, 
fax: 0247.334.511, e-mail: 
scoala.pietrosani@yahoo.com

l Primăria Comunei Cehal, 
Judeţul Satu Mare, orga-
nizează concurs de recrutare în 
data de 08.08.2017, ora 10.00- 
proba scrisă şi în data de 
08.08.2017, ora 13.00- proba 
interviu, la sediul instituţiei din 
sat Cehăluţ, nr.168, Jud. Satu 
Mare, în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată: -1 
post- funcţie contractuală 
vacantă de execuţie, paznic 
comunal, studii medii generale, 
în compartimentul adminis-
trativ şi gospodărire comunală, 
postul  necesită 5 ani vechime; 
-1 post- funcţie contractuală 
vacantă de execuţie, bibliotecar 
comunal, studii medii liceale 
cu diplomă de bacalaureat, în 
compartimentul cultură şi 
sport, postul  necesită 5 ani 
vechime. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -condiţiile generale 
prevăzute  de  ar t .3  d in 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
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de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personal-
ului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completări le  ulterioare. 
Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
Primăriei Comunei Cehal în 
p e r i o a d a  1 8 . 0 7 . 2 0 1 7 
-31.07.2017. Dosarul va 
c u p r i n d e  d o c u m e n t e l e 
prevăzute  de  ar t .6  d in 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personal-
ului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibli-
ografia pentru concurs se 
afişează la sediul instituţiei. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau 
la telefon: 0261.822.245.

l Primăria Comunei Andrid, 
cu sediul în localitatea Andrid, 
str.Principală, nr.508, județul 
Satu Mare,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
țiilor publice vacante de: -Refe-
rent de specialitate,  II , 
debutant, 1 post, conform HG 
611/2008; -Consilier, asistent, 1 
post, conform HG 611/2008. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
21.08.2017, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Andrid; 
-Proba interviu în data de 
24.08.2017, ora 13.00, la sediul 
Primăriei Comunei Andrid. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-

nească următoarele condiții: 
a.pentru postul de referent de 
specialitate, II, debutant: -cele 
prevăzute de art.49, din HG 
nr.611/2008; -minim studii 
superioare de scurtă durată în 
administrație publică sau 
economic; -certificat (atestat) 
de absolvire a cursului ECDL 
(permis european de condu-
cere a computerului) sau echi-
valent european; b.pentru 
postul de consilier asistent. 
Condiții: cele prevăzute de 
art.49 din HG nr.611/2008; 
-studii superioare în domeniul 
agricol; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare partici-
pări i  la  concurs :  1  an; 
-cunoștințe și abilități de 
operare calculator. Candidații 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
07.08.2017, ora 15.00, la sediul 
Primăriei Comunei Andrid. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Andrid, 
persoană de contact: Nyilvan 
Marcel Dumitru, telefon: 
0 2 6 1 . 8 2 0 . 4 0 9 ,  f a x : 
0261.820.492, e-mail: prima-
riaandrid@yahoo.com. 

l  A u t o r i t a t e a  N a v a l ă 
Română, cu sediul în locali-
tatea Constanţa, str.Incintă 
Port, nr.1, jud.Constanţa, orga-
nizează concurs, conform HG 
286/2011,  modificată ș i 
completată, pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante: I.Căpitănia 
Zonală Constanţa: 1.Căpitănia 
Portului Constanţa: a)Serviciul 
Siguranţa Navigaţiei -Zona 
Nord: -Căpitan port gr.I -2 
posturi; b)Serviciul Tehnic-Ad-
ministrativ:  -Femeie de 
serviciu -1 post; 2.Căpitănia 
Port Cernavodă: -Căpitan port 
specialist -1 post; 3.Căpitănia 
Port Midia: -Căpitan port 
specialist -1 post; -Căpitan port 
gr.I -1 post; 4.Oficiul de Căpi-
tănie Jurilovca: -Căpitan port 
tr.II -1 post. Condiții specifice 

de ocupare a posturilor: 
1.Căpitănia Zonală Constanţa: 
I.Căpitănia Port Constanţa: a)
Serviciul Siguranţa Navigaţiei 
-Zona Nord: Căpitan port 
gradul I -2 posturi: Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: -minim 3 
ani în domeniul naval; -fără 
condiții de vechime pentru 
deținătorii de brevet maritim; 
Cerințe specifice: -Posesor 
carnet de conducere categoria 
B. b)Serviciul Tehnic-Adminis-
trativ: -Femeie de serviciu -1 
post: Nivelul studiilor: studii 
generale; Specialitatea de bază: 
-Vechime: fără condiții de 
vechime. II.Căpitănia Port 
Cernavodă: Căpitan port 
specialist- 1 post: Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: dome-
niul naval; Vechime în speciali-
tatea studii lor necesare 
exercitării funcţiei: -minim 6 
ani în domeniul naval; -fără 
condiții de vechime pentru 
deținătorii de brevet maritim 
nivel managerial. III.Căpitănia 
Port Midia: Căpitan port speci-
alist- 1 post: Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: dome-
niul naval; Vechime în speciali-
tatea studii lor necesare 
exercitării funcţiei: -minim 6 
ani in domeniul naval; -fără 
condiții de vechime pentru 
deținătorii de brevet maritim 
nivel managerial; Cerințe 
specifice: -Posesor carnet de 
conducere  categor ia  B. 
Căpitan port gradul I -1 post: 
Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-

valentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: -minim 3 
ani în domeniul naval; -fără 
condiții de vechime pentru 
deținătorii de brevet maritim; 
Cerințe specifice: -Posesor 
carnet de conducere categoria 
B. IV.Oficiul de Căpitănia Juri-
lovca: Căpitan port treapta II 
-1 post: Nivelul studiilor: studii 
medii; Specialitatea de bază: 
căpitan fluvial sau șef mecanic 
fluvial; Vechime: minim 2 ani 
în funcţie conform brevetului. 
Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 31.07.2017, ora 
16.00; 1.Selecția dosarelor de 
înscriere: 01.08- 02.08.2017; 2.
Proba scrisă: 08.08.2017, la ora 
10.00; 3.Interviul: 16.08.2017, 
ora 10.00; 4.Afișare rezultate 
finale: 18.08.2017, la ora 16.00. 
Depunerea dosarelor de 
concurs și  desfășurarea 
concursului se va face astfel: 
Pentru posturile din cadrul 
Căpităniei Zonale Constanţa, 
candidaţii vor depune dosarele 
la sediul Căpităniei Zonale 
Cons tanţa ,  Loca l i ta tea 
Constanţa, Str.Incintă Port, 
nr.1, Clădirea ANR, et.3. 
Persoană de contact: Daniela 
Dumitru, Alexandra Lică, 
tel.0372.419.850. Tematica, 
bibliografia și rezultatele finale 
ale probelor de concurs se vor 
afișa pe pagina oficială: http://
portal.rna.ro/despre noi/orga-
nizare/cariere

l Primăria Comunei Ciocani, 
cu sediul în satul Ciocani, 
comuna Ciocani, judeţul 
Vaslui, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea a 
două funcţii publice vacante de 
execuţie de consilier, cl.I, grad 
profesional debutant, din 
cadrul compartimentului 
contabilitate și de consilier, cl.I, 
grad profesional debutant din 
cadrul compartimentului achi-
ziţii  publice, în data de 

21.08.2017, ora 10.00 (proba 
scrisă) și 23.08.2017, ora 10.00 
(interviul), la sediul Primăriei 
Comunei Ciocani. Dosarele de 
concurs se vor depune la sediul 
Primăriei Comunei Ciocani în 
termen de 20 de zile calen-
daristice de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial. 
Condiţii de participare la 
concurs: candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (republi-
cată), să aibă studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare economice de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă și 
cunoștinţe operare PC -nivel 
mediu. Relaţii suplimentare se 
pot  obţ ine  la  numărul : 
0235.709.826.

l Primăria comunei Chiscani, 
cu sediul în Comuna Chiscani, 
Str.Principală, nr.224, Jud.
Brăila, având în vedere prve-
derile Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și ale 
H o t ă r â r i i  G u v e r n u l u i 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea unor funcţii publice 
de execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului, de: -1 post de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent; -1 post de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant. Condiţii de 
participare la concurs: -înde-
plinește condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare, pentru a ocupa o funcţie 

publică. Condiții specifice 
necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcţi-
ilor publice sunt: -Pentru 
funcţia publică de inspector 
clasa I, grad profesional asis-
tent- compartiment urbanism: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime minim 1 an în 
specialitatea studiilor necesare 
execitării funcţiei publice. 
-Pentru funcția publică de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, compartiment 
mediu: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
comunei Chiscani, din Str.
Principală, nr.224, și se va 
desfășura astfel: Proba scrisă 
în data de 22.08.2017, orele 
10.00; Proba interviu în data de 
24.08.2017, orele 10.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, a anunţului de organi-
zare a concursului, la sediul 
Primăriei Chiscani. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Chiscani, Str.
Principală nr.224 -Biroul 
Resurse Umane și Secretariat 
sau la telefon: 0239.664.011. 
Persoană de contact Enache 
Marcela -secretar comună.

l Primăria Comunei Măgi-
rești, județul Bacău, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor contractuale vacante 
de execuție de: -Referent 
SVSU, pe perioadă nedetermi-
nată ,  în  cadrul  SVSU; 
-Muncitor calificat, pe peri-
oadă nedeterminată, în cadrul 
Serviciului administrativ, cu 
respectarea prevederilor HG 
286/2011, cu modificările și 
completări le  ulterioare. 
Condiții de participare: Pentru 
postul de SVSU: studii medii, 
fără vechime; Pentru postul de 
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Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 315996363. Nr. 8158 din 13.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna Iulie, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 

31, luna iulie, anul 2017, ora 12,00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ROMACONTATI S.R.L., licitația a - 3 - a. 

Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit*): Autoturism Daewoo MF484 Matiz, nr. înmatriculare CL 07 BRD, an fabricație 

2007, Nr. de identificare UU6MF48417D15404, Sm 426731KB1, culoare roșu super, Nu se cunosc, 

2.267 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

-----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

17.07.2017.

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 28867895. Nr. 8152 din 13.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna Iulie, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 

31, luna iulie, anul 2017, ora 09,00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ANGHEL PROMOTOR S.R.L., licitația a 2 -a. 

Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit*): Autoturism Dacia SD/LSDJW/Logan, nr. înmatriculare CL 30 ANG, an fabricație 

2008, Nr. de identificare UU1LSDJWC39370391, 1461 cmc, motorină, culoare gri met., Nu se cunosc, 

3.906 lei, neimpozabil. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

-----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

17.07.2017.
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muncitor calificat: studii profe-
sionale/medii, fără vechime. 
Dosarele de înscriere se depun 
la sediul Primăriei Măgirești, 
compartiment resurse umane, 
până la data de 31.07.2017, ora 
14.00. Proba scrisă are loc în 
data de 16.08.2017, ora 10.00, 
ș i  interv iul  în  data  de 
18.08.2017, ora 13.00, la sediul 
Primăriei Comunei Măgirești, 
județul Bacău. Persoane de 
contact: secretar Bucurel Iulia 
Mihaela, tel.0769.047.013.

l Primăria Comunei Scăești, 
județul Dolj, organizează 
concurs/examen, în conformi-
tate cu HG nr. 286/2011, 
pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a postului 
contractual vacant de consilier 
achiziții publice, clasa l, grad 
profesional debutant, care va 
avea loc pe data 08.08.2017, 
ora 11.00, proba scrisă și pe 
data de 10.08.2017, ora 11.00, 
interviul. Condiții de partici-
pare: -studii superioare juridice 
sau economice; -vechime: nu se 
cere. Termen depunere dosare: 
10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Scăești. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei 
Scăești, persoană de contact: 
C a l o t a  I r e n a ,  t e l e f o n : 
0251.447.007.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Brezoaele, cu sediul în locali-
tatea Brezoaele, sat Brezoaele, 
nr.24, județul Dâmbovița, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de referent de speciali-
tate, în cadrul Compartimen-
tului Cultură, în conformitate 
cu art.7 din HG 286/2011. 
Concursul se va desfășura 

astfel: -Proba scrisă în data de 
08.08.2017, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 10.08.2017, 
ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: -Studii superioare în 
domeniul economic, manage-
ment sau arte; -Cazier judiciar 
fără mențiuni; -Adeverință 
medicală; -Vechimea în muncă: 
minim 5 ani. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
31.07.2017, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Brezoaele. 
Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei 
Comunei Brezoaele, persoană 
de contact: Ghita Adriana 
Luminita, tel.0245.715.601 și 
e-mail: primaria_brezoaele@
yahoo.com, precum și pe site-
ul: www.primariabrezoaele.ro

l Spitalul de Urgență Petro-
șani, cu sediul în localitatea 
Petroșani, str.1 Decembrie 
1918, nr.137A, judeţul Hune-
doara, organizează concurs 
pentru ocuparea unor funcţii 
contractuale vacante, conform 
HG 286 /23.03.2011, de: 1 post 
inginer II, 1 post bucătar, 1 
post spălătoreasă, 1 post 
garderobier, 1 post lenjereasă, 1 
post instalator, 1 post lăcătuș, 1 
post fochist, 1 post liftier și 1 
post muncitor necalificat. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
08.08.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 10.08.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -candidatul îndepli-
nește condițiile prevăzute de 
lege în vederea exercitării 
profesiei în România (are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii 

Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în 
România); -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -are capaci-
tate deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs; -nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice 
pentru postul de inginer II: 
-diplomă de licenţă; -vechime 
în specialitate: minim 6 luni. 
Condiţii specifice pentru postul 
de bucătar: -diplomă de studii 
(absolvire liceu sau școală 
profesională); -diplomă/certi-
ficat de calificare în meserie; 
-vechimea nu este necesară. 
-Condiţii specifice pentru cele-
lalte posturi de muncitori cali-
ficaţi (lenjereasă, instalator, 
l iftier,  lăcătuș, fochist): 
-diplomă de studii (absolvire 
liceu sau școală profesională); 
diplomă /certificat de calificare 
în meserie; -vechimea minim 3 
ani. Condiţii specifice pentru 
posturile de spălătoreasă, 
garderobier și muncitor necali-

f icat :  - școală  generală ; 
-vechimea nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul din Petroșani, 
str.1 Decembrie 1918, nr.137A, 
judeţul Hunedoara. Relaţii 
suplimentare la sediul Spita-
lului de Urgență Petroșani, 
tel.0254.543.318, int.113.

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
și Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în București, 
str.Calea Giulești nr. 5, sector 6, 
organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiilor de: infir-
mier, 1 post-Secţia OG IV, 
vacant (contractual); conform 
HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 
/ 2014 și Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucu-
rești nr. 1709/2014. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 08.08.2017, 
ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 11.08.2017, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European 
și domiciliul în România; - 
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
- capacitate deplină de exer-
ciţiu; - stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abili-
tate; - îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor 

scoase la concurs; - (candidatul 
/candidata) nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice: 
-Şcoală generală; -Curs de 
infirmiere organizat  de 
OAMGMAMR sau alţi furni-
zori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministe-
rului Sănătăţii – act doveditor 
de absolvire. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
31.07.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică 
și Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” București, str.Calea 
Giulești nr.5, sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalului 
Clinic de Obstetrică și Gineco-
logie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
București, persoană de contact: 
Ec.Manolache Elena, telefon: 
021 / 303.50.50. Manager, Dr. 
Ovidiu-Marcel Moisa.

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
și Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în București, 
str.Calea Giulești nr. 5, sector 6, 
organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: Muncitor 
necalificat, 1 post-Blocul 
alimentar, vacant (contractual) 
conform HG nr. 286 / 2011, 
HG nr. 1027 / 2014 și Dispo-
ziţia Primarului General al 
Municipiul ui București nr. 
1709/2014. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă, 
în data de 08.08.2017, ora 

11.30; -Proba interviu, în data 
de 11.08.2017, ora 11.30. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European 
și domiciliul în România; - 
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; - vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
- capacitate deplină de exer-
ciţiu; - stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abili-
tate; - îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor 
scoase la concurs;- (candidatul 
/candidata) nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii Specifice: 
-Şcoală generală; Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data 
de: 31.07.2017, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de 
Obstetrică și Ginecologie 
„Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucu-
rești, str.Calea Giulești nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare 
la Spitalului Clinic de Obste-
trică și Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” București, 
persoană de contact: Ec.Mano-
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din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă 
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acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la 

locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

-----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: Teren - contract închiriere cu C.N. 

A.P.D.F. Giurgiu. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 17.07.2017.
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lache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50.  Manager,  Dr. 
Ovidiu-Marcel Moisa.

l Spitalul Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, 
str.Calea Giuleşti nr. 5, sector 6, 
organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiilor de:  Refe-
rent-Birou RUNOS, vacant 
(contractual); conform HG nr. 
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 
şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucu-
reşti nr. 1709/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 08.08.2017, 
ora 13.30; -Proba practică în 
data de 11.08.2017, ora 13.30;  
-Proba interviu în data de 
17.08.2017, ora 13.30. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: condiţii 
generale: - cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domici-
liul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate 
deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplineşte condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/ candi-

data) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra auto-
rităţii, de serviciu sau în legă-
tură  cu  serv ic iu l ,  care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit 
reabilitarea.  Condiţii Specifice: 
- Nivel de studii – liceu 
(diplomă bacalaureat); - Curs 
inspector resurse umane– act 
doveditor de absolvire. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de: 31.07.2017, ora 14.00, 
la sediul Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucu-
reşti, str.Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare 
la Spitalului Clinic de Obste-
trică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, 
persoană de contact: Ec.Mano-
lache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50.  Manager,  Dr. 
Ovidiu-Marcel Moisa.

l U.A.T. Municipiul Sebeş 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a unei 
funcţii publice de execuţie 
vacantă: 1.Consilier, clasa 
I,grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului 
Investiţii Publice -Aparatul de 
specialitate al primarului -Id 
Post:206686. Probele stabilite 
pentru postul de Consilier, 

clasa I, grad profesional , supe-
rior din cadrul Compartimen-
tului  Investiţii Publice: proba 
scrisă şi interviul. Data, ora şi 
locul desfăşurării concursului: 
-17.08.2017, ora 11.00 Sebeş, 
Parcul Arini, nr.1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş) 
-proba scrisă; -data, ora şi locul 
desfăşurării interviului se vor 
anunţa odată cu afişarea rezul-
tatelor  la  proba scr isă; 
Termenul de depunere al dosa-
rului de înscriere: -07.08.2017, 
ora 16.00. Condiţii de partici-
pare pentru postul de Consilier, 
clasa I, grad profesional supe-
rior: -candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 -privind 
Statutul funcţionarilor publici 
cu modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată tehnice, absolvite 
cu  d ip lomă de  l icenţă ; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 9 ani.     

l Primăria Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani organizează 
concurs la sediul Primăriei 
Comunei Prăjeni, din sat 
Prăjeni, comună Prăjeni, 
judeţul Botoşani, în data de 17 
august 2017, ora 10:00 proba 
scrisă şi în data de 21 august 
2017, ora 10:00 interviul pentru 
ocuparea funcției publice 
vacante  de  execuţ ie  de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Prăjeni, 

judeţul Botoşani, în cadrul 
compartimentului cadastru, 
urbanism şi agricultură. 
Condiţi i  de participare: 
Condiții generale: Candidații 
trebuie să îndeplineacă condi-
țiile generale prevăzute de art. 
54 din legea 188/1999 (r2), 
privind statutul funcționarilor 
publici. Condiții specifice: 
studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în 
ştiinţe juridice; Curs de califi-
care: Tehnician Proiectant 
Urbanism şi Amenajarea Teri-
toriului; vechime în speciali-
tatea studii lor necesară 
exercitării funcţiei publice: - .
Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
Primăriei Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani până la data 
de 7 august 2017, inclusiv. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Prăjeni. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei 
P r ă j e n i  ş i  l a  t e l e f o n : 
0231.553.010.

l Primăria oraşului Sulina, 
judeţul Tulcea, cu sediul în 
Sulina, str. I, nr. 180, organi-
zează concurs de recrutare în 
data de 07.08.2017, orele 10:00 
–  proba scrisă,  pentru 
ocuparea uni post vacant de 
secretar-dactilograf, treapta I 
în cadrul Compartimentului 
Relații publice, secretariat, 
arhivă. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 3 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi 
condiţiile specifice postului: 
studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu 

diploma de bacalaureat sau 
diplomă de absolvire, şi 
vechime necesară ocupării 
postului- 3 ani. Concursul se 
organizează în trei etape, 
respectiv: 1) selecția dosarelor 
de înscriere : 31.07- 01.08.2017; 
2) proba scrisă: 07 august 2017. 
3) interviul- maxim 4 zile 
lucrătoare. Condiţiile de parti-
cipare şi actele necesare 
înscrierii la concurs sunt afişate 
la sediul instituţiei şi pe site-ul 
Primăriei Sulina www.prima-
ria-sulina.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
instituţiei, la nr. de telefon: 
0240543003.

l Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea Semințelor şi 
Materialului Săditor Braşov, 
conform Legii 188/1999 (r2), 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului de consilier 
asistent, astfel: în data de 
11.09.2017, ora 11.00 proba 
scrisă, în data de 13.09.2017, 
ora 14.00 interviul. Dosarul de 
înscriere se va depune până la 
data de 22.08.2017, ora 15.00, 
la sediul instituției. Concursul 
va avea loc la sediul instituției, 
str. Ecaterina Varga, nr. 2B. 
Condiții de participare: studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalența în domeniul 
agronomie sau horticultură, 
vechime minimă în specialitate 
1 an. Relații  la telefon: 
0268/413724.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul 
în Ploieşti, Pta. Eroilor nr. 1A, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de execuție 
vacant din cadrul Centrului 
Social de Urgență Ploieşti: 1. 
Asistent social, grad debutant 
– 1 POST. Condiții de partici-
pare: - studii universitare de 

licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă in specializarea asistență 
socială. Concursul se va desfă-
şura la sediul din Piața. Eroilor 
nr. 1A, după cum urmează: 
înscrierile se fac în perioada 17 
- 28.07.2017 intre orele 9.00 - 
14.00; proba scrisă va avea loc 
în data de 09.08.2017 ora 9.30; 
proba interviu/proba practică 
va avea loc în data de 
11.08.2017 ora 9.30. Dosarele 
de înscriere se depun la regis-
tratura instituției din Pța. 
Eroilor nr. 1A si 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 
din Pța. Eroilor nr. 1A şi pe 
site-ul institutiei www.asscplo-
iesti.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la compartiment 
R e s u r s e  U m a n e  -  t e l . 
0740178780 sau 0244511137 
tasta 120.

l Primăria comunei Gîngiova, 
jud.Dolj, organizează în data 
de 31.08.2017 concurs pentru 
ocuparea următoarei funcţii 
publice de execuţie vacante: 
1.Funcţia publică de inspector, 
clasa I, grad profesional debu-
t a n t -  C o m p .  A g r i c o l . 
Concursul constă în desfaşu-
rarea a 2 probe: proba scrisă ce 
se va susţine în data de 
31.08.2017, ora 10.00, proba 
interviu ce se va susţine în data 
de 06.09.2017, ora 10.00. Dosa-
rele de concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului in Moni-
torul Oficial Partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei 
Gîngiova,  între orele 9.00-
14.00. Condiţii de participare 
la concurs: condiţiile generale 

ANUNȚURI

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 
persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 
executare nr. 35804903. Nr. 8154 din 13.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 
2017, luna Iulie, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 
31, luna iulie, anul 2017, ora 10,00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului FAST AUTO STAR S.R.L., licitația a 2-a. 
Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit*): Mașină pentru spălat auto, echipată cu un boiler ce optimizează combustia și 
asigură o înaltă abilitate cât și silențiozitate, acționată de un motor electric independent (defectă), Nu 
se cunosc, 903 lei, 19%; Mașină pentru spălat auto, echipată cu un boiler ce optimizează combustia și 
asigură o înaltă abilitate cât și silențiozitate, acționată de un motor electric independent, Nu se cunosc, 
1.704 lei, 19%; Aparat încărcare freon, pentru service aer condiţionat la instalaţiile montate pe 
turisme şi utilitare, Nu se cunosc, 2.385 lei, 19%; Aparat presiune aer/ azot, dotat cu regulator de 
presiune la intrarea aerului comprimat de alimentare, manometre pentru presiunea aerului 
comprimat și presiunea azotului, 2 furtune cu cuple rapide, pistol de umflat cu manometru și cu tub 
venturi pentru scoaterea aerului din anvelopă, Nu se cunosc, 1.841 lei, 19%; Instalație de ridicat 
hidraulică – elevator electro-hidraulic cu două coloane, pentru atelier vulcanizare și service auto, Nu se 
cunosc, 6.816 lei, 19%; Mașină echilibrat roți, afișaj valori, sistem de măsurare și frânare, Nu se 
cunosc, 1.261 lei, 19%; Recipient colectare ulei, pneumatic, rezervor, vas colector, Nu se cunosc, 290 
lei, 19%; Aparat dejantat roți, acționat electro-pneumatic pentru montarea - demontarea anvelopelor 
turisme, SUV și utilitare, Nu se cunosc, 716 lei, 19%; Banc de lucru, structură metalică cu blat de lemn, 
Nu se cunosc, 307 lei, 19%; Banc de lucru, structură metalică cu blat de lemn, un sertar, Nu se cunosc, 
341 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 
cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 
de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c) împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 
-----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -----. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 
17.07.2017.

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 14041558. Nr. 8156 din 13.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ 

ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna Iulie, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă 

facem cunoscut că în ziua de 31, luna iulie, ora 11,00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 

6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului RODY & DIANA 

PREST SRL, licitația a 2 a: a) Construcție Atelier, Magazie, Birouri, suprafața construită 191 mp, și 

Teren intravilan în suprafață de 191 mp, situată în jud. Călărași, mun. Călărași, str. Locomotivei, nr. 5 – 

valoare 50.504 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori: -; Sarcini: -. b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... 

în suprafață de ... mp, situat în localitatea ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... (exclusiv 

TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. c) alte 

bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile titlului 

VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea 

este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la 

locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

-----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

13.07.2017.
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prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r), cu modificările 
şi completările ulterioare; 
condiţii specifice: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul agro-
nomie, pentru funcţia publică 
de la poziţia nr.1, nu necesită 
vechime. Probele vor fi susţi-
nute la sediul Primăriei 
comunei Gîngiova. Dosarele de 
concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial Partea a III-a 
(termen limită 07.08.2017). 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul instituţiei 
sau la telefon: 0251.351.505.

l Având în vedere HG 
286/2001 privind Regula-
mentul– cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant, corespun-
zător funcțiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
comple tăr i l e  u l ter ioare 
Primăria Comunei Ștefăneştii 
de Jos anunţă organizarea şi 
desfăşurarea concursului de 
ocupare a două funcții contrac-
tuale vacante, respectiv:  un 
post şofer în cadrul comparti-
mentului monitorizare unități 
învătământ, un post consilier 
II S în cadrul compartimen-
tului adminitrativ, secretariat 
şi ahivă. Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei Comunei 
Ștefăneştii de Jos, str. Stadio-
nului nr.1, județul Ilfov, în data 
de 09.08.2017 orele 10.00 proba 
scrisă, respectiv 11.08.2017, 
orele 10.00 proba interviu. 
Condiții de studii şi vechime în 
specialitate pentru participarea 

la concursul pentru ocuparea  
posturilor vacante contractuale 
sunt: -pentru postul vacant 
contractual de şofer în cadrul 
compartimentului monitori-
zare unități învătământ, sunt 
necesare studii medii, vechime 
în specialitatea studiilor nu 
este necesară, posesor permis 
de conducere categoria B, 
-pentru postul  vacant contrac-
tual de consilier II S în cadrul 
compartimentului adminis-
trativ, secretariat şi arhivă sunt 
necesare studii superioare, 
minim 1 an  vechime în specia-
litatea studiilor, limba engleză 
nivel  mediu,  cunoştinţe 
operare pc. Dosarele candida-
ților se depun până la data de 
28.07.2017, ora 12.00. Mai 
multe informații se pot obține 
de la sediul Primăriei Comunei 
Stefăneştii de Jos, de luni până 
vineri între orele 9.00-14.00 şi 
de la secretarul comisiei de 
concurs, d-na Hariga Geor-
giana, la numărul de telefon 
021-3613529.

l Primăria comunei Iepureşti, 
cu sediul în sat Iepureşti, Str. 
Mihai Viteazul nr. 85, judeţul 
Giurgiu, în temeiul prevede-
rilor Legii nr. 188/1999 republi-
cată, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
vacant pentru funcţia publică 
de execuţie: -Denumirea 
postului: consilier –grad profe-
sional debutant în cadrul 
Compartimentului de Contabi-
litate. Condiții generale: 
conform art. 54 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare. Condiţii  specifice:   
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe economice. -Vechime în 
specialitatea studiilor: fără 
vechime. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: 

Proba scrisă: 21.08.2017, ora 
10:00, la sediul instituţiei. 
Interviu: 23.08.2017, ora 14:00, 
la sediul instituţiei. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
instituţiei în  termen  de  20 de 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. 
Bibliografia de concurs şi 
relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei, 
Compar t iment  Resurse 
Umane –d-na Rădoi Elena, 
telefon  0786.119.435, e-mail: 
primaria.iepuresti@gmail.com.

l Garda Forestieră Bucureşti 
organizează concurs  pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuție vacante: 
Consilier, clasa  I, grad profesi-
onal superior -3 posturi, astfel: 
-Compartimentul Juridic 1 
pos t ,  cons i l i e r  jur id ic ; 
-Compartimentul Financiar- 
Contabilitate 1 post; -Compar-
timentul Resurse Umane, 
comunicare şi relaţii cu mass 
media 1 post. Condiţii de parti-
cipare la concurs: -studii 
universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
l icență sau echivalentă; 
-respectarea prevederilor art.54 
din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcționarului public, 
republicată; -vechime în speci-
alitatea studiilor –consilier 
superior, 9 ani. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
•Pentru postul de consilier 
juridic, grad profesional supe-
rior -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe juridice; 
•Pentru postul de consilier, 
grad profesional superior –
Compartimentul Financiar- 
C o n t a b i l i t a t e  - s t u d i i 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe economice; •Pentru 
postul de consilier, grad profe-
sional superior –Comparti-
mentul Resurse Umane, 
comunicare şi relatii cu mass 
media- studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe juridice/ econo-
m i c e /  a d m i n i s t r a t i v e ; 
•Cunoştinte foarte bune de 
operare PC; •Capacitate de 
analiză şi sinteză; Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 
proba scrisă  =17.08.2017 ora 
10,00. Menționam ca Interviul 
se va susține în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. 
Pentru candidatul declarat 
“admis“ se va solicita promo-
varea evaluării de integritate 
conform prevederilor art. 6, 
alin. (5) din O.U.G.nr.32/2015 
privind înfiinţarea Gărzilor 
forestiere. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile calen-
daristice de la data publicării 
prezentului  anunţ în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a (data publicării 
Anunțului 17.07.2017) la sediul 
Gărzii Forestiere Bucureşti, str. 
Intrarea Binelui, nr. 1A, etaj 2, 
sector 4, şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu  documentele 
prevăzute la art.49, alin.(1) din  
H.G.611/2008. Menţionăm că 
la data publicării în Monitorul 
Oficial a Anunţului privind 
desfăşurarea concursului de 
ocupare a funcţiilor publice de 
execuție vacante, acesta  cât şi 
Bibliografia vor fi afisate pe 
site-ul Gărzii Forestiere Bucu-
reşti. Relaţii suplimentare se 

pot obţine la nr.de telefon: 
0 2 1 . 2 3 3 . 1 2 . 8 9  s a u 
021.233.01.63, persoana de 
contact Ioana Culea.

CITAȚII  
l Ilovan Adrian, reclamant in 
dosar nr. 1761/265/2016 al 
Judecatoriei Nasaud, cheama 
in judecata paratii Sandu 
Ioachim si Bichigean Ana, 
pentru termenul din data de 10 
octombrie 2017.

l Chifa Marian, reclamant in 
dosar nr. 3286/265/2016 al 
Judecatoriei Nasaud, chema in 
judecata paratii Gălăţan Ioan, 
Gălăţan George, Gălăţan 
Alexandru, Gălăţan Dumitru, 
Gălăţan Saveta, Epure Raveca, 
Pop  F i r inoana ,  pent ru 
termenul din data de 24 octom-
brie 2017.

l Iovu Ioan, reclamant in 
dosar nr. 2575/265/2016 al 
Judecatoriei Nasaud, cheama 
in judecata paratul Nedelea 
Gavril, pentru termenul din 
data de 02 noiembrie 2017.

l SC Aspadif SRL, recla-
m a n t a  i n  d o s a r  n r. 
3397/265/2016 al Judecatoriei 
Nasaud, cheama in judecata 
paratele Pavelea Ana-Maria, 
Pavelea Aurelia,  pentru 
termenul din data de 10 octom-
brie 2017.

l Chirca Liliana şi Chirca 
Cristinel sunt citaţi la Judecă-
toria Lieşti, pentru data de 
13 .09 .2017 ,  în  dosaru l 
1643/838/2016, având ca obiect 
anulare titlu de proprietate, în 
proces cu Chirca Verginica.

l Gavrilă Simina, Gavrilă 
Ștefan Neculai, Gavrilă Dorin, 

Gavrilă Ștefan Vasile, Gavrilă 
Titi, toţi cu fost ultim domiciliu 
în Tecuci, Str.Avram Iancu, 
Nr.1, Jud.Galaţi, sunt citaţi la 
Tribunalul Galaţi, în ziua de 
22 .09 .2017 ,  în  dosaru l 
979/121/2017, având ca obiect 
rev izuire  dec iz ie  c iv i lă 
1187/2016, pronunţată de 
Tribunalul Galaţi în dosarul 
594/324/2016, în proces cu 
Gavrilă Alexandru.

l Numita Miron Mirela 
Geanina îl caut pe numitul 
Corocăescu Cătălin Codruţ 
pentru procesul de moştenire, 
după numitul Corocăescu 
D u m i t r u .  T e l e f o n : 
0747.328.970.

l Doamna Zimmerman Elena 
Violeta, in calitate de parata, 
este chemata in judecata in 
data de 03 august 2017, orele 
09:00, la Judecatoria Harlau, 
Complet de judecata C5 MF 
FF (fost C2 MF FF), in dosarul 
civil nr. 4/239/2017, avand ca 
obiect exercitarea autorităţii 
părinteşti, in contradictoriu cu 
Zimmerman Wilhelm si 
Zimmerman Tinca.

DIVERSE  
l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de admin-
istrator judiciar al debitorului 
S.C. Pen Drunic Expert S.R.L., 
conform Sentinței Civile nr. 
184/JS din data de 29.06.2017, 
pronunţată de către Tribunalul 
Caraş - Severin în dosarul  nr. 
1803/115/2017, în temeiul art. 
99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 
100, alin.(1) şi urm. din Legea 
nr. 85/2014, coroborate cu art. 
71 alin. (2) sau, după caz, art. 
73 alin. (1) din acelaşi act 
normativ. Notifică. Deschi-
derea procedurii  insolvenţei – 

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 14041558. Nr. 8157 din 13.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna Iulie, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 

31, luna iulie, anul 2017, ora 11,30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului RODY & DIANA PREST S.R.L., licitația a 2 -a. 

Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit*): Autoturism Mercedes Benz, nr. înmatriculare CL 01 WSW, an fabricație 2002, 

Nr. de identificare WDB2032351F274335, 1998 cmc, benzină, culoare albastru, Nu se cunosc, 7.982 

lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

-----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

17.07.2017.

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. Nr. 8156 din 13.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, luna Iulie, ziua 13. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 31, luna iulie, ora 12,30, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se 

vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului RODY & DIANA PREST SRL, 

prima licitație: a) clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ... compusă din ... și 

construită din ... și teren aferent în suprafață de ..., situate în localitatea ..., str. ... nr. ..., preț de 

evaluare/de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. b) Teren Extravilan Arabil în suprafață de 1.000 mp, situat 

în localitatea Fundulea, jud. Călărași, T3, P 38/15, nr. cadastral 944/1, cartea funciară 22658 UAT 

Fundulea, preț de evaluare/ de pornire al licitației 28.314 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Nu se cunosc; Sarcini: -. c) alte bunuri ..., preț de 

evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă 

(cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

-----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

13.07.2017.
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procedura generala - împotriva 
debitoarei S.C. Pen Drunic 
Expert S.R.L. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra 
a v e r i i  d e b i t o a r e i  e s t e : 
14.08.2017. Termenul limită de 
verificare a creanţelor, de 
admitere, afişare şi comunicare 
a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 04.09.2017. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al 
creanţelor  admise  este : 
02.10.2017. Prima şedinţă a 
Adunării Generale a Credito-
rilor debitoarei  va avea loc la 
data de: 11.09.2017, orele 12.00 
la sediul ales al administrator-
ului judiciar din  Reşiţa, 
str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, 
et.2, ap.21, Jud. Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezen-
tarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comi-
tetului creditorilor; confir-
marea administratorului 
judiciar; stabilire onorariu 
administrator judiciar ; alte 
menţiuni. 

l Dobrescu Constantin 
Marius, avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, sector 4, 
str.Serg. Florescu Nicolae, 
nr.126A, titular al planului 
P.U.D- construire 3 locuinte 
P+1E, imprejmuire teren, put 
forat, fosa septica, localitatea 
Berceni, judet Ilfov, T13, 
P34/1, lot 3,  anunta publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului 
Favorabil pentru PUD –
construire 3 locuinte P+1E, 
imprejmuire teren, put forat, 
fosa septica. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov. Observatii/ comentariile 

si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 12 zile calendaristice 
de la publicarea anuntului, 
i n c e p a n d  c u  d a t a  d e 
12.07.2017.

l Municipiul Arad titular al 
PUZ Dezvoltare  strand 
Neptun amplasat in Arad 
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitatii de 
obtinere a avizului de mediu. 
Informatiile privind continutul 
documentatiei tehnice a proiec-
tului propus pot fi consultate la 
sediul APM Arad. Str. Splaiul 
Muresului FN, zilnic (orele 
08:00-16:00). Observatiile 
publicului se primesc la sediul 
APM Arad, Str. Splaiul Mure-
sului FN in termen de 15 zile 
de la publicarea anuntului.

l Primaria Comunei Scorteni 
jud. Prahova, anunta publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acor-
dului  de  mediu  pentru 
proiectul “extindere retea 
distributie gaze naturale 
pentru satele Bordenii Mari, 
Bordenii Mici si  Sirca”, 
propus a fi amplasat in Com. 
Scorteni Jud. Prahova. Infor-
matiile privind proiectul pot fi 
consultate la sediul APM 
Prahova din str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 306, Ploiesti 
jud. Prahova in zilele de luni - 
vineri intre orele 8 - 16, 
precum si la sediul Primariei 
Com Scorteni, in zilele de L - 
V intre orele 8 - 16. Publicul 
interesat poate depune obser-
vatii/ comentarii la proiectul 

deciziei de incadrare la sediul 
APM Prahova.

l Aceasta informare este efec-
tuata de  OMV Petrom SA 
/ Expert Petroleum Solutions 
SRL  t i tu la r  a l  p ro i ec -
tului, “conducta de amestec de 
la sonda 521 Ticleni la Clavia-
tura PC.20”, cu sediul in 
BUCURESTI  str. CORA-
LILOR, nr. 22, SECTOR 1, 
J40/8302/23.10.1997, CUI 
1590082, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia 
Bazinala de Apa Jiu, aviz de 
gospodarire a apelor pentru 
r e a l i z a r e a  l u c r a r i l o r 
de “conducta de amestec de la 
sonda 521 Ticleni La Clavia-
tura PC.20”, propus a fi 
amplasat in extravilanul 
Orasului Ticleni, jud. Gorj. 
Aceasta investitie este noua. 
Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de 
aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la soli-
citarea avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menti-
onata. Persoanele care doresc 
sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la SC 
EXPERT SERV SRL, cu 
sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
P r a h o v a ,  c o d  p o s t a l 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Anunţ Avizare Puz Ion 
Mincu 19. SC Prodid SRL, 
având sediul în Str.Dr.Obede-
naru, nr.3, sector 5, Bucureşti, 

titular al planului/programului 
„PUZ Ion Mincu 19”, Bucu-
reşti, Str.Ion Mincu, nr.19, 
sector 1, anunţă publicul inte-
resat asupra parcurgerii etapei 
de încadrare în cadrul şedinţei 
Comitetului Special Constituit 
din data de 13 iulie 2017, 
urmând ca planul/programul 
să fie supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. 
Comentarii privind decizia 
etapei de încadrare se primesc 
în scris la sediul ARPMB, în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la data publicării anunţului.

l Judecătoria Răducăneni, 
J u d .  I a ş i ,  D o s a r  n r. 
576/286/2016, Sentința civilă 
nr. 120/13.04.2017, Pentru 
aceste motive în numele legii 
hotărăşte: Respinge excepția 
autorității de lucru judecat 
invocată de pârâta Boghiu Ana 
Maria, prin curator special 
Cuzub Ramona. Admite acți-
unea formulată de reclamantul 
Diaconu Traian, domiciliat în 
sat. Osoi, com. Comarna, Jud. 
Iaşi, cu domiciliul procedural 
ales Cabinet avocat Barbaliu 
Cristina, cu sediul în Iaşi, str. 
Popăuți nr.5, bl. 550B, ap.30, 
jud. Iaşi, în contradictoriu cu 
pârâții Boghiu Ana- Maria, 
domiciliată în sat(com) Prisă-
cani, jud. Iaşi,  Comisia Jude-
țeană Iaşi de aplicare a Legii 
18/1991 şi Comisia Locală 
Prisăcani de Aplicare a Legii 
18/1991. Dispune rectificarea 
titlului de proprietate nr. 
28225/04.07.1995 emis de 
numele Iuşcă Gh. Ioana, în 
sensul că: -În loc de suprafața 
de 1000 m.p. înscrisă la rubrica 
”A.Suprafața primită în extra-
vilan Comarna” cu indicatorii 
cadastrali T.40/1, P.1782 şi 
vecinătățile la N– Andrievici 
G., la E– Iuşcă El., la S– Pricop 
V. şi la V– Boghiu P. şi supra-
fața de 9000m.p. înscrisă la 
rubrica ”A. Suprafața primită 
în extravilan Comarna”, cu 
indicatorii cadastrali T.44/1, 
P.1776/2 şi vecinătățile la N- 
Andrievici G., la E- Iuşcă El. şi 
DE 1775/2, la S– Pricop V. şi la 
V– Boghiu P. Se vor trece: A) 
Suprafața de 1312m.p. la 
rubrica ”B. Suprafața primită 
în intravilan Osoi”, cu ampla-
samentul în T.40/1, P. 1792/1 
(categoria de folosință vii) şi cu 
vecinătățile la N- DE 1779, la 
E– Propr. Pricop şi nr. Cad. 
60105, la S- Diaconu Traian şi 
P 1748/2/1/1; B) Suprafața de 
451m.p. la rubrica ”B. Supra-
fața primită în intravilan Osoi” 
cu amplasamentul în T.40/1, 
P.1792/2/1/1 (categoria de folo-
sință arabil) şi cu vecinătățile 
la N- Diaconu Traian, la E- 
P.1792/1/1, la S- Diaconu 
Traian şi la V- Enache Traian; 
C) Suprafața de 340m.p. la 
rubrica ”A. Suprafața primită 
în extravilan Comarna” cu 
amplasamentul în T.40/1, 
P.1792/1/2 (categoria de folo-
sință vii) şi cu vecinătățile la 
N- P.1792/1/1, la E-  nr. Cad. 
60105, la S- P.1748/2/1/2 şi la 
V– P.1748/2/1/2; D) Suprafața 
de 1599m.p. la rubrica ”A. 

Suprafața primită în extravilan 
Comarna” cu amplasamentul 
în T.40/1, P. 1748/2/1/2 (cate-
goria de folosință arabil) şi cu 
vecinătățile la N– P.1748/2/1/1, 
la E– nr. Cad. 60105 şi 
P.1792/1/2, la S- P.1776/2/2/1 şi 
la V– Branceanu Vasile şi 
P.1748/2/1/3; E) Suprafața de 
492m.p. la rubrica ”A. Supra-
fața primită în extravilan 
Comarna”, cu amplasamentul 
în T.40/1, P.1748/2/1/3 (cate-
goria de folosință vii) şi cu 
vecinătățile la N– Enache 
Traian, la E– P.1748/2/1/2, la 
S–  P.1748 /2 /1 /2 ,  l a  S– 
P.1748/2/1/2 şi la V– Bran-
ceanu Vasile; F) Suprafața de 
5806m.p. la rubrica ”A.Supra-
fața primită în extravilan 
Comarna”, cu amplasamentul 
în T.44/1, P. 1776/2/2/1 (cate-
goria de folosință arabil) şi cu 
vecinitățile la N– P.1748/2/1/2, 
la E– nr. Cad. 60105, la S– 
Sandu Natalia şi la V– Bran-
ceanu Vasile; -În loc de 
suprafața de 2,0500 ha mențio-
nată la poziția ”total” supra-
fețe primite în extravilan se va 
trece suprfața de 1,8737 ha;
-La suprafața de 500m.p. şi 
700m.p. înscrise la rubrica ”B. 
Suprafața primită în intravilan 
Osoi”, cu amplasamentul în 
T.40/1, P. 1788 şi T.40/1, P. 
1789, se vor trece vecinătățile 
comune la N– Andievici Gh, la 
E– DE 1799, la S– Pricop şi la 
V– Iuşcă El; -În loc de supra-

fața de 0,1200ha cu vecinătă-
țile la N– Andrievici Gh., la 
E– DE1799, la S- Pricop şi la 
V– Iuşcă El menționată la 
poziția ”Total” suprafețe 
primite în intravilan Osoi se va 
trece suprafața de 0,2963ha; 
-La rubrica ”Total general 
(A+B)” în loc de suprafața de 
2,1700ha din care 1,1000ha 
arabil, 0,1000ha vii, 0,9000ha 
livezi şi  0,0700ha curți- 
construcții se va menționa 
”suprafața de 2,1700ha din 
care 1,8856ha arabil, 02144ha 
v i i  ş i  0 , 0 7 0 0 h a  c u r ț i – 
construcții.” Raportul de 
expertiză extrajudiciară efec-
t u a t ă  d e  d - n u l  e x p e r t 
Constantin Costache în cauza 
cu nr. 829/286/2014 face parte 
integrantă din prezenta 
sentință civilă. Ia act că nu 
s-au solicitat cheltuieli de jude-
cată. Cu apel în termen de 30 
de zile de la comunicare, 
cererea de apel urmând a fi 
depusă la Judecătoria Răducă-
neni. Pronunțată în şedință 
publică,  azi  19.04.2017. 
Dispune: Admite cererea de 
îndreptare a erorii  materiale 
strecurate în minuta şi dispozi-
tivul sentinței civile nr. 
120/19.04.2017, pronunțate în 
Dosar nr. 576/286/2016 al 
Judecătoriei Răducăneni, 
formulată  de  petente le 
Comisia Județeană de Aplicare 
a Legii 18/1991 şi Diaconu 
Traian. În baza dispozițiilor 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Găești. Număr de operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. 

276. Nr. 12828 din 06.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri 

imobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 06. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 04, luna august, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. 

Bl. 30, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane 

BURTAN IONELA: a. Apartament 2 camere, în suprafață de 48.37 mp, situat în localitatea Găești, str. 

Cuza Vodă, bl. 50, sc. C, et. 1, ap. 7, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 84.000 lei/ preț de pornire al 

licitației a II - a este de 63.000 lei, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori, Sarcini; Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - 

S.F.O. Găești, Proces verbal sechestru nr. 2360/06.02.2017; BRD Groupe Societe Generale, Adresa nr. 

10297/29.11.2016; Zădăra Mihai, Adresa nr. 11328/06.06.2017. În conformitate cu prevederile 

titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

operațiunea este scutită de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO 85TREZ2715067XXX004381, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publică Ploiești, 

A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Găești, deschis la Trezoreria Târgoviște, CUI 15913418; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie de pe actul 

de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). 

dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. Cumpărătorului îi revine 

obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de 

conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru 

cumpărător: apartamentul este decomandat și dispune de 2 balcoane, teren cota indiviză 18/340, 

construit în anul 1985, starea tehnică a construcției bună, carte funciară nr. 70732. Împotriva 

prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen 

de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea 

contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0245.713.445. Data afișării: 17.07.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând: BALAN ION - Dragoslavele după cum urmează: 

Denumire, Valoare [RON, fără TVA]: Construcții de locuințe în 

suprafață de 52 mp; Construcții de locuințe în suprafață de 70 

mp; Construcții anexă în suprafață de 86 mp; Construcții anexă în 

suprafață de 38 mp, situate în localitatea Dragoslavele, județul 

Argeș, Punctul „Acasă”, 281.707 lei. Teren intravilan curți 

construcții în suprafață de 684 mp și teren fâneață în suprafață de 

820 mp, situate în localitatea Dragoslavele, județul Argeș, Punctul 

„Acasă”, 24.269 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele 

de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 

cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 

l i c i t a ț i e i  p e n t r u  b u n u r i l e  s o l i c i t a t e )  î n  c o n t u l 

RO78TREZ0475067XXX004233 deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea 207/2015, până în ziua de 25/07/2017. Licitația va avea loc 

în data de 26/07/2017 ora 11:00:00, la Sediul debitorului Balan 

Ion, loc. Dragoslavele, jud. Argeș, Punctul „Acasă”. Bunurile sunt 

libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung, tel. 0248510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 19216200. Nr. 

76715 din 14.07.2017. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației, 

privind vânzarea următoarelor bunuri mobile, la sediul din strada 

Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 31.07.2017, 

ora 10.00: Licitația 1, - autoutilitară, N1, Ford Transit, an 

fabricație 2003, preț de evaluare/ de pornire al licitației 6.780 lei 

(exclusiv TVA*); *) În conformitate cu prevederile titlului VII din 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, operațiunea este taxabilă cu cota de 19% 

TVA. Anunțul nr. 76715/14.07.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru 

date suplimentare privind condițiile de participare și actele 

necesare la depunerea ofertelor puteți apela numărul 

0244/283006 int. 23/ camera 112. Data afișării: 17.07.2017.

ANUNȚURI
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art.442 Cod procedură civilă 
îndreaptă eroarea materială 
cuprinsă în minuta și dispozi-
t ivul  snt ințe i  c iv i le  nr. 
120/19.04.2017, pronunțate în 
dosarul nr.576/286/2106 al 
Judecătoriei Răducăneni, în 
sensul că se va menționa 
numele pârâtei ”Comisia 
Locală Comarna de Aplicare a 
Legii 18/1991” cum din eroare 
s-a meționat. Respinge cererea 
de îndreptare a erorii materiale 
cuprinse în considerentele, 
dispozitivul și minuta sentinței 
civile nr. 120/19.04.2017, 
pronunțate în Dosarul nr. 
576/286/2016 al Judecătoriei 
Răducăneni, cu privire la 
menționarea caracterului judi-
ciar al expertizei efectuată în 
cauza cu nr. 829/286/2014 de 
către d-l expert Constantin 
Costache și care face parte 
integrantă din sentința civilă 
nr. 120/19.04.2017, pronunțate 
în Dosarul nr. 576/286/2016 al 
Judecătoriei Răducăneni. Cu 
drept de apel în 30 de zile de la 
comunicare. Cererea de apel se 
va depune la Judecătoria 
Răducăneni, jud. Iași. Dată în 
Camera de Consiliu și pronun-
țată în ședința publică azi 
31.05.2017.

LICITAȚII  
l Primăria Comunei Prăjeni, 
sat Prăjeni, comună Prăjeni, 
judeţul Botoșani, CIF:3373330, 
telefon/fax: 0231553010, 
e-mail: primariaprajeni@
yahoo.com organizezeă licitaţie 
publică pentru concesionare: 
suprafaţa de 17,65 mp, spațiu 
ce aparține dispensarului 
uman Prăjeni pentru desfășu-
rarea activității specifice de 
cabinet stomatologic, aflată în 
proprietate publică a Comunei 
Prăjeni, judeţul Botoșani. 
Documentaţia de atribuire 
poate fi procurată de la sediul 
primăriei comunei Prăjeni, 
compart imentul  jur id ic 
(secretar). Costul documenta-
ţiei de atribuire este de 20 lei. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 17 august 
2017, ora 14:00. Data limită de 
depunere a ofertelor este 23 
august 2017, ora 09:00. Oferta 
se depune într-un singur exem-
plar original. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 23 august 
2017, ora 11:00 la sediul primă-
riei comunei Prăjeni, judeţul 
Botoșani.

l SC Local Urban SRL  Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. 
Republicii, nr. 2, judeţul 
Teleorman, cod poștal 145200, 
CUI 30055849; J34/168/2012, 
telefon/fax 0247411895, e-mail: 
localurban@yahoo.com, 
anunţă organizarea licitaţiei 
publice, pentru închirierea 
unor spaţii medicale situate în 
incinta imobilului Policlinica 
Municipală Turnu Măgurele 
din str. Cpt. Stănculescu, nr.21. 
Caietele de sarcini se pot 
cumpăra de la sediul nostru 
din str. Republicii, nr.2, etaj 3, 
camera 5 -  contravaloarea 

caietului de sarcini este de 25 
Lei. Prima ședinţă de licitaţie 
va avea loc la termenul din 
data de 01.08.2017, ora 10:00 la 
sediul societăţii. Termenul 
limită de depunere a cererii și 
d o c u m e n t a ţ i e i  p e n t r u 
înscrierea la licitaţie este 
31.07.2017, ora 16:00. În situ-
aţia neadjudecării sau neînde-
p l i n i r i i  c o n d i ț i i l o r  d e 
desfășurare la primul termen 
al licitației , se va organiza o 
altă ședinţă de licitaţie în data 
de 16.08.2017, la ora 10:00, la 
sediul societăţii, iar cererile de 
înscriere și documentaţia 
aferentă se vor putea depune 
cel târziu în data de 11.08.2017, 
ora  16:00.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, 
nr. 11A, jud. Mehedinţi, 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societă-
țile profesionale de insolvență 
asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL și Consul-
tant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare 
urmatoarele bunuri imobile 
aflate in garantia creditroului 
Tonescu Finance SaRL cu 
rangul I la pretul aprobat 
conform hotararii adunarii 
creditorilor din data de 
12.07.2017: - Teren extravilan 
situat în comuna Ghiroda, str. 
Calea Lugojului jud. Timiș, CF 
400834 (CF vechi – 4606), nr. 
cadastru A428/9/2, suprafața: 
10.000 mp; teren intravilan 
situat în comuna Ghiroda, str. 
Calea Lugojului, județul Timiș, 
CF 400009(CF vechi – 20272), 
nr. cadastru A428/1/1, supra-
față: 15.000 mp, la pretul de 
p o r n i r e  a  l i c i t a t i e i  d e 
405.000,00 euro. Valorile nu 
contin TVA. Pretul se va plati 
in lei la cursul BNR din ziua 
plății Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunu-
rilor 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 in dosarul 
d e  i n s o l v e n ț ă  n r . 
9465/101/2012. Licitaţia va 
avea loc în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de  
10.08.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini in 
suma de 500 lei cu cel putin 2 
ore inainte de ora de incepere a 
licitatiei publice. Cont deschis 
la BRD SA Sucursala Dr. Tr. 
S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa 
se prezinte la ședinţa de lici-
taţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna 

la acel termen să depună oferte 
de cumpărare. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la tele-
f o n - f a x  0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 , 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; 
expertyna@yahoo.com, site: 
www.consultant-insolventa.ro 
sau la sediul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi. Lichidator judiciar 
asociat, Consultant Insolvență 
SPRL, prin ec. Emil Popescu. 
Yna Consulting SPRL, prin ec. 
Motoi Gogu

l Publicație de vânzare. 
Lichidator judiciar CII Bindiu 
Ioan Sebastian, desemnat în 
dosar nr. 2079/100/2010 al 
Tribunalului Maramureș, 
vinde prin licitație publică, 
următorul pachet de utilaje, 
proprietatea debitoarei NENS 
SA ARDUSAT, la preț de 
pornire fără TVA, 6.944 Euro: 
Mașina de găurit cu 8 burghie 
"COMEC", Mașina prelucrare 
lemn "OPTIMAT BHC 250", 
Mașina calibrat ”SANDING-
MASTER SCSB 2 1100”, 
Mașina de finisat "FLADDER 
DANMARK A/S AUT-1000 
VAC". Licitația se organizează 
în Baia Mare, str. Nicolae 
Iorga, nr. 1/44, jud.Mara-
mureș, în data de: 20.07.2017, 
ora 11.00. Participanții la lici-
tație vor depune o garanție de 
participare în cuantum de 
10% din prețul de pornire. 
Pasul de licitație este de 1% 
din prețul de pornire. Prețul 
de adjudecare se va achita în 
maxim 5 de zile de la data 
licitației. Informații suplimen-
tare la tel.0726.735.483. 
Supraofertele se pot comunica 
până la data licitației prin fax 
0372.870.355, sau E-mail: 
insolv_lichidare@yahoo.com

l 1.Informaţii  generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
ale persoanei  de  contact:   
Primaria Calopăr, Str.Princi-
pală, nr.572, Calopăr, judeţul 
Dolj, telefon: 0251.350.558, 
f a x :  0 2 5 1 . 3 5 0 . 5 5 8 , 
email: primaria_calopar08@
yahoo.com. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesi-
onat:  Teren intravilan în 
suprafață de 787mp, situat 
localitatea Calopăr, DJ 561, 
nr.100, Jud.Dolj. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: Documentaţia de atri-
buire a fost întocmită în 
conformitate cu prevederile 
OUG 54/2006. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei  deatri-

buire :   Documentaţ ia  ș i 
instrucţiunile privind organi-
zarea licitaţiei se pot obţine 
zilnic de  luni până joi între 
orele 08.00-16.00 și vineri între 
orele 08.00-14.00, în urma 
unei cereri scrise. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
d o c u m e n t a ţ i a   d e   a t r i -
buire:  Primăria comunei 
Calopăr, strada Principală, 
nr.572, Jud.Dolj, comparti-
mentul secretariat. 3.3. Costul 
și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit 
p r e v e d e r i l o r  O r d o -
nanţei de urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006:  Gratuit. 
3.4.Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21/07/2017, 
ora 10.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: Ofertele vor conţine 
cerinţele specifice prin docu-
mentaţia  de  atribuire și 
i n s t r u c ţ i u n i l e  p r i v i n d 
modul de elaborare și prezen-
tare a ofertelor. 4.1. Data 
limită  de  depunere a ofer-
telor: 07/08/2017, ora 11.00. 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Primăriei 
comunei Calopăr, localitatea 
Calopăr, județul Dolj, str.Prin-
c i p a l ă ,  n r.  5 7 2 .  4 . 3 . 
Numărul de exemplare în care 
t r ebu ie  depusă  f i ecare 
ofertă: Ofertele se vor depune 
în două exemplare, un exem-
plar original și unul copie. 
5.Data și locul la care se va 
d e s f ă ș u r a  s e d i n ţ a 
publică de deschidere a ofer-
telor: 08/08/2017, ora 12.00, la 
sediul Primăriei comunei 
Calopăr, localitatea Calopăr, 
judeţul Dolj, str.Principală, 
nr.572. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa  de  e-mail ale 
instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj, str.
Brestei, nr.12, Mun.Craiova, 
județul Dolj, Tel.0251.418.612, 
Fax: 0251.419.851, email: inre-
gistraredosare.dj@just.ro. 
7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea 
publicării: 14/07/2017.

l Anunţ privind  scoaterea la 
licitaţie publică a unui nr. de 
zece încăperi din clădirea 
dispensarului uman Calopăr 
pentru înfiinţare farmacie 
umană, proprietatea privată a 
Consiliului Local Calopăr, 
Judeţul Dolj. 1. Consiliul 
Local Calopăr, judeţul Dolj, 
cod fiscal 4554181, str.Princi-
p a l ă ,  n r. 5 7 2 ,  t e l / f a x 
0251.350.558, 0251.350.734, 
e-mail: primaria_calopar08@
yahoo.com- Persoană Contact: 
Prodileanu Dumitru Adrian. 
2. Obiectul închirierii: închiri-
erea unui nr. de zece încăperi 
din clădirea dispensarului 
uman Calopăr pentru înfiin-
ţare farmacie umană, proprie-
tatea privată a Consiliului 
Local Calopăr, Judeţul Dolj. 3. 

Documentaţia a fost întocmită 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr.213/1998- privind 
bunurile proprietate publică și 
a Legii nr.215/2001 a adminis-
traţiei publice locale modifi-
c a t ă ,  r e p u b l i c a t ă  c u 
modificările și completările 
ulterioare. 3.1.Persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire de la sediul Primăriei 
Comunei Calopăr, judeţul 
Dolj. 3.2.Documentaţia de 
atribuire se poate obţine de la 
serviciul secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Calopăr, 
judeţul Dolj. 3.3. Costul și 
condiţiile de plata pentru obţi-
nerea unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire- nu este 
cazul. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 
21.07.2017, ora 10.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a 
ofertelor: 07.08.2017, ora 
11.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Consi-
liul Local Calopăr, judeţul 
Dolj, str.Principală, nr.572. 
4.3.Oferta va  fi depusă în 
două exemplare: original și 
copie. 5.Şedinta publică de 
deschidere a ofertelor se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Calopăr, judeţul 
Dolj la data de 08.08.2017, ora 
12.00. 6.Instanţa competentă 
în  soluţionarea litigiilor 
apărute cu privire la închiriere 
este Tribunalul Dolj, str.
Brestei, nr.12, Mun.Craiova, 
judeţul Dolj, Tel.0251.418.612, 
Fax: 0251.419.851. 7.Anunţul 
de licitaţie va fi transmis către 
instituţiile abilitate în vederea 
p u b l i c ă r i i  l a  d a t a  d e 
14.07.2017. 

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, jud.
Dolj, organizează în data de 
02.08.2017, ora 12.00, licitaţie 
publică deschisă cu strigare în 
vederea încheier i i  unui 
contract de vânzare-cumpă-
rare a bunurilor care nu mai 
sunt necesare a materialelor 
sau pieselor rezultate în urma 
demolării sau dezmembrării. 
Documentaţia se poate obţine 
de la Biroul juridic al Spita-
lului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, începând cu 
data apariţiei anunţului. Ofer-
tele de participare se depun la 
Registratura Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, 
str. Tabaci, nr.1, până în data 
de 01.08.2017, ora 15.00. 
Preţul de pornire al bunurilor 
ce fac obiectul licitaţiei este: 
-fier= 0,61 lei/kg, oţel inoxi-
dabil= 3,4 lei /kg, -cupru= 
16,50 lei/kg, bronz= 10,5 lei/
kg, -aluminiu= 4,15 lei/kg, 
-alamă= 10,5 lei/kg, -plumb= 
4,4 lei /kg, -lemn= 0,05 lei/kg, 
-sticlă= 0,05 lei/kg. Bunurile 
care fac obiectul licitaţiei 
publice cu strigare pot fi 
văzute la sediul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, 
Craiova, jud.Dolj. Cota de 
cheltuieli de participare este 

de 100 Lei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la 
adresa menţionată mai sus 
sau la telefon: 0251.502.200, 
interior 242.

l Consiliul Local Popricani, 
judeţul Iași, cu sediul în locali-
tatea Popricani, comuna 
Popricani, judeţul Iași, organi-
zează în data de 01.08.2017, 
ora 13.00 licitaţie pentru: 
-Concesionare două parcele de 
teren pentru construcţii locu-
inţe: 1. Tarlaua nr. 93, parcela 
A 1557/647-905 –sat Popri-
cani. 2. Tarlaua nr. 175/1, 
parcela CC 113/1- 1000m.p. –
sat Cîrlig. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0232/708104/ 
compartiment urbanism. 

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregă-
tire profesională a conducăto-
rului auto, nr. 0184405000, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Grigore Alexandru, 
comuna Livezi, județul Vâlcea. 
Se declară nul. 

l Dumitrescu Ştefan PFA, cu 
sediul profesional în comuna 
Vulpeni, sat Gropșani, judeţul 
Olt, înmatriculată cu nr. 
F28/330/1994, CUI:6015990, 
declar pierdut certificat 
constatator pentru punctul de 
lucru din Sat Gropșani, 
comuna Vulpeni, str.Steja-
rului, nr.14, jud.Olt. Îl declar 
nul.

l Pierdut cert if icat  de 
membru, seria CT, nr.003042, 
eliberat pe numele de Zibi-
leanu Adela. Il declar nul.

l Operatorul de transport 
rutier SC Mirexi Trans SRL, 
cu adresa Sat. Coada Malului, 
Com. Măgurele,  Nr.  13, 
judeţul  Prahova,  declar 
pierdut Document de Control 
pentru Transportul Rutier de 
Persoane prin Servicii Ocazio-
nale -Național-, Document 
control NR.0066065.

l Pierdut carnet și legitimaţie 
d e  s t u d e n t  ( S e r i a  B , 
Nr.0329221) pe numele Tara-
chiu Vlad-George, UPB, 
Facultatea de Automatică și 
Calculatoare.

l Pierdut certificat internati-
onal de conducator ambarca-
tiune de agrement clasa D 
nr.2225, eliberat de ANR la 
04.02.2013 pe numele Barbuc 
Florin George. Il declar nul.

l Pierdut certificat consta-
tator suspendare firmă din 
data de 17.07.2014 pentru S.C. 
ENB Public S.R.L., având 
C . U . I .  3 3 0 7 3 8 6 6  ș i 
J40/4764/2014, cu sediul în 
București, sector 2.

l Declar pierdute și nule 
două legitimaţii de concurs 
pentru admiterea la Facul-
tatea de Matematică –Infor-
matică București, pe numele 
Bărbulescu Eduard –Ştefan.

ANUNȚURI
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     2040 nu pare un an foarte îndepărtat 
dacă ne gândim că nici într-un sfert de secol, 
Franţa, cea de a doua piaţă europeană - în 
condiţiile în care Marea Britanie se presupune 
că va părăsi UE până atunci - vrea să pună 
punct vânzării 
maşinilor clasice, 
adică a celor a 
căror propulsie 
se face pe baza motoarelor diesel şi benzină. 
Ambiţia este cu atât mai mare cu cât doar 
4% din parcul auto francez este compus din 
maşini electrice şi hibride, iar cota de piaţă 
pentru automobilele pur electrice a fost în 
2016 de doar 1,4% din cele peste 2 milioane 
de unităţi vândute. Ministrul francez al 
Mediului, Nicolas Hulot, a admis ca este un 
obiectiv greu de atins şi unul care nu va fi pe 
placul companiilor auto, 
dar spune că proiectul 
face parte dintr-un plan 
care pune pe primul loc 
clima şi faptul că polu-
area produsă de motoa-
rele pe combustie internă 
este o problemă de sănă-
tate publică. „Anunţăm 
finalul vânzării de 
maşini pe motorină şi 
pe benzină începând cu 
2040. Soluţiile sunt aici 
şi producătorii interni 
au resursele de a respecta 
aceste promisiuni”, a 
adăugat Hulot. Soluţia 
pentru preschimbarea rapidă a maşinilor, în 
principal pentru cei cu venituri reduse, stă 
în acordarea unei prime pentru cumpărarea 
de automobile electrice sau hibride noi sau 
secondhand. Într-o primă etapă vor fi încu-
rajaţi să renunţe la vehiculele clasice cei care 
au maşini diesel mai vechi de 1997 sau pe 
benzină de dinainte de anul 2001. Anunţul 
noului ministru francez al Mediului vine în 
contextul în care Germania şi-a anunţat o 

intenţie similiară, dar cu ţintă anul 2030, în 
vreme ce Olanda şi Norvegia vor să treacă 
la această măsură radicală încă din 2025. 
Norvegia pare cea mai apropiată de acest 
deziderat de vreme ce cota de piaţă a automo-

bilelor plug-in a crescut de 
la 6% în 2013, la peste 29% 
în 2016. Olanda a avut o 
cotă de 6%, puţin în termeni 

reali, dar de şase ori mai mult în comparaţie 
cu media UE pe 2016 de doar 1%.

Dacia, pregătită de schimbare. O ştire 
importantă, în context, vine de la Dacia. 
Renault are în plan să transforme marca 
naţională românească în automobil elec-
tric. Hakim Boutehra, director comercial 
grup Renault România, a declarat că Dacia 

se pregăteşte să devină parte a transfor-
mării anunţate de autorităţile franceze 
care au ca ţintă anul 2040. „Avem planuri 
pentru Dacia în aceste 
direcţii. Important este 
însă să păstrăm ADN-ul 
brandului: să păstrăm 
Dacia ca maşină accesi-
bilă”, a declarat Boutehra. 
Momentan, conceptul de 

maşină electrică nu prea se ptriveşte cu cel 
de automobil ieftin, sau accesibil, în limbajul 
producătorilor auto. Cel mai ieftin model 
Renault, Zoe, se învârte în jurul a 20.000 
de euro, la un preţ cel puţin dublu decât al 
unei Dacii, fără a oferi gabaritul şi capaci-
tatea de încărcare cu care se mândreşte marca 
naţională. „Cel mai mare trend în industria de 
automobile în toată lumea este să ai mai multă 
conectivitate, mai multe maşini electrice şi 
mai multe maşini autonome”, a spus oficialul 
Renault. Conectivitatea este uşor de realizat 
cu tehnologia actuală, dar până la autonomie 
mai e mult dacă vorbim despre Dacia. În 
plus, în plină schimbare de macaz a industriei 
auto, românii au umplut ţara de rable graţie 
„Legii Dragnea” care nu mai face diferenţa 
între un autovehicul electric şi unul Euro 0 

care împrăştie în cantităţi mari 
substanţe cancerigene în aer.

Cât de eco suntem. Chiar 
dacă vânzările de maşini ecolo-
gice au crescut în România 
de aproape trei ori în primele 
patru luni ale anului, fiind 
vândute 548 de autoturisme 
electrice şi hibrid, faţă de 195 
în acelaşi interval din 2016, 
conform datelor Asociaţiei 
Producătorilor şi Importa-
torilor de Automobile, în 
România au fost înmatriculate 
2.000 de maşini cu combustibili 
alternativi în ultimii 3 ani. De 

reţinut că în primul trimestru din 2017 au 
fost înmatriculate 128.000 de rable, adică 
de peste 233 de ori mai mult decât vânzările 

auto

Franţa se pregăteşte să renunţe la motorele pe benzină 
şi motorină, cel mai mare şarlatan auto din industrie, VW, 
vrea să facă o gamă întreagă de maşini electrice, Volvo spune 
că renunţă la automobilele pe motorizare clasică, iar Dacia 
se pregăteşte să devină şi electrică. Ştirile săptămânii trecute 
indică un adevărat galop către automobilele nepoluante şi 

sună ca un prohod cântat motoarelor pe combustie internă. 
Însă cât e realitate, cât e ficţiune în declaraţiile oficialilor din 
industria auto, cât de pregătite sunt statele să schimbe maca-
zul şi, mai ales, cât de pregătiţi sunt clienţii să treacă de la 
mirosul de benzină la 400 de volţi, sunt marile întrebări care 
fac diferenţa dintre calculele hârtiei şi circulaţia de zi cu zi.

În România, condusul sub influenţa alcoolului se sanc-
ţionează cu amendă, puncte de penalizare şi suspendarea 
permisului sau cu dosar penal. Pentru o îmbibaţie alcoolică 
mai mică de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat amenda 
este de la 3.045 de 
lei la 7.250 de lei şi 
suspendarea permi-
sului pentru 180 de zile. În cazul în care îmbibaţia alcoolică este 
egală sau peste 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat, minimum  
0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta constituie infracţiune şi 
se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă 
penală. Probele biologice pentru stabilirea alcoolemiei se ridică 
la spital. Remanenţa alcoolului în sânge sau în aerul expirat 

depinde de fiecare persoană în parte. Consumul unui litru 
de bere este echivalent cu ingerarea a 50 grame alcool pur, 
care pentru un şofer de 70 de kg corespunde unei alcoolemii 
de 0,57 grame la mie. Medicii spun că perioada în care se 

atinge valoarea maximă a alcoolemiei este de până la două 
ore de la ultimul pahar băut. O cantitate de 100 ml votcă 
se elimină în trei ore, o bere de 500 ml se elimină în maxim 
două ore, un litru de vin se elimină între șapte şi nouă ore. 
La aceste intervale de timp se adaugă 30 de minute, dacă s-a 
băut pe nemâncate, sau douăore, dacă s-a mâncat înainte.

În cât timp se elimină alcoolul din organism

Când se termină era motoarelor clasice
n Spre ce maşină e bine să te orientezi în următorea perioadă n Anul în care va apărea Dacia electrică

de automobile verzi. Autori-
tăţile din România anunţă 
construcţia de noi staţii de 
încărcare şi acordă vouchere 
de 10.000 de euro celor care 
vor să se electrifice, dar şi aşa 
problemele legate de auto-
nomie şi lipsa infrastructurii 
dedicate fac ca automobilul 
electric să fie doar o soluţie 
urbană în România.

Vo lvo  ş i  VW sch imbă 
motorul. Volvo este primul 
producător care a anunţat 
că din 2019 va lansa doar 
automobile electrice sau 
hibride. „Prin acest angaja-
ment marcăm sfârşitul erei 
maşinilor cu motor exclusiv 
cu combustie”, a declarat 
Thomas Ingenlath, Senior 
Vice President Design la Volvo 
Cars. „Cinci maşini complet 
electrice vor fi lansate între 
2019 şi 2021, dintre care trei 
vor fi modele Volvo şi două 
maşini electrificate de înaltă 
performanță de la Polestar, 

de miliarde de dolari, investiţii necesare pentru 
construirea bateriilor care să asigure producţia 
a 20 de milioane de automobile electrice anual.

200

MINUSURI
lipsa infrastructurii
autonomie
 investiţii scumpe

PLUSURI
 nepoluante
 ieftine în exploatare 
t axe zero sau foarte mici

Mai bine pe stomacul gol
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Serviciul de car sharing GetPony 
a ajuns şi în Bucureşti. Contra a 35 
de lei pe oră poţi să împrumuţi una 
dintre cele două unități BMW 
i3, însă, deocamdată, doar 
din cartierul  Cosmopolis. 
GetPony funcţionează la maximă capa-
citate în Cluj, unde există 5.000 de utili-
zatori care au la dispoziție 85 de maşini 
care pot fi preluate şi parcate oriunde în 
aria de acoperire. Cele două maşini pot 

fi folosite şi în Bucureşti 
cu condiţia să fie retur-
nate în locul din care au 
fost luate,  Cosmopolis, 

unde există şi o staţie de încărcare elec-
trică. Tariful GetPony este dinamic, în 
funcție de durata de utilizare. Primele 

10 minute de utilizare se 
taxează cu 3,5 lei pe minut, 
ulterior prețul este de 35 de 

lei pe oră. Pentru utilizarea peste şase  
ore tariful e de 350 de lei pe zi. Există 
şi un tarif preferenţial de 1,75 de lei pe 
minut, care se aplică în cazul rulării cu 
o viteză mai mică de 15 km/h.

 

o divizie a Volvo Cars. Cele cinci 
modele vor fi completate de o gamă 
largă de plug-in hibride pe benzină 
şi motorină şi opțiuni hibride uşoare 
de 48 de volți pe toate modelele, 
reprezentând una dintre cele mai 
complexe oferte de maşini electrifi-
cate de pe piața auto la ora actuală. 
Acest lucru înseamnă că, în viitor, 
nu vor  mai 
exista maşini 
Vo l v o  f ă r ă 
motor electric, maşinile pe combustie 
internă pure fiind treptat eliminate 
şi înlocuite cu maşini pe combustie 
internă care vin cu opțiuni de elec-
trificare. Volvo Cars are ca obiectiv 
să vândă un total de 1 milion de 
maşini electrificate până în 2025. 
Și ceea ce ne propunem îndeplinim 
întotdeauna. Acesta este modul 
nostru de a privi lucrurile”, se preci-
zează în comunicatul Volvo. VW nu 
se lasă nici el mai prejos şi vrea să 
împuşte doi iepuri dintr-o lovitură: 
să fidelizeze cât mai mulţi dintre 
clienţii dornici să treacă la maşina 
electrică, clientelă în general cu 
dare de mână, şi să-şi spele păcatele 

cauzate de Dieselgate. Până în 2020, 
maşinile 100% electrice vor juca un 
rol foarte important în reinventarea 
mărcii Volkswagen, a declarat un 
oficial VW la evenimentul de lansare 
al noului Polo. Deocamdată VW se 
concentrează pe segmentul SUV 
care reprezintă 40% din vânzări, dar 
în viitor, germanii promit că vor avea 

o întreagă familie de 
maşini pur electrice. 
„Credem foarte tare 

în acest viitor al automobilului”, a 
spus oficialul german.

Care sunt problemele. Nici nu şi-a 
luat bine avânt, că industria produ-
cătoare de maşini electrice ar putea 
avea probleme mai mari decât au 
preconizat. Un oficial Volkswagen 
avertizează asupra unei posibile crize 
a bateriilor litiu-ion având în vedere 
că toți marii constructori auto vor 
ca 25% din gamă să fie electrică sau 
hibridă. Șeful departamentului de 
cercetare şi dezvoltare Volkswagen 
estimează că grupul va avea nevoie 
de un volum mare de baterii litiu-ion 
în anul 2025, atunci când va fi atins 

VW Arteon, Alfa Romeo Stelvio, Hyundai i30, Seat 
Ibiza şi Opel Insignia au reuşit să obţină cinci stele la ulti-
mele teste EuroNCAP. Noul Arteon a obţinut un procent 
de 96%, ușor mai slab ca al lui Stelvio, pentru protecţia 
pasagerilor adulţi. Hyundai a primit tot cinci stele în versi-
unea 1.6 CRDi, cu nivelul de echipare Comfort. Şase 
airbaguri, sistemul automat de frânare de urgenţă și cel de 
păstrare a benzii de mers i-au adus 88% pentru protecţia 
pasagerilor adulţi. Seat Ibiza, primul model al Grupului 
Volkswagen dezvoltat pe noua platformă MQB A0, a 

obţinut şi el punctajul maxim. A fost testată versiunea de 
un litru, cu șase airbaguri și sistem automat de frânare de 
urgenţă cu detectare a pietonilor. Insignia în versiunea 1.6 

CDTI Edition, echipată cu șase airbaguri, capotă activă, 
frânare automată de urgenţă cu funcţie de detectare a 
pietonilor și asistenţă la păstrarea benzii de mers, nu a avut 
probleme în timpul testelor. Noua Honda Civic a obţinut 
patru stele din cauza problemelor care au apărut în cazul 
testului de impact lateral, unde pasagerii spate au avut de 
suferit la nivelul pieptului. Dezamăgirea a fost noul Ford 
Mustang. După ce în iarnă a primit doar două stele, în 
ultimele teste a ajuns la trei stele, cu toate că modelele au 
fost un pic îmbunătăţite. Cea mai mare penalizare pentru 
Mustang este la nivelul protecţiei copiilor, care are o valoare 
dezastruoasă în 
continuare, de 
doar 32%.

auto

Cele mai rapide sisteme 
de încărcare furnizează 
în 10 minute energie 
pentru 100 de kilometri

anul în care autovehiculele clasice vor 
fi mai scumpe decât cele electrice.2025

Pagini realizate de 
Cătălin F. Vărzaru

Car sharing în Bucureşti

Poneiul electric

apogeul livrărilor sale de maşini 
cu zero emisii. O criză preconizată 
ar putea fi evitată prin construcţia 
a încă 40 de fabrici de baterii de 
talia uzinei Tesla Giga Factory în 
următorii opt ani, conform ofici-
alului VW. Costul  uzinei Tesla 
Giga Factory este estimat la circa 
5 miliarde de dolari, ceea ce la un 
calcul simplu arată necesitatea unei 
investiţii de circa 200 de miliarde de 
dolari pentru a acoperi o necesitate 
de vânzări de maşini electrice de 
20 de milioane de unităţi, cât se 
vând anual doar în UE. Un alt 
neajuns este legat de tehnologia 
folosită. Li-ion sau li-polimer sunt 
acumulatori bazaţi pe litiu, un metal 
extrem de inflamabil şi reactiv care 
are ca atu densitatea mai mare de 
acumulare a energiei comparativ cu 
cea a acumulatorilor poluanţi NiCd 
sau NiMH, dar un cost ridicat de 
producţie şi o mare sensibilitate la 
variaţiile de temperatură. O scădere 
a temperaturii ambientale de la 25 de 
grade C la -15 grade C este în stare să 
reducă mai mult de jumătate auto-
nomia automobilului electric.

Coadă la reîncărcare. O altă 
problemă este lipsa infrastruc-
turii şi necesitatea unui timp 
mare de încărcare. Dacă un plin 
la automobilul clasic durează 
cinci minute şi oferă o auto-
nomie de cel puţin câteva sute de 
kilometri, cele mai performante 
sisteme de încărcare montate 
experimental pe automobilele 
electrice sunt capabile să furni-
zeze o autonomie de doar 100 
de km pentru 10 minute de 
cuplare la priză. Încărcare prin 
intermediul unor benzi inductive 
de rulare este o soluţie care însă 
presupune investiţii imense în 
infrastructură, dar şi modifi-
carea automobilului electric, aşa 
cum îl cunoaştem azi. În plus, 
există o lipsă aproape cvasito-
tală a service-urilor specializate 
în depanarea automobilelor 
electrice. Chiar dacă sunt cu 
mult mai fiabile decât cele pe 
combustie clasică, automobilele 
eletrice necesită înlocuirea clasi-
cilor mecanici, cu electriceni şi 
electronişti pe scară largă.

Cât de sigure sunt 
noile modele
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Pentru a înțelege care este de fapt 
realitatea, trebuie mai întâi să înțelegem 
ce sunt razele ultraviolete și cum se dife-
renţiează ele. Atât razele UVA, cât și cele 
UVB afectează pielea expusă la soare. 
UVA are un spectru mai larg și pene-
trează stratul mai adânc al 
pielii, dermul. Expunerea 
neprotejată la razele UVA 
poate duce la îmbătrânirea 
pielii, apariția ridurilor și 
scăderea sistemului imunitar. De cealaltă 
parte razele UVB au un spectru mai mic 
și sunt răspunzătoare de arsurile solare ale 
stratului de la suprafața pielii. 

Iată câteva convingeri greșite legate  
de  expunerea  la soare:

1. Nu e întotdeauna nevoie de protecție 
solară. Unii oameni cred că e nevoie să 
folosească crema cu protecție doar când 
sunt la plajă sau la piscină și își expun 
întreg corpul la soare. La fel și pentru 
zilele înnorate, atunci când căldura soarelui 
nu se simte atât de tare. Fals. Crema cu 
protecție trebuie aplicată mereu, pe toate 
porțiunile de piele expuse la soare, fie că 
vorbim doar de picioare sau de mâini sau 
de față.

2. Cremele de protecție impiedică 
organismul să absoarbă vitamina D. Deși 
e parțial adevărat, acest lucru nu trebuie să 
ne împiedice să folosim creme de protecție. 
Specialiștii spun că este suficient ca pielea 
să fie expusă la soare între 5 și 30 de minute 
în fiecare zi, pentru a primi doza zilnică 
necesară de vitamina D. Și, cum nu vom 
reînnoi stratul de protecție atât de repede, 
este clar că organismul va absorbi canti-
tatea de vitamina D necesară.

3. Cremele cu protecție solară dăunează 
sănătății.  Mitul acesta se bazează pe un 
studiu mai vechi referitor la oxybenzonă, 
unul dintre ingredientele active din astfel 
de creme. În acel studiu, șoarecii de 
laborator expuși la oxybenzonă au avut 
parte de efecte secundare. Totuși, un 
raport publicat ulterior a arătat că nivelul 
oxybenzonei folosite în studiul respectiv 
fusese foarte mare și că astfel de efecte nu 
ar putea apărea la oameni, date fiind canti-
tățile de oxybenzonă folosite în creme. De 
altfel, după mai bine de 40 de ani în care 
acest ingredient a fost folosit în cremele 
cu protecție solară, nu au fost raportate 
cazuri de efecte secundare.

4. Persoanele cu piele închisă la 
culoare nu au nevoie de protecție solară. 
Unele persoane cred că cei care au mai 

MAGDA BUCUR multă melanină în piele nu au nevoie 
de protecție, pentru că melanina acțio-
nează ca un dispersor al razelor UVB, 
protejând împotriva arsurilor. Acest lucru 
este adevărat, însă nu trebuie să uităm 
de razele UVA, care nu sunt blocate de 
melanina din piele. 

5. Solarul creează o bază protec-
toare pentru bronz. Este destul de 

întâlnită teoria potrivit 
căreia,  înainte de a te 
expune la soare trebuie să 
mergi câteva ședințe la solar, 
pentru a obține un bronz 

rapid, pregătitor. Fals și periculos. La 
solar sunt folosite concentrații de UVA 
mai mari, tocmai pentru a obține un 
bronz rapid. Acest bronz nu va proteja 

corpul 
de arsurile provocate de radiațiile UVB 
din razele soarelui.

6. Produsele de make-up sunt sufici-

Ai dureri abdominale? Iată cele mai frecvente cauze

În cavitatea abdominală se regăsesc 
stomacul, rinichii, ficatul, intestinul 
subțire și cel gros, pancreasul, bila, splina, 
apendicele, plus mușchi și două dintre 
vasele cele mai importante de sânge din 
corp: aorta și vena cavă. Astfel că durerile 
abdominale pot avea nenumărate cauze. 

Iată câteva dintre cele mai frecvente:
Gastroenterita, cunoscută popular și ca 

„răceală la stomac”, e cauzată de obicei 
de bacterii sau viruși și simptomele se 
rezolvă în câteva zile. Acestea includ, 
pe lângă durerile abdominale, greață, 
ameţeli, vărsături, scaune moi sau chiar 
lichide, mult mai frecvente decât în mod 
normal. Dacă aceste simptome nu trec 
în 2-3 zile, este posibil să fie vorba de 
afecțiuni mai grave, cum sunt cele infla-
matorii ale sistemului digestiv.

Gaze – acestea apar atunci când bacte-
riile din intestinul subțire încearcă să 
proceseze alimentele la care organismul 
are o anumită formă de intoleranță. 
Presiunea pe care aceste gaze o exercită 
asupra intestinului cauzează dureri 
abdominale puternice, ca niște crampe. 
De asemenea, gazele provoacă balonare, 
flatulență și regurgitări.

Sindromul colonului iritabil – cei care 
suferă de acest sindrom nu reușesc să 
digere anumite tipuri de alimente. Când 
acest lucru se întâmplă, în abdomen 
are loc o mișcare a intestinelor care 
provoacă dureri abdominale. 
Alte simptome asociate 
acestui sindrom pot 
fi balonarea, gazele 
abdominale, crampele 
și greața.

Reflux acid gastric – 
apare atunci când acidul 
din stomac urcă pe 
esofag, înspre faringe 
și provoacă o senzație 
de arsură însoțită de 
dureri abdominale. Alte 
simptome obișnuite în 
cazul refluxului sunt 
balonarea și crampele.

Vărsăturile – în 
timpul unui episod de 
vărsături vor apărea 
dureri abdominale, 
pentru că aciul din 
stomac „călăto-
rește” înapoi prin 

Durerile abdominale apar în zona dintre piept și pelvis și pot fi 
semnele unor afecțiuni minore sau, dimpotrivă, ale unor boli grave. 
Simptomele trec de la sine, de obicei, fără să fie nevoie de un tratament 
specific, însă atunci când acestea devin severe și constante, trebuie 
consultat un medic pentru că poate fi vorba de afecțiuni grave, cum este 
și cancerul. De obicei, durerile abdominale sunt provocate de probleme-
le digestive, însă și afecțiunile unor organe pot produce dureri care 
iradiază în zona abdominală. 

sistemul digestiv, iritând în calea sa țesu-
turile. De asemenea, forțarea mușchilor 
abdominali, în momentul vomitatului, 
poate provoca dureri.

Gastrita – când învelișul stomacului este 
umflat sau inflamat, cum se întâmplă în 
cazul acestei afecțiuni, pot apărea durerile. 
Gastrita se mai manifestă și prin greață, 
vărsături sau balonare.

Constipația – atunci când intestinul gros 
este plin cu reziduuri, crește presiunea pe 
colon și apar durerile abdominale.

Menstruația – la femei, menstruația poate 
provoca inflamații și dureri în abdomen. 
De obicei, instalarea menstruației e acom-
paniată și de balonare, gaze, crampe și 
constipație, toate ducând la un disconfort 
abdominal.

Infecții ale tractului sau ale vezicii urinare 
– acestea sunt cel mai adesea cauzate de 
bacteria E.coli care colonizează uretra și 

vezica urinară și provoacă, la femei, 
cistita. Printre simptomele cistitei 

se numără durerile de burtă, 
presiunea la nivelul abdomenului 
sau balonarea. (M.B.)

Razele UVB joacă un rol important 
în apariția cancerului de piele, 
din cauza arsurilor repetate.

ente pentru a proteja fața. Chiar dacă fondul de 
ten (anumite tipuri) conține un factor de protecție, 
de obicei nu este suficient și nu poate fi un înlocu-

itor pentru cremă. Cel mai bine este să folosiți 
o bază cu factor mare de protecție și 

produsele de make-up ca un 
strat adițional care protejează 

pielea împotriva 
radiațiilor.

7. Nu te bron-
zezi, dacă te dai cu 

cremă de 

protecție. Bronzul 
este răspunsul natural al pielii 

la expunerea la radiații. Este felul 
în care pielea se protejează singură. 

Cremele de protecție solară protejează 
împotriva radiațiilor UVA și UVB, dar 
nu fac asta în mod complet, astfel că și 
organismului îi revine o parte impor-
tantă din treabă. De aceea, chiar și 

dacă aplicăm creme de protecție solară de mai 
multe ori pe zi, tot vom avea pielea bronzată 
după expunerea la soare.

n Fondul de ten nu este un înlocuitor n Solarul, periculos

Cremele cu factor de protecție solară sunt din ce în ce mai performan-
te și promit protecție cât mai adecvată tipului de piele. Totuși, încă există 
mituri în ce privește protecția solară, pe care oamenii le-au preluat și de 
care le este greu să se despartă.

Persoanele cu pielea 
închisă la culoare nu sunt 
ferite de cancerul de piele

Șapte mituri demontate despre 
cremele de protecție solară

Există și situații mai grave, în 
care durerile abdominale pot 
fi semnul unei afecțiuni care 
poate chiar pune viața în peri-
col, dacă nu e tratată la timp. 

Astfel de cazuri sunt apendicita 
sau peritonita, infecțiile urinare, hepatita, 
calculii biliari, intoxicația alimentară, 
infecțiile cu paraziți, hernia sau cancerul 
de stomac sau de pancreas
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I n Meleșcanu, la Bruxelles
Ministrul Afacerilor Externe, 
Teodor Meleşcanu, participă 
astăzi la reuniunea Consiliului 
Afaceri Externe (CAE), de la 
Bruxelles, unde se va discuta, 
între altele, despre priorităţile 
de acţiune în privinţa gestio-
nării migraţiei cu accent pe 
ruta central-mediteraneană. 
Evoluţiile din Libia şi Repu-
blica Populară Democrată 
Coreeană sunt alte două 
teme importante de pe 
agenda CAE.

n Examen pentru directori
Astăzi are loc proba scrisă a 
concursului pentru ocuparea 
funcţiilor vacante de director 
şi director adjunct de unităţi 
de învăţământ. Examenul 
începe de la ora 9.00 şi 
constă într-un test-grilă prin 
care se evaluează cunoştin-
ţele privind legislaţia specifică 
învăţământului preuniversitar 
şi management educaţional. 
Între 19 şi 31 iulie sunt pro- 
gramate evaluarea CV-ului 
şi interviul.

n Renaște Steaua București
Echipa de fotbal a Clubului 
Sportiv al Armatei Steaua 
Bucureşti se reuneşte în această 
dimineaţă (ora 9.30) în 
Complexul Ghencea. „Militarii” 
vor susţine un antrenament cu 
public sub comanda antreno-
rului principal Ion Ion şi a altor 
glorii steliste precum Marius 
Lăcătuş şi Ştefan Iovan. Conti-
nuatoarea echipei Armatei 
înfiinţate în 1947 va juca în noul 
sezon în Liga a IV-a sau a V-a, 
în funcţie de decizia AMFB.

Tenismanul elveţian Roger Federer a câştigat, 
ieri, cel de-al 8-lea său trofeu la Wimbledon, al 
treilea turneu de Grand Slam al anului. Elveţianul 
l-a învins în finală pe croatul Marin Cilic cu 6-3, 
6-1, 6-4, după o oră şi 41 minute de joc. Triumful 
lui Federer este cu atât mai impresionant cu cât el 
a reuşit să câştige turneul fără să piardă vreun set 
şi a devenit cel mai vârstnic jucător ce se impune 
la Wimbledon în era modernă, la 35 ani şi 342 
zile. Pentru Federer a fost a 11-a finală disputată 
în carieră pe iarba londoneză, ultimul succes la All 
England Lawn Tennis and Croquet Club datând din 
anul 2012. Titlul obţinut la  Wimbledon este al 19-lea 
de Grand Slam din vitrina elveţianului. În acest an, 
Roger s-a impus deja la Australian Open, Indian 
Wells, Miami şi la Halle. Croatul Marin Cilic a avut 
probleme medicale în timpul partidei, el cerând 
intervenţia medicului în setul al doilea. Cilic rămâne 
astfel cu un singur titlu de Grand Slam în carieră, 
câştigat în 2014, la US Open. (Marius Gîrlașiu)

CRISTIAN ANTON

Românii cheltuiesc sume 
diferite de bani pentru 
acelaşi tip de alimente 

în funcţie de zona în care locu-
iesc. Influenţat fiind de nivelul 

cererii şi al ofertei, de puterea 
de cumpărare a locuitorilor, 
de distanţa faţă de furnizori, 
dar şi de competiţia dintre 
comercianţi, preţul unui coş 

de cumpărături poate diferi 
cu peste 20 de lei de la un oraş 
la altul, arată o analiză reali-
zată de economica.net pe baza 
informaţiilor oferite de către 
Institutul Naţional de Statis-
tică (INS). Mai exact, din 

calculele care au luat ca punct 
de referinţă un coş format din 
şapte alimente (cartofi, ceapă 
verde, varză, morcovi, lapte 
proaspăt, brânză de oaie, ouă), 

Un coș de cumpărături cu șapte alimente de bază 
cumpărat din pieţele agroalimentare poate costa, în 
medie, de la puţin peste 30 de lei la peste 53 de lei, în 
funcţie de reședinţa de judeţ de unde a fost achiziţio-
nat. Cel mai scump este să îţi faci cumpărăturile în 
Sfântu Gheorghe și cel mai ieftin la Piatra-Neamţ, 
iar diferenţele sunt incredibil de mari. În condiţiile 
în care Sfântu Gheorghe se află în Covasna, una 
dintre cele mai sărace regiuni din România.

eveniment

Aproape la fel de scumpe (49,6 lei) au fost aceste produse şi pentru locuitorii din 
Piteşti, în timp ce clujenii au alocat în medie 46,5 lei pe aceste alimente de bază. 
Tot peste 40 de lei (43,7) costă în medie şi un coş cu alimente achiziţionat din 
pieţele agroalimentare din Târgovişte, diferenţa fiind mică (42,7 lei) faţă de costul 
acestor cumpărături luate de data aceasta din Reşiţa.

Legendă vie. Federer, al 8-lea trofeu la Wimbledon

preţul mediu cel mai mare s-a 
regăsit în luna mai, conform 
ultimelor date disponibile, în 
Sfântu Gheorghe. Consuma-
torii care alegeau să cumpere 
din pieţele agroalimentare de 
acolo au cheltuit pentru un 
astfel de coş, în medie, 53,3 
lei.

Î
n Bucureşti, costul unui astfel 
de coş din care lipsesc litrul 
de lapte şi un ou (pentru care 

INS nu are informaţii) se ridică 

la 41,5 lei. Urmează Sibiu în 
topul celor mai scumpe oraşe de 
unde să îţi faci piaţa, cu un preţ 
mediu de 39,8 lei pe coş, Deva 
şi Braşov cu 39,7 lei şi Slatina 
cu 39,2 lei.

Cele mai ieftine  
cumpărături, la Piatra-Neamţ

La polul opus, se află pieţele 
din Piatra-Neamţ (30,7 
lei) şi Brăila (30,9 lei), cu 

menţiunea că nu pentru toate 

reşedinţele de judeţ s-a putut 
face un calcul exact, din lipsa 
tuturor datelor disponibile. Este 
cazul municipiilor Botoşani, 
Iaşi, Miercurea Ciuc, Suceava, 
Tulcea, Vaslui şi Zalău. Menţi-
onăm că aceste calcule au fost 
realizate pe baza preţurilor 
medii şi a indicilor preţurilor la 
principalele produse vândute 
în pieţele agroalimentare din 
municipiile reşedinţă de judeţ 
în luna mai, anul curent.

Cel mai scump coş de cumpărături e în cel mai sărac judeţ

Paradoxul românesc: mâncarea 
e mai ieftină în Bucureşti decât 
în zonele defavorizate
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