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Actualitate 20.07.Declarația 
zilei

„FRF fundamentea-
ză existența de sta-
dioane în Alexan-

dria și insistă pen-
tru organizarea de 
activități fotbalis-
tice într-o rază de 
sub 100 de km de 
București”.
SEVIL SHHAIDEH,
vicepremier

CCR: Kovesi 
poate fi audiată 
de Parlament, 
dar poate refuza 
cererea
Laura Codruţa Kovesi, ca şi ori-
ce alt şef de instituţie, poate fi 
audiată în cadrul comisiilor for-
mate în Parlament, dar nu este 
obligată să se prezinte, au de-
cis judecătorii CCR. Cât priveşte 
parlamentarii, aceştia nu pot de-
pune sesizări penale decât dacă 
cei audiaţi sunt vizaţi de fapte 
de corupţie. Judecătorii susţin că 
o anchetă penală poate decur-
ge în paralel cu o comisie par-
lamentară bazată pe acelaşi su-
biect. (Ramona Feraru)
^^^

Frați jihadiști, 
prinși în România 
de SRI
Doi frați din Siria au fost prinși 
de SRI pe teritoriul României 
și urmează să fie expulzați sub 
acuzația de propagandă jiha-
distă și activități teroriste. Ha-
san Alferdawi și Hamzah Alfar-
dawi aveau drept de ședere și 
locuiau în Brăila, acolo unde 
derulau, din 2012, o afacere de 
comercializare și export a ani-
malelor vii, în special oi. Cei doi 
sunt acuzați că au facilitat in-
trarea ilegală în țara noastră 
a unor sirieni care au legături 
cu grupări teroriste. De aseme-
nea, ei mențineau legătura cu 
membrii unor grupări jihadiste, 
inclusiv Daesh – Stat Islamic, 
ISIS. Curtea de Apel București 
i-a declarat indezirabili opt ani 
în România. (Petrișor Cană)
^^^
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Ionuț M ișa, ministrul  
Finanțelor Publice, a s emnat, 
la Luxemburg, Contractul ca-
dru de finanțare cu Banca Eu-
ropeană de In vestiții (BEI) în  
valoare de un miliard de euro.

Împrumutul c ontractat de  
la BEI v a ac operi c ontribuția 
bugetului de st at, c are 
cofinanțează pr oiecte prio-
ritare de tr ansport, din c a-
drul Programului Operațional 
Infrastructură Mar e (POIM)  
2014-2020. In vestițiile v or 
beneficia, de as emenea, de  
fonduri ner ambursabile din  
partea Uniunii Europene și s e 

vor c oncentra pe pr omova-
rea unui tr ansport sust ena-
bil și pe eliminar ea blocajelor 
din r ețeaua infrastructurii de  
transport.

Se va pune accentul pe sis-
temele de transport multimo-
dal și pe reducerea impactului 
transportului asupr a mediu-
lui. R omânia ar e c alitatea de  
împrumutat și  este reprezen-
tată de M inisterul F inanțelor 
Publice, iar pr omotorul est e 
Ministerul T ransporturilor. 
Beneficiarii pr oiectelor sunt  
autoritățile și s ocietățile r o-
mâne r elevante c are imple-

mentează proiectele incluse în 
axele 1 și 2 din POIM.

Aceeași valoare 
și acum șase ani

Împrumutul est e ac ordat 
pe o perio adă de până la 25  
de ani, din c are o perio adă de 
grație de până la 7 ani,  fieca-
re tragere fiind considerată un 
împrumut de sine stătător, cu 
propria sa maturitate și peri-
oadă de grație.

Reamintim că România s-a 
împrumutat cu un miliar d de  
euro de la BEI,  sub o altă titu-
latură, mai pompoasă, de  Im-

prumut Strategic Național de  
Referință pentru C ofinanțare 
pentru proiecte din domeniul  
transporturilor și mediului, 
pentru perioada 2007-2013.

Până acum,  infr astructura 
rutieră a beneficiat de 10 îm-
prumuturi de la BEI,  c are au  
fost f olosite pentru r eabili-
tări și c onsolidări de drumuri  
naționale. Printr e ac estea s e 
regăsesc lucrările: r eabilita-
re DN 18- în z ona M oldovei, 
DN7-consolidarea viaductu-
lui de la C ozia și c onsolidarea 
pasajul cu c alea ferată, tot de  
pe DN7. (Carmen Andrei)

România a mai împrumutat un miliard de euro

Simona Stupar
simona.stupar@evz.ro

Î
n ultima perio adă, s-au  
înregistrat mai mult e f o-
care active de inc endiu în 
Muntenegru, în centrul și 

în sudul țării, unde se fac efor-
turi susținut e pentru sting e-
rea acestora. Au fost evacuați, 
unde a fost necesar, și turiștii 
din zona afectată. Dacă e xis-
tă probleme, c etățenii români 
pot semnala situația de urgen-
ţă la numărul de telefon 112, ur-
mând să respecte instrucțiunile 
autorităților munt enegrene, 
care acționează la fața locului, 
explică M inisterul r omân de  
Externe.

Pompieri răniți 
și case arse

În Cr oația, inc endiile de 
pădure au avut loc în apropi-
erea localităților Split, Solin, 
Kastela, Srinjine,  Sitno Gor -
nje, Sitno D onje și Zrno vni-
ca. Din c auza inc endiilor, au 
fost rănit e 80 de per soane, 
majoritatea pompieri s au lo-
calnici care au ajut at la stin-

gerea inc endiilor, iar mulți 
turiști cazați în zona de coas-
tă au fost nevoiți să părăseas-
că hotelurile. 

Incendiile de v egetație au 
fost r aportate înc epând de 
duminică în z ona Split,  dis-
trugând 4 .500 de hect are de 
păduri de pini şi de măslini. 

Luni s eara, f ocul a ajuns 
la mar ginea or aşului, dis-

trugând mai mult e maşini şi 
conducând la e vacuarea unui 
mall. O groapă de gunoi a luat 
foc, iar or aşul a f ost acoperit 
de un fum gr os, negru.  Pr e-
mierul cr oat, Andr ej Plen-
kovic, s-a deplas at în or aş, 
marţi, pentru a e valua situa-
ţia, după ce în presa croată au 
apărut speculaţii că ar fi vor-
ba despre incendiatori.

Evenimentul zilei, Joi, 20 iulie 2017

MAE român i-a alertat pe cetățenii români care se afl ă sau vor să călătorească în Croația, 
Muntenegru, Italia, Franța, că aceste țări se confruntă cu incendii majore de vegetație 

^ Măsuri de urgență
Circa 450 de pompieri au 
reușit să stăpânească, marți, 
un incendiu de pădure în 
apropierea stațiunii Nisa, în 
sudul Franței.  Imaginile pu-
blicate de prefectura Depar-
tamentului francez Alpes-Ma-
ritimes înfățișau un nor de 
fum care se ridica din pădu-
re, nu departe de zonele lo-
cuite, la 15 km nord de Nisa. 
Circa 100 de hectare de te-
ren au fost cuprinse de flă-
cări în zonă, dar datorită răs-
punsului rapid al serviciilor 
de urgență, nu a fost necesa-
ră evacuarea locuințelor. Pe 
de altă parte, ministrul de In-
terne albanez, Dritan Demiraj, 
a anunțat că Albania a cerut 
ajutorul NATO și al țărilor ve-
cine în lupta cu incendiile, fi-
ind peste 90 de incendii acti-
vate în toată țara. 

^ Mașini arse, abandonate, lângă 
orașul de coastă Split, în Croația
FOTO: AGERPRES

Turiștii români, Turiștii români, 
avertizați avertizați 
în legătură în legătură 
cu incendiile cu incendiile 
de pădure din Europade pădure din Europa

^ Câteva sute de turiști au fost 
evacuați din orașul sicilian San Vito 

lo Capo, din cauza  incendiilor 
FOTO: AGERPRES
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- Dan Andronic: Nu știu dacă ați 
citit interviul acordat acum câ-
teva zile ziarului italian La Re-
pubblica de către ministrul 
Informațiilor din Arabia Saudi-
tă. Acesta a spus că Al Jazeera 
este un instrument al agendei 
negative din Qatar. Mai mult 
decât atât, spune că Al Jazeera 
este caracterizată de ostilitate, 
este un instrument de defăima-
re, al știrilor fabricate, este un 
instrument în mâna Al Qaeda, 
DAESH și Hezbollah. Acesta-i 
citatul exact. Care este reacția 
dumneavoastră?

- Mostefa Souag: Este foarte simplu. 
Ministrul s audit tr ebuie să aper e 
poziția țării sale. 

- Da, dar nu vorbește despre 
Qatar, ci direct despre Al Jaze-
era.

-Da, dar Al J azeera este un element 
important pe ag enda c elor c are c er 
Qatarului să-l r educă la tăc ere. Cu 
toate ast ea nu poți c ere ministrului 
Arabiei Saudite să spună că Al J aze-
era este un post de televiziune minu-
nat, dar noi cerem închiderea lui. Așa 
că tr ebuie să vină cu nișt e moti ve. 
Vă pot spune cât eva cu vinte despr e 
această absurditate. În primul rând,  
Al Jazeera a transmis din Arabia Sau-
dită până când ne-au oprit…

- În iunie 2017...
- D a, în iunie.  Cum s-a întâmplat 
asta, cum am putut lucra atunci, cum 

de er am ac ceptați 
în Ar abia S audită, 
știind că suntem o unealtă a teroris-
mului, pentru Al Qaeda? 

- Poate că v-au tolerat?
- Toleranți în Arabia Saudită? Uau, e 
prima dată când aud așa c eva. În al 
doilea rând, purtătorul de cu vânt al 
coaliției care luptă în Yemen, un sa-
udit, era difuzat pe postul Al Jazeera 
tot timpul. Cum de nu a spus nimic , 
atunci? În al tr eilea rând,  de fiec a-
re dată când Al J azeera a fost acuzat 
de acest lucru am c erut acestui gu-
vern să aducă o singură dovadă con-

cretă. N-au făcut-o niciodată! Și nu 
vorbesc doar despre Arabia Saudită, 
Egipt, ci și despr e Siria,  s au oric are 
alt guvern. N-au făcut-o niciodată.  
De exemplu, regimul din Egipt a pus 
toate televiziunile pe care le contro-
lează să at ace Al J azeera, dar noi nu 
am făcut altceva decât să continuăm 
să relatăm adevărul. Toți sunt furioși 
pentru că noi pr ezentăm ade vărul 
oamenilor.

Cum a ajuns Al Jazeera în focul Cum a ajuns Al Jazeera în focul 
confl ictului care zguduie lumea arabă confl ictului care zguduie lumea arabă 

Infl uentul canal de știri Al Jazeera, fi nanțat integral 
de guvernul de la Doha (buget de 100 de milioane de 
dolari SUA), a fost antrenat în disputa care opune 
Qatarul unui grup de țări arabe, printre care 
Arabia Saudită, Egiptul sau Emiratele Arabe Unite.

Continuare în paginile 4-5

Interviu-eveniment: Dan Andronic, Interviu-eveniment: Dan Andronic, 
la Doha, în dialog cu directorul la Doha, în dialog cu directorul 
general Al Jazeera, Mostefa Souag (II)general Al Jazeera, Mostefa Souag (II)
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- Dan Andronic: Haideți să-i spu-
nem: cealaltă parte a poveștii!

- Mostefa Souag: Nu, noi aducem toa-
te părțile po veștii! Chiar și în c azul 
Egiptului, atunci când ne-au dat afa-
ră din țară, când ne-au băgat reporte-
rii la închis oare, de fiec are dată când 
discutam o chestiune legată de Egipt, 
aduceam pe cine va c are să susțină 
punctul de v edere al gu vernului de 
la Cair o. N oi nu vr em să pr ezentăm 
doar o p arte a po veștii indif erent de 
situație! Iar atunci când nu găsim pe 
cineva care să r eprezinte acest punct 
de vedere, cum este în cazul lui Assad, 
nu a vem pe nimeni c are să-i susțină 
cauza, cerem reporterilor noștri să ia 
această poziție și să spună: Gu vernul 
sirian susține asta și asta…

- Dar trebuie să înțelegeți că 
pentru un european, jurnalist 
sau nu, aceste acuzații au o va-
loare deosebit de puternică. Mai 
ales că vorbim despre cel mai im-
portant post de știri din Orien-
tul Mijlociu. Cum vă gândiți să vă 
extrageți din acest conflict?

- Nu ne-am implic at noi în ac est 
conflict…

- Dar sunteți implicați…
- Am f ost f orțați să intrăm în ac est 
conflict. Am încercat să ne ținem de-
parte de el.

- Dar nu ați reușit…
- D eoarece nu poți f orța st ate c are 
hărțuiesc această țară ( Qatar – n.n.) 
și Al J azeera să-și r etragă cu vintele, 
acuzațiile pe c are le-au r ostit despre 
Al J azeera. C eea c e am făcut și c eea 
ce vom face va fi să fim profesioniști. 
Nu v om intr a în j ocul lor. D acă v eți 
urmări Al Ar abyia (po stul de știri 
finanțat de Ar abia S audită – n.n.) și 

înțelegeți limba arabă, dacă vă uit ați 
la Sky News (Sky News Arabia - post 
de știri finanțat de  Emir atele Ar a-
be Unite – n.n.),  sau la c ele din Du-
bai și Egipt veți înțelege că nu au de-
loc de-a f ace cu jurnalismul.  Dacă le 
veți urmări pe t oate, veți înțelege că 
Al Jazeera respectă standardele pro-
fesionale, prezintă totul rațional, în-
totdeauna aduce cele două părți afla-

te în c onflict, 
prezintă f ap-
te. Înt otdeau-
na dacă e xis-
tă știri f abri-
cate împotriva 
Al J azeera s au 
Qatar arătăm 
nu numai că 
sunt f abrica-
te, dar și cum 
au f ost f abri-
cate. N oi cr e-
dem că o ame-
nii care urmă-
resc Al J azee-
ra sunt sufici-
ent de deștepți 
ca să distin-
gă adevărul de 
minciună. As-
ta-i politica pe 

care o urmăm.  P entru că eu cr ed că 
până la urmă rămâne ade vărul! Poa-
te că ați văzut știrea publicată ieri sau 
azi de Washington Post…

- Am văzut-o azi (în ziua intervi-
ului – n.n.). E cea legată de mo-
dul în care site-ul Qatari News 
Agency a fost atacat de hackeri 
(conflictul între Qatar și celelal-
te state arabe a plecat de la pu-
blicarea unor comentarii pe si-
te-ul agenției oficiale de știri în 
care Emirul lăuda Iranul, îl ataca 
pe Donald Trump și spunea că va 
retrage el ambasadorii din țările 
arabe – n.n.)

- Spune au că ag ențiile de s ecuritate 
din Americ a i-au inf ormat că at acul 
cibernetic la adresa site-ului agenției 
naționale qat areze a v enit din p ar-
tea Emiratele Arabe Unite sau a unor 

persoane angajate de acesta
- Nu este confirmat oficial. Citea-
ză surse anonime.
- Dar noi știm cu siguranță că FBI a 

participat la această anchetă. Guver-
nul din Q atar a s olicitat sprijinul FBI 
pentru a avea o anchetă independen-
tă. FBI v a anunța în r aportul final că 
site-ul (Qatari News Agency – n.n.) a 
fost atacat și că au indicii clare asupra 
zonei din care a venit atacul. Ceea ce 
este nou pentru noi nu este atacul ci-
bernetic în sine, aveam un sentiment 
că din aceea zonă ni se trage. Nou este 
faptul că a existat o întâlnire cu înalți 
oficiali, inclusiv cel care conduce țara 
(Emiratele Arabe Unite - n.n.) acum,  
iar în ziua următoare planul a fost im-
plementat. Acest lucru nu-l știam, că 
a fost planificat la cel mai înalt nivel.

- Cred că a fost o operațiune plani-
ficată anterior, pare un plan mult 
prea complex pentru a fi gândit și 
implementat în 24 de ore.
- Nu știm.  Eu v orbesc do ar des-

pre lucrurile pe c are le știu.  Așa cum 
spuneți, este probabil să fi f ost plani-
ficat anterior, pentru în cât eva minu-
te de la at acul cibernetic (asupr a si-
te-ului Qatari News Agency și plas a-
rea unor fake news – n.n) posturile de 
știri Al Arabyia și Sky News au difuzat 
reportaje despr e ac est lucru.  În mod 
normal, îți trebuie cel puțin 30 de mi-
nute ca să realizezi un material pentru 
TV, dar a veau pregătite nu numai r e-
portajele, ci și invitații care să comen-
teze, informații, totul era gata! Noi nu 
vrem să fim o parte a conflictului…

- Cu toate astea, sunteți…
- Dar dacă devii, trebuie să faci tot 

ce poți pentru a-ți păstra profesiona-
lismul.

î ț l ți li b bă d ă ă it ți

c
p
te
a

Mostefa Souag este director ge-
neral al Al Jazeera News Channel 
în limba arabă. Înainte de Al Jaze-
era Media Network, a lucrat la BBC 
World Service și la grupul mass-me-
dia MBC. Mostefa Souag deține un 
doctorat în studii literare și a fost 
profesor de teorie literară la Uni-
versitatea din Alger (Algeria) până 
în 1993. Vorbește fluent limba ara-
bă și engleză.

„Am fost „Am fost 
forțați forțați 
să intrăm să intrăm 
în acest în acest 
confl ictconfl ict””
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- Dan Andronic: Nici măcar rela-
tările referitoare la evenimen-
tele din 11 septembrie 2001? Vă 
dau un singur exemplu, care mi 
s-a părut din aceeași categorie 
cu găina care a născut pui vii: 
faptul că evreii au fost anunțați 
să nu meargă la muncă în ziua 
în care au fost atacate Turnuri-
le Gemene (una din cele mai cu-
noscute teorii conspiraționiste 
legate de acel eveniment. De-a 
lungul anilor, Al Jazeera a fost 
acuzată că difuzează știri lega-
te de atacul terorist din Statele 
Unite ale Americii care încearcă 
să inducă ideea că există o altă 
versiune reală a evenimentelor 
– n.n.).

- Mostefa Souag: Nu am făcut nimic 
care să fie gr eșit. D acă am tr ansmis 
ceva am făcut-o pentru că s e întâm-
plase. Iar acest lucru reprezintă o mo-
dalitate de a face știri. Când ai o as e-
menea știr e import antă, vin t ot f e-
lul de inf ormații. Chiar și acum dacă 
mergem în trecut și vedem cercetările 
post 9/11 avem confirmarea că au fost 
anumiți o ameni, e vrei și non-e vrei, 
care au fost informați să nu se să ducă 
la serviciu.

- Chiar credeți ca aceasta este o 
poveste adevărată ?

- Nu contează ceea ce cred eu că este 

adevărat sau nu. Dar ceea ce am difu-
zat pe Al Jazeera este ceea ce am cre-
zut că este adevărat. Ceea ce am con-
siderat că o amenii tr ebuie să afle.  
Dacă am vedea ce-au spus programe-
le americ ane, nu Al J azeera, nu mu-
sulmanii, nu ar abii... Vă put eți uit a 
în sp ate și să v edeți int erviurile cu 
experți, cu o ameni din c omunitatea 
serviciilor secrete, care vin cu ipoteze 
despre care nimeni nu credea că sunt 
posibile. Ei spun această poveste din-
tr-o cu totul altă perspectivă.

- Deci dumneavostră credeți că 
este un complot în spatele com-
plotului?

- Nu știu.  P ersonal nu știu.  P entru 
că…

- Da, dar aveți experiența omu-
lui, a jurnalistului, puteți jude-
ca singur.

- Asta-i cu totul altceva. Acest lucru 
nu-l v oi po vesti într -un int erviu, ci 
poate o voi face într-o carte.

- Dacă mi-ați da o informație 
bombă, aș putea face un brea-
king-news.

- Nu pot face asta, pentru că necesită 
o mulțime de explicații. Eu nu cred în 
teoria conspirației.

- Nici eu.
- D ar, în anumit e c azuri, sunt s em-
ne care îți fac mintea să se oprească și 
să spună: stop! Nu poate fi așa! E ve-

nimentele din 11 septembrie fac parte 
dintr-o poveste excepțională…

- O poveste tragică…
- T ragică, dar e xcepțională din per -
spectiva șocului. Vor fi mult e lucruri 
care ne v or bântui timp îndelung at. 
Încă se scriu cărți, încă suntem în că-
utarea martorilor,  în căutarea adevă-
rului.

- Cred că această poveste tragică 
reprezintă o rană, care nu se va 
închide pe parcursul generației 
noastre.

- D acă mă într ebați dacă eu cr ed în  
aceste conspirații, răspunsul meu este 
NU. Nu-mi aduc amint e c e am fă-
cut în ac ele zile, pentru că nu lucr am 
la Al J azeera, dar despr e ac eastă po-
veste am auzit și eu.  Sunt c onvins că 
dacă nu a fost adevărată, Al Jazeera nu 
ar fi difuzat-o. Mai poate fi o situație  
în care un in vitat, chemat să c omen-
teze evenimentele, a menționat ac est 
lucru, iar atunci est e r esposabilita-

tea lui, nu a noastră. Dar eu nu cred că 
acest lucru a f ost făcut de ac eștia în  
cadrul programului de știri. Nu are le-
gătură cu caracterul Al Jazeera.

- Mai am o ultimă întrebare. Mă 
voi referi la oamenii care lucrea-
ză acum în acest post de știri. 
Cum se simt, știind că sunt par-
te a unui conflict major?

- Oamenii care lucrează pentru Al J a-
zeera - v orbim de apr oape 3 .000 de  
oameni - sunt f oarte mândri că lu-
crează aici. Știu că li s-au pr opus pos-
turi mai bine plătit e la alt e televiziuni 
și au refuzat. Pentru ei, Al Jazeera este 
o misiune, nu do ar o slujbă.  Misiunea 
de a cr ea o nouă cultură.  Mai cr edem 
că oamenii au dreptul să știe totul și au 
dreptul să ia decizii cunoscând faptele, 
nu povești, nu f ake news. Cred că t oți 
cei de-aici sunt mândri de acest lucru. 

Vă mulțumesc mult pentru amabi-
litatea de a-mi acorda acest interviu.

- Dan Andronic: Cum vă măsurați pro-
fesionalismul?
- Mostefa Souag: Profesionalismul nos-

tru est e măsur at zilnic . Avem un într eg 
departament c ompus din c ei mai buni  
jurnaliști ai Al Jazeera care au lucrat în de-
partamentul de știri, oameni care au venit 
din afară, de la BBC. Se numește Departa-
mentul de Asigurare a Calității. Ei urmă-
resc toată ziua Al J azeera, iar eu primes c 
un raport zilnic de la ei, despre fiecare ca-
nal. Acest raport pleacă la managementul 
posturilor de știri.  Dacă este descoperită 
orice abatere, ea este menționată. Eu am  
încredere că jurnaliștii Al J azeera nu v or 
publica știri în ner egulă, cu bună știință. 
Avem manuale de r eguli în engle ză și în  
arabă, sunt r eguli pe c are fiec are jurna-
list știe că tr ebuie să le r especte. În c eea 
ce privește criticile venite din exterior, le 
luăm foarte în serios, le ascultăm, le dis-
cutăm între noi și v edem dacă sunt mo-
dificări de făcut, atunci le facem.

- Cum vă luptați cu noul fenomen 
care afectează întreaga comunitate 
jurnalistică: fake news?
- Nu e un lucru ușor . În timpul Pri-

măverii Ar abe er am dir ectorul dep ar-
tamentului de știri la Al-J azeera în lim-
ba arabă. În ac el moment a veam o echi-

pă mică c are se ocupa de z ona new me-
dia. Social media nu era foarte răspândită 
la acel moment, vorbim în special de fil-
mări cu t elefonul, T witter, tipul ăst a de  
materiale. Îmi aduc amint e că prime am 
zilnic peste 1000 de știri și filmări făcu-
te de oameni. Veneau din toate țările im-
plicate în Primăvara Arabă, din Libia, din 
Egipt, de peste tot. Din aceste peste 1000 
de materiale luam unul sau două materi-
ale care le difuzam. Erau singurele pe care 
le puteam verifica la sută la sută și știam  
că sunt adevărate. Verificam locul, limba, 
dialectul după c are sunam în ac ea z onă 
și încercam să găsim pe cine va care să ne 
confirme că acea știre este corectă. Înto-
deauna am f ost de păr ere că priorit atea 
o are adevărul în fața rapidității. Nu este 
vorba despre cât de rapid poți să fii, brea-
king ne ws sunt import ante, dar aici f a-
cem breaking news doar atunci când știm 
că știrile sunt adevărate.

- Acum zona de social media este mai 
dezvoltată. Poate aduce multe brea-
king news, dar este și extrem de peri-
culoasă, pentru ca așa cum spuneți, 
este înșelătoare.
- A cum avem un într eg dep artament 

care s e ocupă de ac est lucru,  de digit al 
media. A u c apacitatea de monit orizare, 

fac tot ceea ce trebuie ca să s e asigure că 
totul este în regulă.

- Asta înseamnă ca alocați o grăma-
dă de resurse...
- Așa este. Este foarte scump, dar me-

rită. Mai bine nu f aci, dacă nu poți s-o  
faci bine. Prima pr oblemă cu media est e 
că dacă faci o singură greșeală te va bân-
tui t ot timpul.  Nu vr eau să spun că noi  
suntem mai presus de orice îndoială și că 
nu facem greșeli. Dar niciodată nu facem 
intenționat. Dacă greșim, corectăm, pre-
zentăm scuze.

- Vă înțeleg foarte bine. Acum sunt 
proprietarul ziarului la care am în-
ceput să lucrez cu 25 de ani în urmă. 
Și la începuturile Evenimentului zi-
lei am avut o poveste în care se spu-
nea că o găină a născut pui vii. Asta 
este povestea care bântuie istoria 
EVZ, deși vorbim despre cel mai pu-
ternic ziar din România, de anchete 
care au dat jos miniștri, ziariști care 
au dezvăluit afaceri necurate și au 
luptat pentru oameni. Cu toate as-
tea, așa cum spuneam, avem în isto-
rie acestă știre care ne bântuie. Care 
este povestea care bântuie istoria Al 
Jazeera?
-Nu avem așa ceva.

„11 septembrie - o poveste 
tragică, dar excepțională”

„La Al Jazeera nu avem o găină care a născut pui vii”

^ Impresionanta redacție Al Jazeera, 
un post cu un buget de circa 

100 de milioane de dolari



Actualitate Eveniment Evenimentul zilei, joi, 20 iulie 20176

Părinți distruși de un medic 

„Am ajuns să „Am ajuns să 
ne rugăm să ne ne rugăm să ne 
moară copilul”moară copilul”
„Am ajuns să ne rugăm să ne moară 
copilul”. Acestea sunt vorbele lui Remus 
Nedelca, tatăl micuțului născut fără 
asistență medicală într-un spital din 
Hunedoara. Omul e devastat: Nataniel 
nu va fi  om niciodată, în cel mai 
fericit caz va trăi într-un scaun cu 
rotile. Va fi  dependent de părinți, 
care vor trebui să îl ducă la toaletă, 
să îl spele, să îl hrănească, în timp ce 
pruncul va fi  doar o „legumă” care va 
crește, cu spasme și saliva curgându-i 
necontrolat din gură. Nataniel mai are 
trei frați sănătoși. El însuși, așa cum arată 
documentele medicale (care confi rmă 
faptul că mama sa a mers lunar la medic 
cât a fost gravidă), ar fi  trebuit să vină 
pe lume perfect sănătos. Trebuia 
doar ca medicul de gardă să aibă chef 
să îl asiste la naștere. 

Georgeta Petrovici
georgeta.petrovici@evz.ro

Nataniel N edelca a f ost in-
ternat săptămâna trecută la 
secția ATI a Spit alului Cli-
nic de Urgență pentru Copii 

„Luis Țur canu” din T imișoara. N ou-
născutul a fost adus din Hunedoara cu 
elicopterul SMURD, după c e s-a c on-

statat că a suf erit, în urma nașt erii, o  
puternică hemor agie c erebrală. Ca o 
consecință a hemoragiei, a avut un 
episod convulsiv, arată medicul Mi-
hai Gafencu de la „Luis Țurcanu”, însă 
acesta nu s-a mai repetat. „În prezent, 
copilul nu pune probleme grave, a fost 
mutat în Secția Prematuri”, a mai spus  
Gafencu. 

Medic către moașă: „Dacă are 
tensiune, dă-i apă cu lămâie”

Medicul Gheorghe Lazăr de la Spi-
talul Municip al Hunedo ara, c are er a 
de gardă când a înc eput travaliul ma-
mei băiețelului, este cercetat de poliție 
pentru vătămare corporală din culpă. 

El este acuzat că a r efuzat să o aju-
te să nască pe Corina Nedelca. Deși fe-
meia are peste 100 de kg și e diabetică, 
doctorul i-a tr ansmis să nas că natu-
ral. „Pe 19 iunie, la ora 19.30, am dus-o 
pe soția mea, cu dureri de travaliu, să 
nască și, până a doua zi, până la 6.40, 
a stat doar cu moașa. Aceasta a tot in-
sistat la medic să vină să vadă pacien-
ta, însă el a refuzat. A refuzat și când 
i s-a spus că gravida are tensiune, i-a 
spus moașei să îi dea apă cu lămâie, 
iar dacă nu are, să vină la el în birou și 
să ia”, povestește tatăl copilului. 

^ „Dacă moare 
acum, eu mă ocup”
Zilele trecute, Remus Nedelca a dis-
cutat cu medicul de gardă, cel care nu 
a ajutat-o pe soția sa să nască. Aces-
ta le-a făcut o serie de promisiuni. 
„Vă decontez tot ce aveți acuma cu 
Timișoara și contactul cu organizația 
care se ocupă de copiii cu handicap, 
cu gimnastică medicală, cu kinetote-
rapeut. (…)
Dacă moare acum, eu mă ocup. De 
șofer, de înmormântare, de preot 
dacă vreți, de pomană. Eu nu vreau 
răul dumneavoastră, și dumneavoas-
tră nu câștigați nimic făcându-mi mie 
rău!”, spune medicul Gheorghe Lazăr 
într-o înregistrare. El s-a oferit să dea 
familiei Nedelca și 2.000 de lei, pe loc. 

Oasele bazinului mamei au pr esat 
craniul bebelușului,  declanșând he-
moragia. A f ost în c omă de gr adul 4, 
spune tatăl. A poi a f ost transferat la  
Timișoara și i s e dau șans e de viață,  
deși ceea ce ar urma numai viață nu  
se poate numi.

Ce spun medicii
Tatăl a reclamat medicul de gardă 

și i-a făcut plâng ere la Cas a de Să-
nătate și la C olegiul Medicilor. „Toți, 
unde mergeam, spuneau că e un me-
dic de treabă, să nu îi fac probleme. 
Nu mi-am dat seama că nu îmi dădeau 
numere de înregistrare la plângeri-
le depuse, până ce m-a atenționat o 
asistentă. Când am început să cer mă 
întrebau «La ce vă trebuie?»”, spune 
tatăl copilului. 

Soția s a a f ost acuz ată public , de 
directorul Spit alului Municip al Hu-
nedoara, că nu ar fi f ost monitoriza-
tă pe durata sarcinii. Remus Nedelca 

a pus la dispo ziția EVZ documente-
le care atestă faptul că s arcina a f ost 
supravegheată de medic, așa cum re-
zultă din Carnetul gr avidei: f eme-
ia a f ost lunar la c ontrol, dovadă fi-
ind fișele de ob servație și fotografii-
le obținute în urma ecografiilor. Între 
timp, doctorul Lazăr a admis că su-
feră de o boală incurabilă și a intrat în 
concediu. El nu a putut fi c ontactat, 
însă ne-a dat amănunte un coleg de-
al său. „Doctorul Lazăr este în conce-
diu medical. Acum am aflat și noi de 
boală și că refuză tratamentul”, a de-
clarat, pentru EVZ, dr. Bende Barna, 
directorul medical al Spitalului Muni-
cipal Hunedoara. El suferă de cancer, 
boală depistată în urmă cu o lună,  și  
pe care a ținut-o s ecretă până acum. 
Tatăl lui N ataniel acuză  că și el est e 
o victimă a sist emului medic al hu-
nedorean. A fost operat greșit de trei 
ori, la coloană, ceea ce l-a făcut să-și 
piardă capacitatea de muncă. 

Bebelușul a venit pe 
lume greu. Mama s-a 
chinuit să nască natural 
un făt de peste 5 kg un făt de peste 5 kg 

t că a suferit, în urma na șterii, o 

^ Familia Nedelca
FOTO: ADRIAN PÎCLIȘAN

^ Bebelușul în incubator
FOTO: ADRIAN PÎCLIȘAN

^ Documentul care arată că sarci-
na femeii a fost supravegheată

FOTO: ADRIAN PÎCLIȘAN
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Ionel Dancu
ionel.dancu@evzgroup.ro

Comisia Eur opea-
nă a impus R omâ-
niei, când a ade-
rat la UE,  în 200 7, 

un mec anism de v erifica-
re a independenței justiției și  
a lupt ei împotri va c orupției, 
denumit MC V. De-a lungul 
anilor, criticile aduse Româ-
niei în MCV au fost folosite 
ca pretext pentru unele sta-
te membre de a se opune ade-
rării țării noastre la spațiul 
Schengen, deși între cele două 
nu există nicio legătură lega-
lă. R omânia v a pr elua de la  
1 ianuarie 201 9, pentru șas e 
luni, Pr eședinția C onsiliului 
Uniunii Eur opene, țint a țării  
noastre fiind ca până atunci să 
scape de MCV și să fie admisă  
și în Schengen.

Lista obligatorie
În c el mai r ecent r aport 

MCV, în ianuarie 201 7, sunt 
enumerate t oate măsurile-
cheie pe c are R omânia tr e-
buie să le ia pentru ridic area 
mecanismului de v erificare. 
O parte dintre acestea depind 
exclusiv de P arlament, unde 
majoritatea gu vernamenta-
lă aparține PSD și ALDE. Ur-
mătorul raport MCV va fi pu-
blicat în noiembrie. 

Premierul PSD Mihai Tudo-
se a declarat săptămâna trecu-
tă, după o discuție la Bruxelles 
despre MCV, că România este 
„pe drumul cel bun” și a pri-
mit promisiuni că MCV-ul va 
fi închis până în 2019 dacă nu 
apar „derapaje”.

Trei bombe Trei bombe 
cu ceas în cu ceas în 
ParlamentParlament
Planul României de a scăpa 
de MCV pentru aderarea 
la spațiul Schengen va fi  
infl uențat de jocurile politice 
din Parlament care vor 
începe, la toamnă, pentru o 
serie de proiecte sensibile 
în domeniul justiției, 
precum o nouă procedură 
de numire a procurorilor-șefi  
și introducerea unor reguli 
pentru motivarea voturilor pe 
cererile de urmărire penală

PSD și ALDE dau testul 

MCV la toamnă

Una dintre recomandări-
le MC V est e c a R omânia să  
adop te un „sist em robust și  
independent” de  
numire a procuro-
rilor de r ang înalt, 
pe baza unor „cri-
terii clare și trans-
parente”. Oficialii 
europeni spun că 
legislația româ-
nească nu oferă 
suficiente garanții 
pen tru evitarea 
unor „in fluențe 
politice excesive asupra nu-
mirilor” procurorilor-șefi.

Ofensiva lui Tăriceanu 
În ac est moment,  leg ea 

303/2004 pri vind st atutul 
judecătorilor și pr ocurori-
lor, pr evede că Pr eședintele 
ÎCCJ est e numit și r evocat 
de Președintele României, la 
propunerea CSM, în timp c e 
Procurorul General al Româ-
niei, pr ocurorul-șef al DN A 
și pr ocurorul-șef al DII-
COT sunt numiţi și r evocați 
de Preşedintele României, la 
propunerea ministrului J us-
tiţiei, cu avizul CSM.

Președintele Senatului, 
Călin Popescu Tăriceanu, a 
depus în Parlament un pro-
iect de modificare a procedu-
rii de numire a procurorilor-
șefi, prin care Președintele 

României este eliminat total 
din procesul de numire și de 
revocare. Potrivit proiectului 

lui Tăric eanu, ÎC CJ își ale-
ge singură pr eședintele, iar  
procurorii-șefi sunt numiți  
doar de C SM. Pr oiectul s e 
află la Senat în calitate de ca-
meră decizională și așt eaptă 
un vot final în plen. 

Toader se implică
La rândul său,  f ostul Gu-

vern P SD S orin Grinde anu a  
propus c a pr ocurorii-șefi să  
fie numiți de C SM, la pr o-
punerea ministrului J ustiției. 
Recomandarea s-a realizat în 
mandatul actualului ministru 
de resort, Tudorel Toader.

Este de așteptat ca subiec-
tul numirii șefilor din justiție 
să declanșe ze t ensiuni poli-
tice majore, în care să se im-
plice P archetele, Gu vernul, 
Parlamentul, p artidele poli-
tice și Președinția.

Eliminarea lui Iohannis

Cererile de urmărire penală
Comisia Eur opeană mai 

cere R omâniei să intr oducă, 
în pr emieră, „criterii obiec-
tive pentru lu-
area și motiva-
rea deciziilor 
de ridicare a 
imunității par-
lamentarilor”, 
astfel încât să 
se asigure fap-
tul că „imuni-
tatea nu est e 
folosită pentru a se evita cer-
cetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor de corupție”.

Motivare în premieră
Un prim p as în ac est sens 

a fost făcut la cea mai recen-
tă cerere de urmărir e penală 

respinsă de P arlament, cea a 
deputatului P SD Eug en B e-
jinariu, când în raportul co-

misiei juridi-
ce a apărut 
o „motiva-
re” potrivit 
căreia fap-
ta imputată 
parlamenta-
rului de că-
tre DNA este 
a n t e r i o a ră 

apariției în lege a respectivei 
infracțiuni.

Și aici est e de așt eptat să 
apară tensiuni politic e, p ar-
lamentarii fiind der anjați că 
li se cere să fie o „mașină de 
vot” pentru c ererile DNA de 
urmărire penală.

^ Botniță pentru aleși
Europenii au mai acuzat atacuri „excesive” ale politicienilor ro-
mâni la adresa magistraților, prin declarațiile publice, lucru care 
i-ar putea intimida pe procurori și judecători și riscă să submi-
neze încrederea populației în sistemul judiciar, potrivit MCV. 
De aceea, raportul recomandă României să includă în Codul 
de conduită pentru parlamentari „prevederi clare cu privire 
la respectul reciproc între instituții” și care să „precizeze clar 
că parlamentarii și procesul parlamentar trebuie să respec-
te independența sistemului judiciar”. Cu alte cuvinte, parla-
mentarii sunt chemați să voteze reguli care să le interzică 
declarațiile critice la adresa justiției.
Deputații juriști ai PSD-ALDE au depus în Parlament, în luna 
aprilie, o propunere legislativă privind Codul de conduită al de-
putaţilor şi senatorilor, care nu include însă nicio prevedere în 
sensul recomandării din MCV. Proiectul se află în comisiile de 
specialitate.

Codul penal, Codul 
de procedură penală, 

Codul civil și Codul de 
procedură civilă vor 
fi și ele revizuite, la 

toamnă, în Parlament

^ Senatorii și deputații sunt 
așteptați să tranșeze recomandări-

le venite de la Bruxelles
FOTO: MARIUS VLAD
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Ultima investiție de pe litoral a omului de afaceri Mohammad Murad, un hotel de lux din Năvodari, a costat 7 milioane de euro. Prezent la 
eveniment, premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului Turismului să rezolve problema plajelor 
Feri Predescu
feri.predescu@evz.ro

Phoenicia R oyal, c el mai lux os 
hotel de pe lit oral, într egește 
astfel complexul hotelier Pho-
enicia, af aceristul M oham-

mad Murad având, astfel, la Năvodari, 
aproape 2.500 de locuri de cazare. Re-
gizorul evenimentului a fost  chiar pro-
prietarul. Familia lui, sora și frații s-au 
implicat și ei. Murad a spus întotdeau-
na că el nu f ace politică și că ar e prie-
teni în t oate p artidele. Pe Liviu Drag-

nea și Mihai Tudose i-a invitat pentru 
a vedea dacă Puterea știe ce înseam-
nă comunicarea cu mediul de afaceri și 
„au venit, pur și simplu, demonstrând 
că sunt int eresați să ne audă,  c eea c e 
mă încurajează să mă implic și în alt e 
investiții în turism”.

Toată lumea a ascultat imnul 
României cu mâna la inimă

Panglica inaugur ală a hot elului de  
5 stele Phoenicia Royal a fost tăiată de  
ministrul T urismului, M ircea D obre, 

Mohammad Murad, primarul orașului 
Năvodari, Florin Chelaru,  și,  în ulti-
mul moment, de premierul Mihai Tu-
dose, c are fus ese r eținut la o emisi-
une tv .  Liviu Dragnea nu s-a băgat la 
panglică, a preferat să rămână lân-
gă Cosmin Gușă, într-o parte. Discur-
sul lui Mohammad Murad a impresio-
nat asistența, iar imnul României - in-
terpretat de p atru artiști de operă în  
prezența a z eci de tineri îmbrăc ați în  
roșu, galben și albastru - a fost surpri-
za care i-a împins, din reflex, pe musa-
firi, să asculte, cu mâna pe inimă.

„Cu plajele e o tâmpenie 
imensă”

Pe lângă bucatele scumpe și băutu-
rile fine, nu mai vorbim de șampanie 
și de trabucele savurate  de cunoscă-
tori, oaspeții au avut parte de un foc 
de artificii spectaculos. M ihai T udo-
se și Li viu Dr agnea s e într ețineau cu  
vicepreședintele AN AT, C orina Mar -
tin. Pr eședintele Camer ei de C omerț 
a R omâniei, M ihai D araban, nede z-
lipit de ment orul său,  omul de af a-
ceri Gheorghe Bosânceanu. Mai înc o-
lo puteau fi zăriți Robert Negoiță și mai 
mulți p arlamentari P SD. Nu au lip sit 
nici Anca Țurcașiu, Cătălin Botezatu și 
Irinel Columbeanu, venit cu f etița. La 
o masă alăturată, Cătălin Pr edoiu îm-
preună cu V asile Blaga, iar mai înc olo 
PNL-iști c onstănțeni, f oști și actuali  
parlamentari. Toți, prietenii lui Murad. 
Premierul a confirmat că a încheiat, în 
anii trecuți, un protocol cu patronate-
le din turism și a r ecunoscut că  s-au  
făcut investiții uriașe pe lit oral fără c a 
investitorii să aibă facilități. „Cu plaje-
le e o tâmpenie imensă, nu se poate așa 
ceva”, a c omentat Tudose, făcând tri-

mitere la ministrul Turismului, Mircea 
Dobre, care pregătește masterplanului 
turismului care va lămuri această pro-
blemă.  

Liviu Dragnea a vorbit la final și i-a  
sfătuit pe primarii prezenți la întrunire 
să se pună bine cu p atronatele din tu-
rism, iar în pri vința plajelor a spus că:  
„Am țipat și noi, sper sa se vină cu o 
propunere serioasă, că nicăieri în lume 
nu e așa ceva”. A sugerat cu alte cuvin-
te c a legea să fie modific ată în așa f el 
încât investitorii în turismul de pe lito-
ral să aibă drept de preempțiune la în-
chirierea plajelor.  

 Un nou hotel de lux, la Năvodari 
Inaugurare cu Inaugurare cu 
toate culorile toate culorile 
politice, artistice politice, artistice 
şi antreprenorialeşi antreprenoriale

^ Cea mai ieftină 
cameră, 350 de euro 
pe noapte
Pentru o noapte de cazare trebuie 
să scoateţi din buzunar 350 de euro, 
pentru cea mai mică dintre camere, 
care are 45 de metri pătraţi. O zi în 
„Love apartment” costă 700 de euro, 
iar într-un apartament de 200mp, 
precum cel în care a fost găzduit Li-
viu Dragnea, costă 1.500 de euro.

Este cea mai mare 
investiție nouă de pe litoral 
a unui grup care a investit 
până acum peste 100 de mili-
oane de euro. Este un exem-
plu extraordinar pe care gu-
vernul și cei pe care îi repre-
zint trebuie să îl onoreze.” 
MIHAI TUDOSE, premierul României
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Rebelii pr o-ruși din 
Estul U crainei au 
pro clamat o nouă 
țară:Malorusia (Mica 

Rusie). Separatiștii, care lup-
tă cu f orțele gu vernamenta-
le ucr ainene încă din 201 4,  
au anunțat crearea unui nou 
„stat”, care s-ar afla, spun 
ei, pe teritoriul Ucrainei și ar 
avea capitala la Donețk. 

Pun paie pe foc
Ideea creării acestei „țări”, 

care nu are nicio șansă de a fi 
pusă în pr actică, ar urma să 
fie supusă unui referendum. 

O C onstituție pr ezentată 
de liderul r ebelilor, Ale xan-
der Zakhar chenko, spune că 
reprezentanții insur gențillor 
din aut oproclamata „R epu-
blică a P oporului” D onețk și 
Lugansk și din alt e 18 r egi-

uni au decis să „înființe ze un 
stat succesor al Ucrainei”. Do-
cumentul spune că bastionul 
rebelilor, Donețk, devine ca-
pitală, iar Kievul va fi doar  
„centru istoric și cultural”.

Reacții negative
Năstrușnica pr opune-

re a stârnit r eacții din p ar-
tea pr eședintelui P etro 
Poroșenko. E l a  declarat că  
va fi r einstaurată „su verani-
tatea asupra Donbas și a Cri-

meei”, iar proiectul Malorusi-
ei va dispărea, la f el ca Novo-
rusia. Kremlinul a folosit nu-
mele din era țaristă Novoru-
sia (Noua Rusie), cu referire la 
zona controlată de rebeli, dar 
termenul a fost abandonat. 

„Sunt îngrijorat de r etori-
ca provocatoare pe care o au-
zim din p artea D oneţkului’’, 
a declar at, ieri,  ministrul de 
Externe austriac , S ebastian 
Kurz, a cărui ţară deţine pr e-
şedinţia OSCE. 

PUBLICITATE

Șeful armatei franceze pleacă, 
după o dispută cu președintele

Șeful f orțelor ar -
mate din Franța a de-
misionat, ieri,  din 
funcție, după o dis-
pută cu pr eședintele 
Emmanuel Macr on 
pe t ema r educerii 
cheltuielilor. 

Generalul P ierre 
de V illiers (foto, ală-
turi de Emmanuel Ma-
cron), aflat în funcție 
din 201 4, a declar at 
că nu mai po ate „ga-
ranta durabilitatea modelului f orțelor armate”, pe c are el îl 
consideră necesar pentru a asigura protecția Franței. 

Guvernul francez a dezvăluit, săptămâna trecută, redu-
ceri majore de cheltuieli pentru apărare, pentru a scădea 
deficitul bugetar sub cel impus de UE, de 3% din PIB. Macron 
a spus că nu va tolera nesupunere din partea armatei. 

Într-un discurs, el explica: „Nu este demn să purtăm anu-
mite dezbateri în spațiul public”, iar într-un interviu preciza:   
„Dacă șeful de st at major și președintele au păreri opuse pe 
anumite probleme, șeful armatei pleacă”. 

Generalul de Villiers (60 de ani) a fost nemulțumit de 
tăierea a 850 de milioane de euro din bugetul apărării pe 
2017, majoritatea reducerilor fiind la capitolul înzestrare. 
(Simona Stupar) 

Separatiștii pro-ruși vor un nou 
stat în Ucraina 

^ Un militar ucrainean, în 
zona industrială Avdiivka, pe 
linia frontului, la 1 iulie 2017

 FOTO: AGERPRES  FOTO: AGERPRES
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Astăzi se împlinesc 48 de ani 
de când un pământ ean a 
ajuns pe un alt corp ceresc.

La 20 iulie 1969, Neil Ar-
mstrong a păşit pe lună, moment în 
care a rostit unele dintre cele mai 
celebre cuvinte din istoria omeni-
rii: „Un pas mic pentru om, un salt 
mare pentru omenire”. El a f ost co-
mandantul misiunii de as eleniza-
rea Apollo 11. După Armstrong, a pus 
piciorul pe s atelitul pământului c o-
legul său de misiune Buzz Aldrin,  
cei doi petr ecând pe supr afaţa Lunii 
două ore şi jumătate, timp în care cel 
de-al treilea membru al echip ajului, 
Michael Collins, se afla în capsulă pe 
orbită. Apoi, modulul Eagle a decolat 

şi s-a îns cris pe or bita lunară,  unde 
s-a cuplat cu c el de c omandă şi s er-
viciu pilotat de Collins. 

O călătorie de la Pământ la Cer
La 1 6 iulie,  echip ajul f ormat din  

Neil Armstr ong ( comandant), Ed win 
Buzz Aldrin (pilotul modulului lunar  
Eagle) şi Michael Collins (pilotul mo-
dulului de s erviciu) şi-a înc eput mi-
siunea. C ei tr ei astr onauţi s-au in-
stalat în f aţa modulului de c oman-
dă Columbia al navetei ataşată rache-
tei lans atoare S aturn V şi au pornit  
la drum.  Racheta de 111 metri lungi-
me a fost lansată de la Centrul Spaţial
Kennedy din Florida. După patru zile, 
la ora 20:18 GMT, Aldrin a c onfirmat 
că modulul lunar Eagle s e desprinse-
se de C olumbia şi ajuns ese pe Lună,  

într-o zonă denumită Mar ea Liniştii.  
Michael Collins rămăsese pe C olum-
bia, zburând pe orbita Lunii. La 20 iu-
lie, or a 0 2:50 GMT , N eil Armstr ong 
a ieşit din modul pe o s cară c are s-a  
dovedit prea scurtă. A tr ebuit să s ară 
pentru a ajunge pe solul lunar, pe care 
l-a atins la ora 02:56 GMT.

Teoria conspiraţiei
Nu au f ost puţini c ei c are, de-a  

lungul c elor 48 de ani,  au pus la în-
doială că americanii au ajuns pe lună.  
Unii susţin şi astăzi că t otul a f ost o  
înscenare de tip holl ywoodian. Neil 
Armstrong, care până la moartea sa 
din 2012 a fost destul discret, le-a re-
plicat cândva: „Oamenilor le plac te-
oriile conspiraţiei, sunt foarte inte-
resante. Eu nu-mi fac griji, ştiu că ci-

neva se va întoarce şi va recupera ca-
mera video pe care am lasat-o acolo”. 
NASA a fost şi mai ironică: „Cine vrea 
să vadă dacă est e adevărat să s e ducă 
pe Lună. În locurile de as elenizare se 
găsesc numeroase dovezi ale pr ezen-
ţei astr onauților americ ani: st eagu-
rile americ ane, cărucio arele s elenare 
şi alte echipamente lăsate în urmă de  
astronauţi”.

Doar 24 de oameni au călătorit spre 
Lună, cu t oţii fiind astr onauţi în c a-
drul pr ogramului A pollo. J umătate 
dintre ei au călc at pe supr afaţa sin-
gurului satelit natural al Pământului.  
Ultimii au fost Eugene Cernan şi Har-
rison S chmitt, în 1 972. Pr eşedinte-
le Nixon a stopat programul în acelaşi 
an, deo arece c onsuma 4-4 ,5 la sută  
din bugetul federal.

 Fondator: Ion Cristoiu

       www.evz.rowwww www .evee zvv .rorr

altfel
Joi, 20 iulie 2017
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Legea lobb y-ului ar e 
scopul de a trasa o linie 
clară de demar cație 
între acti vitatea de  

lobby, prin care o persoană sau 
un grup de per soane înc earcă 
să det ermine Legislati vul s au 
Guvernul să adopt e o po ziție 
sau să ia o decizie, care să ser-
vească intereselor legitime ale  
grupului r espectiv, și tr aficul 
de influență,  infracțiune pre-
văzută în C odul P enal, prin  
care intervențiile la factorii de 
decizie se fac în mod netrans-
parent, urmărind interese ile-
gitime.

În c elebra Marțe N eagră, 
deputații au decis , în ple-
nul din 10 dec embrie 201 3, 
retrimiterea pr oiectului le-
gii lobb y-ului la C omisii-
le de specialit ate, moti vând 
„inadvertențe”. Proiectul fu-
sese realizat în 2010 de că-
tre Constantin Niță, fost de-
putat PSD trimis în judecată 
în iunie 2016 pentru trafic de 
influență și condamnat la 4 
ani de închisoare în mai 2017, 
decizia nefiind definitivă. Le-
gea Niță a primit a viz negativ 
atât de la Guvernul Cioloș, cât 
și de la Cabinetul Grinde anu. 
După 4 ani de la Marțe a Nea-
gră, deput ații juriști au in-
trodus pe or dinea de zi le-
gea N iță. Totuși, ei au amâ-
nat dezbaterea ei în mai mul-

te rânduri. În luna iunie, pro-
iectul lui N iță a fost amendat 
și s chimbat în pr oporție de 
60-70%, au spus surse parla-
mentare, pentru E VZ. Un ra-
port pe leg ea lobby-ului va fi 
dat abia în toamnă. 

PSD și ALDE au viziuni 
diferite

Membrii P SD au simpli-
ficat unele aspect e din Leg ea 
lui Niță, introducând o preve-
dere potrivit căreia orice per-
soană poate face lobby. Pe de 
altă parte, în luna mai, lide-
rul ALDE Călin Popescu Tări-
ceanu a anunțat că partidul 
său lucrează și el la o lege a 
lobby-ului. „În R omânia, din  
păcate, a vem t ot f elul de e x-
cese pe dif erite subiect e, în-
tre care, după cum ştiţi, şi tra-
ficul de influenţă. Ca să regle-
mentăm lobby-ul şi să nu mai 
avem procese, acuzaţii de tra-
fic de influenţă trebuie să le-
giferăm în mod clar, transpa-
rent această activitate ca re 
există şi est e reglementată în  
toate ţările UE”, spunea Tări-
ceanu. Surse din partid afirmă 
că ALDE nu mai susține Le-
gea Niță, din cauza amendării 
„masive” a acesteia.

Opoziția reproșează 
lipsa de control

PNL susține și el de ani buni 
necesitatea unei legi a lob-
by-ului. Totuși, liber alii acu-
ză acum Put erea că a amen-
dat e xcesiv inițiati va legisla-
tivă. „ Nu există niciun fel de 
control asupra lobby-istului 
ca persoană fizică. Nu sunt ni-
ciun fel de cerințe privitoare 
la calificarea profesională, la 
pregătirea academică anteri-
oară. Sunt do ar nișt e c erințe 
privitoare la c azierul penal, 
adică să nu fi f ost condamnat 
anterior”, susține deputatul li-
beral Ioan Cupșa, pentru EVZ. 

În s chimb, U SR r espinge 
complet o astf el de leg e. „Nu 
ni se pare oportun la momen-
tul actual. Trebuie să lămu-
rim raportul dintre profesia 
asta sau activitatea asta de 
lobby și traficul de influență, 
să vedem care sunt delimi-
tările”, afirmă deput atul I on 
Cristian.

Înscrierea în RUTI, 
obligatorie

Obligativitatea înscrierii în 
Registrul Unic al Transparen-
ţei Int ereselor (R UTI) a c e-
lor c are desfășo ară acti vități 

de lobb y în R omânia v a fi 
una dintr e pr evederile-che-
ie din inițiati va legislati vă. 
„Activitatea de lobby trebu-
ie să funcționeze similar cu 
cea de avocatură: vor putea 
exista lobby-ști individuali, 
înregistrați, și societăți de 
lobby. În RUTI se va înregis-
tra întreg contractul încheiat 
între lobby-ist și parlamen-
tar, inclusiv sumele încasa-
te. Mai mult,  p arlamentarul 
va putea angaja un lobb y-ist 
care să r eprezinte int eresele 

colegiului unde a f ost ales în 
relațiile cu minist erele”, afir-
mă I onuț Sibines cu, liderul 
senatorilor ALDE.

Registrul tr ansparenței, 
introdus în 2011 la ni ve-
lul U niunii Eur opene, este o 
bază de date în care figurea-
ză organizațiile care încearcă 
să influențeze procesul de le-
giferare și punerea în aplicare 
a politicilor de către instituții 
UE. RUTI a fost instituit și la 
noi, în septembrie 2016, de 
Cabinetul Cioloș.

Coaliția pregătește o Coaliția pregătește o 
lege care va delimita lege care va delimita 
interesul legitim de interesul legitim de 
trafi cul de infl uențătrafi cul de infl uență

Proiectul Legii lobby-ului, un act normativ fundamental, menit să scoată la lumină și să 
legalizeze exprimarea grupurilor legitime de interese, va ajunge în toamnă pe masa 
Parlamentului

Lobby-ul în Statele Unite ale Americii
În SUA, activitatea de lobby este pro-
tejată de primul amendament al 
Constituției, prin dreptul la petiție. 
Deși exista un act normativ în acest 
domeniu, încă din 1946, adevăra-
ta reglementare a lobby-ului a ve-
nit în 1995, cu Lobbying Disclosu-
re Act, care obliga la mai multă 
transparență a acestui proces. Legea 

definește lobby-ul ca fiind comuni-
carea orală sau scrisă, plătită, adre-
sată oricărei persoane oficiale din 
ramurile executivă sau legislativă, 
făcută în numele unui client, pentru 
adoptarea sau modificarea unei legi 
federale;negocieri, premieri, împru-
muturi, pentru executarea unui pro-
gram federal; nominalizarea sau con-

firmarea unei persoane într-o poziție 
care trebuie confirmată de către Se-
nat. Potrivit unui raport din 2014, nu-
mărul lobby-iștilor înregistrați era de 
12.281. Conform unui alt analist ame-
rican, în prezent ar exista în jur de 
100.000 de lobby-iști, iar industria 
învârte anual în jur de 9 miliarde de 
dolari. (Simona Stupar)

^ Avocat: Practica judiciară 
va face distincția
Din cauza scandalu-
lui din Marțea Neagră și a 
speculațiilor potrivit cărora o 
lege lobby-ului ar masca tra-
ficul de influență, EVZ a ape-
lat la un jurist pentru a ve-
dea dacă astfel de suspiciuni 
sunt întemeiate. Întrebat 
dacă ar fi posibil să fie „le-
galizat traficul de influență” 
printr-un astfel de proiect, 
avocatul Constantin Florea 
a răspuns: „Nu legalizea-
ză, ci pur și simplu interpre-

tează niște acte, niște fap-
te ca fiind în limitele legalu-
lui. Eu zic că legea lobby-ului 
nu dezincriminează traficul 
de influență. E o constatare 
profesionistă. Părerea mea 
este că practica judiciară 
va interpreta concret unde 
este și unde nu este trafic de 
influență. Va fi o chestiune 
de probatorii și să acceptăm 
în principal și conduitele one-
ste, care ar trebui să fie prin-
cipala noastră activitate.”

^ Congresul SUA 
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Pe 18 iulie 2017, în ca-
drul unui efort disperat 
de a dovedi țării că  mai e 
președinte și că n-a fugit 

în lume cu Răvășitoarea,   ținînd-o 
de mînă tot timpul, Klaus Ioa-
hannis a fost prezent, la Miercu-
rea Ciuc, la dezbaterea  „Coerență 
și transparență. Exemple de bune 
practici la nivelul județelor Harghi-
ta și Covasna”, organizată de Con-
siliul  județean Harghita cu spri-
jinul Consiliului Județean Co-
vasna, cu participarea a 300 de 
reprezentanți ai administrației lo-
cale  din cele două  județe. Pe 11 iu-
lie 2017, acțiunea prezidențială a 
fost anunțată de purtătoarea de cu-
vînt a Președinției   cu solemnitatea 
cu care ar fi anunțat, în numele lui 
Iulius Cezar, dacă nu s-ar fi numit 
pînă nu demult Pușcalău,  trecerea 
Rubiconului.  

Dincolo de supralicitarea flea-
cului ( în definitiv era vorba de 

o vizită de lucru în țară, fapt de ru-
tină pentru un lider politic) Mădă-
lina  Dobrovolschi 
a precizat scopu-
rile participării lui 
Klaus Iohannis la 
dezbaterea orga-
nizată de Consiliul 
județean Harghita 
cu sprijinul Consi-
liului județean Co-
vasna: 
„Se va concentra pe 
identificarea pro-
blemelor cu care se 
confruntă cei din 
administrația lo-
cală din Harghi-
ta și Covasna, dar 
și identificarea do-
meniilor cu potențial de dezvoltare 
în această zonă, dar și a modului în 
care sînt puse în practică măsuri-
le de ordin administrativ în aceas-
tă zonă. Cele două județe, e bine 
de subliniat, au un potențial extra-
ordinar de dezvoltare, dar trebu-
ie identificate condițiile care vor 
face posibilă această dezvoltare. 
Din nou, vreau să vă dau cîteva de-
talii despre temele care vor fi abor-
date în cadrul acestei dezbateri: in-
frastructură, activități economi-
ce și forță de muncă la nivel local, 
capacitatea de colaborare prin in-
termediul clusterelor și asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitară, 

turismul și așa cum am precizat 
deja, potențialul de dezvoltare din 
această zonă.” 

Deși e cam greu de priceput ce 
altceva poate face președintele 

în urma unei astfel de sindro-
fii, decît să-l informeze pe premi-
er cu problemele desprinse din lu-
ările de cuvînt, din punct de vede-
re politico-administrativ acțiunea 
prezidențială din 18 iulie 2017 e o 
simplă întîlnire a președintelui cu 
aleșii locali din două județe. Din 
acest punct de vedere, deplasa-
rea putea avea loc la fel de bine și la 
o dezbatere organizată de Consiliul 
județean Vrancea cu sprijinul Con-
siliului județean Buzău.
Ce ne-au arătat toate televiziunile 
de la această acțiune?
Că după imnul de stat s-a cîntat  de 
către întreaga sală imnul Ținutului 
Secuiesc,  pe parcursul căruia 
președintele a stat la fel de drepți ca 
și la imnul de stat.
După care, în schimbul steagului 
Ținutului secuiesc, dat de primarul 

din Sfîntul Gheor-
ghe,    președintele 
României i-a dat  
primarului steagul 
României.
 Există e drept un 
Consiliu național al 
Ținutului Secuiesc 
care pretinde a avea 
un Imn și un steag.
Cum însă acest 
Consiliu nu e o 
instituție recunos-
cută de statul ro-
mân, imnul și stea-
gul n-au nici o va-
loare simbolică.
În nici un caz ele nu 

pot fi puse pe același plan cu imnul 
de stat și cu steagul României.

E dreptul autorităților locale ca la 
venirea unui Înalt oaspete să-i 

facă drept cadou lucruri cu valoare 
de simbol pentru zona respectivă.
Dacă președintele s-ar fi dus la o 
dezbatere organizată de consiliul 
județean Vrancea, în sală s-ar fi cîn-
tat Bun îi  vinul ghiurghiuliu,  iar 
președintelui i s-ar fi dat drept ca-
dou o sticlă de vin.
E greu de crezut că pe parcursul cîn-
tecului Klaus Iohannis ar fi stat în 
poziție de drepți, ca la imnul de stat, 
iar în schimbul sticlei de vin, dată 
de primarul din Panciu,  i-ar fi dat 

acestuia Tricolorul, adus în acest 
scop special de la București. 

În cazul dezbaterii de la Miercurea 
Ciuc punerea imnului secuiesc 

pe același plan cu imnul de stat și a 
steagului secuiesc cu drapelul Ro-
mâniei se constituie într-un incre-
dibil abuz al celor doi președinți de 
consiliu. Președintele nu participa 
la o dezbatere organizată de Con-
siliul Național Secuiesc. Potrivit 
anunțului făcut de purtătoarea de 
cuvînt, președintele a fost invitat și 
a acceptat să participe la o reuniu-
ne în cadrul căreia urma să se dis-
cute despre șosele, locuri de mun-
că,  atragerea turiștilor,  și nu des-
pre Ținutul secuiesc și cu atît mai 
puțin despre autonomia acestui 
Ținut. Nu exclud posibilitatea ca, la 
o adică, președintele să participe și 
la o reuniune a Consiliului Național 
Secuiesc. Dar nici în acest caz, 
președintele nu și-ar fi putea per-
mite să pună pe picior de egalita-
te imnul și steagul secuiesc cu im-
nul și steagul României. E drept cei 
doi președinți de 
Consiliu se numă-
ră printre  anima-
torii acestui Consi-
liu secuiesc, dar a-l 
invita pe președinte 
la o dezbatere des-
pre problemele 
economice ale ce-
lor două județe și 
a-i oferi o atmosfe-
ră oficială  de reu-
niune a Consiliu-
lui Național Secu-
iesc e ca și cum ai 
invita pe cineva la 
o nuntă pentru ca, 
ajuns la fața locului, să-i spui că nu 
e de fapt nuntă, ci congres al Par-
tidului Comunist Român. Drept 
pentru care respectivul în loc de a 
pupa mireasa ar fi pus să ia stea-
gul PCR, și în loc de „Taci mireasă,  
nu mai plînge”, ar fi obligat să as-
culte, în poziție de drepți, Partidul-
Ceaușescu-România!
La acest incredibil derapaj 
președintele nu numai că n-a 
reacționat așa cum ar fi trebuit (pă-
răsind sala, deoarece i se pregăti-
se o reuniune despre care nu fu-
sese prevenit – cea a Consiliului 
Național Secuiesc sub acoperirea 
de reuniune a doi consilii județene) 
– dar mai mult a binecuvîntat es-

crocheria. Că nici măcar n-a fost 
luat prin surprindere ne-o spune 
faptul c-a dat cadou steagul Româ-
niei la schimb cu steagul secuiesc 
pregătit de la București să le pună 
pe același plan. 
Spre deosebire de mulți tipi din po-
litică și din presă, eu cred că prin-
cipalul instrument de punere la 
punct a celor care se prezintă drept 
adepți ai autonomiei Ținutului Se-
cuiesc e să le tratezi pretenția ca 
pe o   ciudățenie prin care unii vor 
să iasă în evidență cu orice preț. 

Da, în Covasna și Harghita exis-
tă o problemă gravă, dar ea nu 

ține de pretențiile de autonomie pe 
criterii etnice. Ea ține de refuzul  
majorității maghiare din cele două 
județe de a respecta în chip euro-
pean drepturile minorității române. 
Acest lucru s-a văzut chiar la dezba-
terea binecuvîntată de Klaus Iohan-
nis. Deși se discutau problemele co-
tidiene ale județelor, aleșii locali ro-
mâni n-au fost lăsați să ia cuvîntul. 
Prezent la dezbatere, președintele 

tuturor români-
lor n-a zis nici pîs 
la această grosola-
nă încălcare a drep-
turilor minorității 
de către majorita-
te. Numai că refu-
zul  autorităților lo-
cale de acorda drep-
turi minorității ro-
mâne nu  ține nici 
de unitatea, nici de 
independența Ro-
mâniei.
Ține de respectarea 
legilor țării de către 
autoritățile locale 

din Covasna și Harghita alese în nu-
mele majorității maghiare. 
Voit sau nu, Klaus Iohannis a reușit 
un lucru la care liderii Ținutului Se-
cuiesc nici nu visaseră.
Și anume să ridice Ținutul Secuiesc 
la statutul de partener egal de dialog 
cu statul român.

Asta fără a mai pune la socotea-
lă publicitatea imensă făcută de 

prezența președintelui imnului se-
cuiesc și steagului secuiesc.
Mulți români habar n-aveau că 
există așa ceva pe lumea asta.
N-ar fi aflat dacă nu și-ar fi spus 
cuvîntul publicitatea  imensă  făcu-
tă de chiar președintele României. 

Voit sau nu, Klaus Iohannis a reușit să  
facă din Ținutul Secuiesc un partener 
de dialog egal al statului român

din punct de vedere politi-
co-administrativ acțiunea 
prezidențială din 18 iulie 
2017 e o simplă întîlnire a 
președintelui cu aleșii lo-
cali din două județe. Din 
acest punct de vedere, de-
plasarea putea avea loc la 
fel de bine și la o dezbate-
re organizată de Consiliul 
județean Vrancea cu spri-
jinul Consiliului județean 
Buzău.

La acest incredibil dera-
paj președintele nu numai 
că n-a reacționat așa cum 
ar fi trebuit (părăsind 
sala, deoarece i se pre-
gătise o reuniune despre 
care nu fusese prevenit – 
cea a Consiliului Național 
Secuiesc sub acoperirea 
de reuniune a doi consilii 
județene) – dar mai mult a 
binecuvîntat escrocheria. 
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Opiniile exprimate în paginile ziarului aparțin autorilor

DISTANȚE, DEMONI, 
AVENTURI

DE BOGDAN SUCEAVĂ

E doar vina mea că am descoperit mai 
târziu romanul remarcabil al lui Za-
har Prilepin intitulat Patologii, pu-
blicat în 2014 la Curtea Veche Publi-

shing, în traducerea lui Mihail Vakulovski, 
a cărui măiestrie ca traducător face ca tex-
tul să se citească de parcă ar fi fost scris di-
rect în română. Din fericire, însă, nu e o po-
veste românească, ci profund rusească. Au-
torul, Zahar Prilepin, s-a născut în 1975, a 
urmat filologia la Nijni Novgorod și apoi s-a 
înrolat în trupele speciale OMON. Alături de 
ele a participat între 1996 și 1999 la războ-
iul din Cecenia, și se simte că fiecare pagină 
din text e bine înrădăcinată în experiențele 
autorului. Patologii se dezvoltă pe două pla-
nuri: pe de o parte intervenția din Cecenia 
a unei unități de elită, pe de altă parte isto-
ria de dragoste a personajului-narator, o is-
torie nefericită, care-l face profund vulne-
rabil în plan personal, urmând destinului de 
copil crescut în orfelinat. Unitatea OMON 
din roman e încartiruită într-o fostă școală 
din Groznâi. Fostele săli de clasă devin dor-
mitoare sau puncte de observație. Acoperișul 
școlii devine un punct strategic, care domi-
nă zona din jur, unde se mai află și niște blo-
curi construite în perioada Hrușciov (iar tra-
ducătorul bine face că păstrează termino-
logia și le numește hrușciovnici). În prima 
fază a bătăliei, toți cecenii prinși în teatrul 
de operațiuni sunt executați cu sânge rece, 
iar cadavrele incendiate. Scenele sunt cru-
de, iar naratorul are parte de remușcări și de 
imagini de coșmar. În partea a doua a bătă-
liei, rolurile se inversează, pentru că trupele 
speciale rusești sunt atacate în școală și sunt 
depășite strategic și numeric de ceceni. Fi-
ecare pagină redă scene dramatice. În bine 
dozade episoade de flash back, naratorul re-
memorează scenele lui de dragoste amară cu 
o fată care a cunoscut prea mulți bărbați. În 
tot timpul acesta auzim personajele între-
bându-se ce caută acolo, ce este Dumnezeu, 
ce rost au toate acestea, cum vor scăpa. Iar 
unii dintre ei nu mai scapă. Cadavrele rămân 
fie în aer liber, fie în fostele săli de clasă. E 
imposibil să nu remarci că povestea aceas-
ta schițează un model al dezagregării impe-
riului rusesc: la început cuceritorii execu-
tă fără judecată și își imaginează că au drep-
tul să facă orice, ignorându-și reținerile mo-
rale, iar apoi foștii cuceritori nu mai visează 
nimic altceva decât retragerea. Dacă privim 
așa, Patologii e un roman premonitoriu, vi-
zionar, și atinge un nivel de profunzime su-
perb. Sunt pagini de literatură profundă, 
mult peste povestea de viață a autorului, care 
a lăsat în urmă și texte cu conotații rasiste, 
și care în februarie 2017 a format un batalion 
de voluntari pus în slujba așa-numitei Repu-
blici Populare din Donețk, care luptă împo-
triva Ucrainei. Destinul autorului nu se ridi-
că la nivelul scrierii sale. 

Atunci când 
imperiile pier

PĂREREA LUI TERENTE

România cititorilor
Evoluţie continuă, implacabilă 
Alexandru Ghillis

Interpretându-l pe Lavoisier 
în cu totul alt context, că ni-
mic nu se pierde, ci totul se 
transformă, nu fac decât să-

mi reamintesc pe scurt evoluţia 
iremediabilă în timp a unor do-
menii socio-cultural-artistice pe 
care, într-o oarecare măsură, le-
am experimentat şi care continuă 
să mă pasioneze şi acum.

Generaţiile care au văzut lu-
mina zilei încă din anii post-

belici, asemenea subsemnatului, 
au avut ocazia să constate de-
a-lungul timpului, până în zile-
le noastre, detronarea treptată 
a cinemaului alb-negru de către 
cel color, a acestuia şi a radioului 
de către televiziunea în alb-ne-
gru, învinsă ulterior definitiv de 
tehnologia TV color. Însă lovitu-
ra năucitoare, mai recentă, a fost 
dată tuturor acestora de extinde-
rea rapidă a computerelor perso-
nale şi de apariţia şi implemen-
tarea solidă a internetului la ni-
vel global, exploatat mai cu sea-
mă pe noile device-uri mobile: 
laptopuri, tablete si smartpho-
ne-uri. 

Ca atare, informatizarea acti-
vităţilor umane, aproape în 

totalitate, nu a ocolit nici televi-
ziunea şi nici bătrâna presă tipă-
rită, care, în bună parte, mai ales 
acelea de notorietate, au trebuit 
să se orienteze repede şi să apa-
ră şi online, pur şi simplu din ra-
ţiuni comerciale. Este urmarea 
goanei după rating, care, în defi-
nitiv, hotărăşte viabilitatea ori-
cărei publicaţii. Avantajul imedi-
at al website-urilor ziarelor şi al 
portalurilor de ştiri constă în in-
teractivitate, articolele şi ştiri-
le publicate incitând cititorii in-
teresaţi la a posta online comen-
tarii instantanee, permiţând şi 
jurnaliştilor un contact direct 
cu opiniile acelora. O bună par-
te a mass-media digitalizată ofe-
ră acces gratuit la ea, susţinu-
tă financiar, în bună măsură, pe 
baza publicităţii comerciale con-
tractate. Dacă ai rating, automat 
atragi publicitate!

Unele aprecieri neoficiale ara-
tă că, pretutindeni, presa ti-

părită nu mai prezintă suficient 
interes pentru categoriile de ci-
titori sub 35 - 40 de ani, aceş-
tia fiind majoritar atraşi de ac-

cesul gratuit şi oferit atractiv pe 
mijloacele de comunicaţii mo-
bile online, mai-sus menţiona-
te, mai ales prin telefonia mobi-
lă, care a creat dependenţă. Gro-
sul cititorilor de presă tipărită 
este reprezentat tot de generaţi-
ile vechi, care mai păstrează încă 
plăcerea de a răsfoi dimineaţa zi-
arele, eventual cu o cafea abu-
rind alături, în liniştea încăpe-
rii ori pe o bancă în parc. Se esti-
mează că, probabil, aceştia vor fi 
treptat ultimii cumpărători sau 
abonaţi ai presei tipărite. Gene-
raţiile care urmează, începând cu 
cele apărute după 1990, vor pro-
cesa informaţii total găzduite în 
mediul virtual. Teoretic, deşi in-
formaţiile nu se pot pierde pe 
net, acestea ar trebui programa-
te să reziste unor posibile inten-
ţii răuvoitoare, iar cele de impor-
tanţă pot fi arhivate în siguranţă 
pe site-uri cu plată sau proprii, 
prin aşa-numite postări pe „clo-
ud”. De amintit evoluţia continuă 
în timp, ireversibilă, a suportului 
informaţiilor stocate, începând 
de la pereţii peşterilor, la papiru-
suri, pe hârtie şi… în eter! 
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Andreea Gheorghiță

Promovată până nu de-
mult dr ept destinație  
turistică mai mult pen-
tru turiștii maghiari  

sau pentru c apetele înc orona-
te ale dinastiilor oc cidentale, 
Covasna e un ținut al pajiștilor 
verzi și al depresiunilor, întin-
se la poalele versanților din 
Curbura internă a Carpaților. 
În noua „deschidere”  turisti-
că, autoritățile din regiune mi-
zează, însă, pe tradiții. Pe ce au 
construit dej a ( vechile c onace, 
cetăți și castele boierești), pe ce 
le oferă pământul (miile de iz-
voare termale), dar și pe c e pot 
face oamenii locului cu mâini-
le lor. 

Din cele aproape 200 de co-
nace, unele sunt hoteluri. Tre-
cem cu r epeziciune pest e ele, 
din simplul moti v că pe oric e 
site local de turism le găsiți de-
scrise în detaliu. Pentru un tra-
seu numai bun de weekend, ne 
concentrăm, însă, pe ce fac oa-
menii locului, cu mâinile lor sau 
cu ce le oferă pământul. 

Familia din căsuța
cu turtă dulce

Mare artizan în turtă dulc e, 
József Szántó din Târgu Secu-

iesc e a p atra generaţie din fa-
milie care se ocupă cu așa ceva. 
Tot ce iese din mâinile lui și ale 
celorlalți membri ai f amiliei 
are apr oape ac eleași ingr edi-
ente ca în 1880, când un stră-
bun a pornit afacerea. 

„Am învățat să fac turtă 
dulce stând lângă mama mea, 
care făcea figurine de Cră-
ciun”, po vestește băr batul, în  
timp ce ne arată tot felul de fi-
gurine. Cum mintea sa, la vâr-
stă fr agedă, er a c a un bur e-

te, i s-au fix at bine în memo-
rie rețetele pe care mama sa, la 
rându-i, le știa de la mama ei.  
Dacă-l întrebi ce-i trebuie unui 
cofetar ca să poată face figuri-
ne așa frumoase, îți răspunde 
rapid că „e musai să ai ceva ta-
lent la pictură, inspirație, în-
demânare și răbdare”. 

József S zántó nu s-a gân-
dit o clipă să ab andoneze 
meșteșugul f amiliei, ci f ace 
tot ce poate ca să ducă mai de-
parte tradiția veche de apr oa-
pe 1 40 de ani.  C e-i dr ept, a  

mai adăugat ceva mirodenii în 
rețeta veche, dar do ar așa, cât 
s-o facă mai gustoasă.

Inimioară, în dar
Aproape toți membrii cla-

nului contribuie la dezvolta-
rea afacerii. Excepție face me-
zina de vreo șase anișori, care 
privește deocamdată ce iese 
din mâinile dibace ale suro-
rii, părinților și bunicilor ei. Și 
învață rețetele. În vreo doi-trei 
ani, o să-i vină și ei rândul.

Figurinelor făcute de f ami-
lia Szántó li s-a dus faima peste 
mări și țări.  Primes c c omenzi 
din Anglia şi F ranţa, c ele mai  
multe în perio ada sărbătorilor 
de iarnă. Iar prețurile sunt ac-
cesibile pentru buzunarul ori-
cărui pofticios. 

O inimioară care-ți intră în  
căușul palmei costă 3 lei,  vreo 
5 lei dai pe una cu două deg e-
te mai mar e sau pe un brăduț  
frumos ornat,  iar c ele mari, 
din care s-ar putea înfrupta pe 
săturate doi pofticioși,  sunt la  
10 lei.  Ba chiar le poți face și 
cadou, pentru că József Szántó 
te ajută să personalizezi figu-
rinele delicioase. Cu mână de 
maestru scrie frumos, pe fieca-
re, ce-și dorește clientul. 

Afaceri de familieAfaceri de familie

În familia Szántó se
face turtă dulce după 

aceeași rețetă de
aproape 140 de ani

József Szántó din Târgu Secu pe 140 de ani. Ce i drept, a re, ce și dorește clientul.

Lumea știe de Covasna ca 
fiind una din c ele mai com-
plexe staţiuni balneoclima-
terice din Europa. Este ates-
tată documentar din 1548 și 
e cuno scută c el mai bine 

pentru izvoarele de apă mi-
nerală carbogazoasă, bicar-
bonatată, clorur at-sodică, 
feruginoasă, c alcică, mag-
neziană, hipot onă și hiper -
tonă. D e la ele i s e tr age și 

porecla de „st ațiunea c elor 
1.000 de izvoare de sănăta-
te” și e destinație favorită în 
principal pentru c ei cu boli 
cardiace, dar și cu c ele de 
plămâni sau ginecologice. 

În afară de b azele de tra-
tament b alneo ( de la C er-
bul s au M ontana C ovasna), 
turiștii au la dispo ziție și 
tradiționalele mofete. 

Are angajat medic 
specialist cardiolog

Vă dăm e xemplu mofe-
ta „Bene”, al cărei proprie-
tar e Bagoly Levente István. 
Omul, inginer de meserie, a 
moștenit „afacerea” de la 
bunicul și tatăl său. În 1928, 
bunicul bărbatului  a obser-
vat că pe terenul său ema-
naţiile de gaz erau puterni-
ce. Și s-a gândit să s e f o-
losească de ele.  A c onstru-

it mof eta, iar clienții n-au 
ezitat să-i bată la ușă. 

În 1990, după Revoluție, 
nepotul Bagoly Levente Ist-
ván a reconstruit mofeta, la  
care acum lucr ează un me-
dic primar c ardiolog și in-
ternist, Dr. Török Sándor , și  
o asistentă principală, Bago-
ly Mag dolna, c are supr ave-
ghează bolnavii ce vin la tra-
tament. 

Emanaţia de g aze din 
mofeta „B ene” c onţine, 
majoritar, bio xid de c arbon 
(96-98%), dar şi alt e g aze 
nobile, în c antitate mică fi-
ind r adon, c are r eprezintă 
baza r adioactivităţii g azu-
lui de mof etă. Tratamente-
le cu aceste emanații au nu-
meroase beneficii: combat 
afecţiunile aparatului car-
diovascular şi tratează boli-
le dermatologice, ginecolo-

gice, cele ale sistemului ner-
vos şi locomotor. 

E bună doar pentru 
anumite afecțiuni

Bagoly Le vente Ist ván s e 
laudă cu suc cesul tratamen-
tului din mof eta pe c are f a-
milia sa o deține de apr oape 
90 de ani: „Am avut cazuri 
aparte, nişte clienţi cărora 
trebuia să le fie amputate pi-
cioarele, dar după multe cure 
de mofetă s-au vindecat. Şi 
acum merg”. Pentru doritori, 
însă, el ține să atr agă atenția 
că înainte de a mer ge la mo-
fetă, este necesară aprobarea 
medicului. Tot el ne spune 
și că aceasta este contrain-
dicată afecţiunilor în stadiu 
acut, bolilor venerice, tumo-
rilor maligne sau celor care 
au anumite tulburări de ritm 
cardiac.

Mofeta de la bunicu’

Secuii din Covasna trăiesc din  
strămoșilor

^ József Szántó, cofetar
din Târgul Secuiesc

^  La tratament intri doarLa tratament intri doar
dacă ți l-a recomandat mediculdacă ți l-a recomandat medicul

Pe lângă cele 200 de conace și miile de izvoare de ape termale, adevărata avuție a 
județului Covasna o reprezintă oamenii, cei care păstrează și transmit viitoarelor 
generații, tradiții culturale și gastronomice secuiești vechi de secole
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Muzeul de istorie a bres-
lelor „Incze Lászlò” este una 
dintre cele mai vechi clă-
diri din Târgul Secuiesc. El  
adăpostește o expoziţie per-
manentă cu obiect e specifi-
ce meşteşugarilor locali: tă-
băcari, cizmari, fierari pălă-
rieri, olari, tâmplari şi c ojo-
cari, pr ezentându-ne t oto-
dată şi originile ac estor me-
serii.

Povestea costumașelor 
în miniatură

Clădirea, însă, e de mul-
te ori numită „Muzeul pă-
puşilor”, datorită colecţi-
ei impresionante pe care o 
deține. P artea int eresan-
tă e că păpușile,  în sine,  
chiar dacă reprezintă fete și 
băieți, sunt ac elași model,  
care purta numele Zsuzsan-
na. Acesta a fost creat prin 
anii ’70, în faimoasa fabrică 
de păpuși „Arădeanca”, pri-
ma de acest fel din România, 
și era scump pentru acea 
vreme, costând în jur de 160 

de lei păpușa. Costume-
le populare în care sunt îm-
brăcate și modul în c are au  
fost „f ardate” păpușile din  
muzeu sunt,  de f apt, c ele 
care fac diferența. Toate cos-
tumele sunt specifice zone-
lor din Transilvania. 

Cusute de copii  
În 1970 nu oricine își putea 

permite să cumpere o păpușă 
de acest fel, așa că redactorii 
unei r evis-
te în limb a 
maghiară 
pentru c o-
pii,, Jób a-
rát”, a u 
lansat un  
c o n c u r s : 
au cum-
părat câte-
va z eci de  
exempla-
re din pă-
puşile Zsuz sanna, au publi-
cat fotografia uneia alături 
de dimensiunile ei în revistă, 
rugându-i pe copii să creeze 

hăinuțe pentru ea. Fiecare 
costum autentic urma să fie 
premiat cu o păpușă. 

Din cei 163 de copilași care 
au creat hăinuțe populare 
cu ajutorul părinților sau a 
învățătorilor, o singură feti-
ţă s-a gândit să realizeze un 
costumaş pentru o păpușă 
băiat. Așa a apărut în pei-
saj personajul Andrei, par-
tenerul Zsuzsannei. La fina-
lul concursului, costumașele 
au fost donate Muzeului Na-
ţional S ecuiesc, o p arte din  
ele fiind expuse, din 1 974, la 
Târgu Secuiesc. 

Colecției inițiale i s-au 
alăturat și alt e 
costumaș e 
cre ate de ar -
tizani, așa că 
acum c olec-
ţia cuprin-
de 349 s eturi. 
Iar s ecuii s e 
mândresc cu 
păpușile lor și 
spun că fetițele 
din z onă le 
preferă c elor 

din c omerț. „Barbie și Ken 
nu au succes la Târgu Secu-
iesc”, ne mărturisea o mă-
mică din localitate.

Zsuzsanna şi Andrei, varianta 
secuiască a lui Barbie și Ken

Centrul Malomk ert din  
Cernat e un amalgam de tradi-
ţii şi obic eiuri. Există aici at e-
liere de cr eaţie şi meşt eşuguri, 
dar şi programe culinare, unde 
poți învăța cum se face fideaua 
de casă, pâinea pe vatră, gemul 
de măceşe ori zacusca. Pe lân-
gă ele, gulaşul şi ştrudelul tipic 
unguresc.

Gulaș unguresc
Ca să iasă gulașul bun n-ai  

nevoie de cine știe c e. Rețeta 
conține ceapă, morcovi, cartofi, 
ţelină, chimen, sare, piper şi, 
evidnet, carne proaspătă, care 
poate fi de porc sau vită. Se 
serveşte cu frunz e de ţelină,  la 
final. Secretul e să-l faci în cea-
un, unde pui ingredientele tăia-
te cuburi mici, ușor presărate 
cu sare și piper și le fierbi până 
încep să se zdrobească, la foc 
mic. Și se mestecă în el perma-
nent, ca să nu s e prindă. Când 
e s ervit, porțiile nu tr ebuie să  
fie foarte mari, pentru că mân-
carea e consistentă, având cam 
420 de calorii la un bol mediu.

Ștrudel cu mere
Femeile s e pric ep c el mai  

bine să îndulc ească viața,  așa  
spun bătrânii.  Nu-i de mira-
re, așadar, că din mâinile un-
guroaicelor de la centru ies 
ștrudele savuroase. Le fac după 
rețete date zestre de la mamă la 
fiică, cu ingrediente pe care nu 
ți-e greu să le găsești: merele 

crude tăiate mărunt, scorţişoa-
ră – dar nu multă, ca să nu fie 
amărui, zahăr, untură de casă, 
făină, apă şi ouă. 

Aluatul trebuie să fie întins  
„subţire c a f oaia de ţig aretă”, 
spun f emeile. „E mai gust os 
dacă s e implică t oată f amilia 
în prepararea lui”, sublinia una  
dintre ele,  în timp c e ne ară-
ta cum să îl f acem. Aluatul s e 
umple și s e pune la c opt până  
se rumenește. Nu vă înfruptați 
din el când e fier binte, că poa-
te să vă c adă gr eu la st omac. 
Ștrudelul călduț e numai bun  
de mâncat. 

Rețete de la bunicaRețete de la bunica

^  Lipițani, la galop
Pasionații de echitație se pot dis-
tra și relaxa la Clubul Ecvestru Sa-
cramento, construit pe un teren de 
22 de hectare între satele Zăbala şi 
Imeni, pe moşia proprietarului Cseh 
Ferenc. Întreprinzătorul din Ghelinţa 
a deschis clubul ecvestru în 2013, cu 
10 cai lipițani și un ponei. Între timp, 
herghelia s-a înmulțit, iar alți propri-
etari de cai șiu-au adus aici exempla-
rele ca să le țină „în pensiune”. E tot 
o afacere de familie, care s-a diver-
sificat organizând tabere ecvestre 
pentru grupuri mari de copii. 

349
de costume în miniatură 

deține Muzeul Breslelor din 
Târgul Secuiesc.
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meșteșugurile 
^ Mai mult de jumătate din păpușile din muzeu Mai mult de jumătate din păpușile din muzeu 
sunt îmbrăcate cu costumașele făcutesunt îmbrăcate cu costumașele făcute
de copii în 1970-1971de copii în 1970-1971

^ Perechea secuiască, Perechea secuiască, 
așa cum arătaașa cum arăta
acum 47 de aniacum 47 de ani

^ Bărbații suntBărbații sunt
cei care învârtcei care învârt
la gulaș pânăla gulaș până
e gatae gata

^ Merele tăiateMerele tăiate
cuburi secuburi se

pun pepun pe
aluataluat
și seși se

împăturescîmpăturesc
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de limbă străină, eliminatorie, la alegere, 
dintre engleză și franceză, în datele de 10 
și 11 septembrie 2017, care se va desfășura 
în București. Depunerea cererilor pentru în-
scrierea la concurs se face până la data de 
28 august 2017, orele 17.00, la punctul de 
lucru al ANABI, din București, bld. Regina 
Elisabeta, nr.3, sector 3, etaj 5- Serviciul 
suport operațional. Taxa de înscriere la 
concurs este de 400 lei. Informații su-
plimentare se pot obține la telefon: tel: 
0372.573.000, nr. fax: +4037.2271435 sau 
pe site-ul Agenției Naționale de Admi-
nistrare a Bunurilor Indisponibilizate la 
adresa: https://anabi.just.ro/- secțiunea 
„Despre noi- Cariere- Posturi vacante”.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI

- TERENURI
LOTURI teren 300-500 mp pentru 
construcții locuințe, București sector 
2, toate utilitățile, certifi cat urbanism. 
0723.504.069

ÎNCHIRIERI

OFERTE
Garsonieră bd. Unirii -Barceanu, nou 
mobilată și utilată, 200 euro, tel. 
0770.998.249.

DIVERSE
S.C. CET GRIVITA SRL cu sediul în Calea 
Grivița 357 sector 1 București, informează 
publicul că s-a depus solicitarea pentru 
obținerea unei noi autorizații integrate de 
mediu pentru activitatea de producere a 
energiei electrice și termice în cogenerare 
în instalația de ardere cu puterea termică 
nominală > 50 MW, desfășurată la sediul 
mai sus menționat. Informații se obțin la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
București, Aleea Lacul Morii 1, sectorul 6, 
între orele 09.00-12.00 de luni până vineri. 
Propuneri sau contestații se depun la APM 
București în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

SC Tecor Industries SRL, cu sediul în str. Me-
ziadului, nr. 27, Municipiul Oradea, jud. Bihor, 
România, intenționează să achiziționeze 
servicii de consultanță în domeniul mana-
gementului de proiect, în cadrul POR 2014-
2020, apelul de proiecte POR/102/2/2/ 
Îmbunătățirea competitivității economice 
prin creșterea productivității muncii în 
IMM-uri, în sectoarele competitive iden-
tifi cate în SNC, pentru proiectul intitulat 
„Extinderea capacității de producție din 
cadrul societății Tecor Industries SRL 
prin construirea unei hale de producție și 
achiziția de echipamente performante în 
Mun. Oradea, jud. Bihor”, cod SMIS 114703. 
Locul de prestare a serviciilor: str. Mezia-
dului, nr. 27, Municipiul Oradea, jud. Bihor, 
România. Tipul contractului: contract de 
prestari servicii- servicii de consultanță 
în domeniul managementului de proiect. 
Durata contractului: 24 luni. Valoarea es-
timată a contractului: 201,450.88 lei fără 
TVA. Specifi cațiile tehnice sunt puse la 
dispoziție la sediul societății, din str. Mezi-
adului, nr. 27, Municipiul Oradea, jud. Bihor, 
România. Pentru detalii ne puteți contac-
ta la telefon/fax: 0724.559.495, email: 
darius@tecor.ro, persoană de contact: 
Darius Țelea. În acest sens, vă invităm să 
depuneți ofertele Dumneavoastră de preț 
conform specifi catiilor tehnice, cu respec-
tarea prețului exprimat în Lei fără TVA, 
până cel târziu 31.07.2017, ora 16.00, prin 
curier sau depunere directă la secretariatul 
societății din str. Meziadului, nr. 27, Munici-
piul Oradea, jud. Bihor, România. Prestarea 
serviciilor se va face la termenele specifi ca-
te în specifi cațiile tehnice, iar prețurile din 
ofertă nu vor fi  modifi cate sau actualizate 
pe durata contractului.

Subscrisa, SPECIALISTS TRUST INSOL-
VENCY S.P.R.L. Iași, cu sediul in mun. Iasi, 
b-dul Nicolae Iorga, nr. 4, bl. 905A, parter, 
jud. Iași, in calitate de lichidator judiciar 
S.C. SCUTER IMPEX S.R.L., cu sediul so-
cial în mun. Galati, str. Frunzei, bl. F3, ap. 
14, jud. Galati, CUI: 9392897, nr. de înreg. 
ORC: J17/380/1997, potrivit Sentintei ci-
vile intermediare nr. 284/2016 din data 
de 20.09.2016, pronunțată de Tribunalul 
Galati -Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
3146/121/2015, in vederea lichidarii bu-
nurilor din averea debitorului conform 
dispozitiilor art. 154 din Legea nr. 85/2014, 
vă invită să depuneți ofertă de servicii în 
scopul angajării unei fi rme specializate 
pentru realizarea lucrării de evaluare, în 
conformitate cu Standardele de Evaluare 
a Bunurilor 2016, a bunului imobil repre-
zentat prin: -Garaj, situat in mun. Galati, 
Micro 17, str. Brasov, pozitia 2, jud. Galati, 
in suprafata construita la sol de 31 mp, 

OFERTE SERVICIU

Prestige Recruitment angajează ur-
gent măcelari pentru abatoare de porc 
în Anglia. Salarii între 1400-2400 lire. 
Nr tel. 00447496461104.

Primăria Sectorului 2 organizează con-
curs de promovare în funcție publică de 
conducere în data de 24.08.2017: 1 post 
Șef Serviciu la Serviciul Juridic; condiții 
de ocupare: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă: științe 
juridice; masterat sau studii postuniver-
sitare în domeniul administrației publice, 
management sau în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice; vechi-
me în specialitatea studiilor cerute- 2 ani. 
Concursul este anunțat cu 30 zile înainte 
de data concursului prin afi șare la sediul 
instituției, precum și prin publicarea pe 
Internet pe pagina www.ps2.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la telefoanele 
021.252.8378/ 021.209.61.54 sau la sediul 
Primăriei Sector 2.

ANGAJĂM PERSONAL PENTRU 
CURĂȚENIE în incinta Park Lake Shopping 
Center București, program parțial de lucru 
de 4 sau 5 ore/zi. Oferim salariu +tichete 
de masă. Detalii la nr. 0743.222.055

SC DELTA STUDIO SRL angajează manipu-
lant mărfuri depozit și stivuitorist depozit 
(sector 3, București, zona Republica). 
0723520355

Îți dorești un loc de muncă, cu posibilități 
de afi rmare și realizare profesională, 
într-un mediu de muncă plăcută Primă-
ria Sectorului 2 îți oferă acum această 
oportunitate. Profi tă de ea participând la 
concursul organizat de instituția noastră 
în data 21.08.2017, pentru ocuparea unei 
funcții publice de execuție vacante: 1 post 
consilier, clasa I, grad profesional superior 
la Biroul Managementul Calității; condiții 
de ocupare: Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; Ve-
chime în specialitatea studiilor cerute- 9 
ani. Concursul este anunțat cu 30 de zile 
înainte de data concursului prin afi șare la 
sediul instituției, precum și prin publicarea 
pe Internet pe pagina www.ps2.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la telefoanele 
021.252.8378/ 021.209.61.54 sau la sediul 
Primăriei Sector 2. Nu rata această șansă!

VOPSITOR LĂCĂTUȘ SUDOR Firmă 
confecții metalice ușoare angajăm vop-
sitor în câmp electrostatic, lăcătuș, su-
dor electric MIG-MAG. Zona Metrou 
Brâncoveanu. Relații la tel. 
0726.102.308

Căutăm tâmplar cu experiență în pre-
fabricate și lemn masiv. Loc de munca 
în Franța. 0751.898.826.

Firma HENG DA S.R.L. angajează un post 
lucrător comercial. Tel. 031.422.06.82

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș, organizează în 
perioada 14-21.08.2017, concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale de execuție vacante, perioa-
dă nedeterminată, după cum urmează: - 
Serviciul Management de Caz pentru Copil 
Zona I Timișoara: asistent social (S) - 1 
post; - Serviciul Management de Caz pen-
tru Copil Zona III Lugoj: asistent social (S) 
- 2 posturi. Condițiile generale și specifi ce 
prevăzute în fi șa de post: - Asistent social 
(S): studii superioare de lungă durată ab-
solvite cu diplomă de licență în specializa-
rea asisten-ă socială și aviz de exercitare 
a profesiei/atestat de liberă practică eli-
berat de Colegiul Na-ional al Asisten-ilor 
Sociali. Tipul probelor de concurs, locul, 
data și ora desfășurării acestora: - Proba 
scrisă - 14.08.2017, ora 10.00 - D.G.A.S.P.C. 
Timiș - Timișoara, Piața Regina Maria nr.3. 
- Proba de interviu - 21.08.2017, ora 10.00 - 
D.G.A.S.P.C. Timiș - Timișoara, Piața Regina 
Maria nr.3. Locul de depunere a dosarelor 
de concurs: D.G.A.S.P.C. Timiș - Timișoara, 
Piața Regina Maria nr. 3, Serviciul Resur-
se Umane, Organizare și Salarizare. Data 
limită de depunere a dosarelor pentru 
concurs: 03.08.2017, ora 14:00. Persoană 
de contact: Revitea Ramona - inspector I 
asistent - Serviciul Resurse Umane, Orga-
nizare și Salarizare, telefon 0256-490281- 
interior 181. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul instituției sau pe site-ul
www.dgaspctm.ro.

Muzeul Național de Istorie a României or-
ganizează la sediul instituției din București 
Calea Victoriei nr. 12, sector 3, concurs 
pentru ocuparea posturilor vacante de 
execuție: ECONOMIST GRADUL I normă în-
treagă, perioadă nedeterminată, în cadrul 
Compartimentului Financiar Contabil și 

Casierie (1 post) Nivelul studiilor: studii uni-
versitare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul fundamental al științelor sociale 
ramura științe economice Vechimea în 
specialitate necesară: peste 3 ani și 6 luni 
RESTAURATOR GRADUL II specializare în 
restaurare bunuri culturale din metal nor-
mă întreagă, perioadă nedeterminată, în 
cadrul Secției Restaurare (1 post) Nivelul 
studiilor: studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență într-unul din domeniile 
de licență: Istorie, Restaurare, Artă, Teolo-
gie (artă sacră) Vechimea în specialitate 
necesară: minimum 6 luni Concursul se va 
desfășura după următorul calendar: 21.07-
03.08.2017 ora 15,30 Perioada de depunere 
a dosarelor pentru participarea la concurs 
04.08.2017 ora 11,00 Selecția dosarelor 
depuse 11.08.2017 ora 11,00 Proba scrisă 
pentru: postul de economist gradul I Com-
partimentul Financiar Contabil și Casierie 
și pentru postul de restaurator gradul II 
specializare în restaurare bunuri culturale 
din metal Secția Restaurare 16.08.2017 ora 
11,00 Interviu pentru: postul de economist 
gradul I Compartimentul Financiar Conta-
bil și Casierie și pentru postul de restaura-
tor gradul II specializare în restaurare bu-
nuri culturale din metal Secția Restaurare 
18.08.2017 Afi șarea rezultatelor fi nale ale 
concursului Relații suplimentare la telefon 
021.315.82.07/ interior 1154 Compartimen-
tului Resurse Umane și Salarizare și pe pa-
gina de internet www.mnir.ro

S.C. Ela O�  ce SRL, CUI 22353020, anga-
jează: broker mărfuri, lucrător comercial, 
agent transport. 0732.113.352

S.C. Milenium Prod 2000 SRL, CUI 
12754539, angajează calculator preț cost, 
lucrător comercial. 0732.113.352

ANIF scoate la concurs 1 post contrac-
tual de execuție: Consilier II la Serviciul 
Gestionare Proiecte Fonduri Europene 
din unitatea centrală a ANIF, în data de 
16.08.2017, ora 14:00, proba scrisă; Nivelul 
necesar de studii este de studii superioare, 
absolvite cu diplomă de licență; Dosarele 
de concurs se vor depune până pe data 
de 04.08.201, ora 14:00, la sediul unității 
centrale. Mai multe detalii găsiți pe site-ul 
www.anif.ro sau la telefon 021.332.05.57- 
Ionela Chirea.

ANIF scoate la concurs 2 posturi contractu-
ale de execuție:1 post Consilier IA la Biroul 
Contabilitate din unitatea centrală și 1 post 
Consilier II la Biroul Financiar Contabilitate 
în cadrul Filialei Teritorială Buzău Moldova 
Sud;proba scrisă va fi  în data de 16.08.2017 
ora 12:00; Nivelul necesar de studii este de 
studii superioare de lungă durată, de speci-
alitate economic, absolvite cu diploma de 
licență; Dosarele de concurs se vor depune 
până pe data de 04.08.201, ora 14:00 la 
sediul unității centrale. Mai multe detalii 
găsiți pe site-ul www.anif.ro sau la telefon 
021.332.05.57- Diana Ene.

ANIF scoate la concurs 2 posturi contractu-
ale de execuție: Consilier IA (1 post), Consi-
lier debutant (1 post) la Serviciul Plan- Ex-
ploatare, I+R, Tarife din unitatea centrală 
a ANIF, în data de 16.08.2017, ora 09:00, 
proba scrisă; Nivelul necesar de studii 
este de studii superioare de specialitate 
îmbunătățiri funciare/ ingineria mediului 
pentru postul de Consilier IA și studii supe-
rioare de specialitate îmbunătățiri funcia-
re/ construcții pentru postul de Consilier 
debutant, cu diploma de licență; Dosarele 
de concurs se vor depune până pe data 
de 04.08.201, ora 14:00, la sediul unității 
centrale. Mai multe detalii găsiți pe site-ul 
www.anif.ro sau la telefon 021.332.05.57- 
Ionela Chirea

ANIF scoate la concurs 2 posturi contrac-
tuale de execuție: Consilier IA- Serviciul 
Achiziții Publice; în data de 09.08.2017 
ora 10:00,proba scrisă. Nivelul necesar de 
studii este de studii superioare de lungă 
durată de specialitate economic. Dosare-
le de concurs se vor depune până pe data 
de 02.08.2017, ora 16:30 la sediul unității 
centrale. Mai multe detalii găsiti pe site-ul 
www.anif.ro sau la telefon 021.332.05.57- 
Claudia Pipera

Agenția Națională de Administrare a Bu-
nurilor Indisponibilizate organizează, în 
perioada iulie- octombrie 2017, în confor-
mitate cu dispozițiile Regulamentului pen-
tru ocuparea, prin concurs, a posturilor de 
execuție vacante de personal de speciali-
tate juridică asimilat judecătorilor și procu-
rorilor, din Ministerul Justiției, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiției nr.1473/C/2007, 
cu modifi cările și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi de 
execuție vacante de personal de specia-
litate juridică asimilat, potrivit legii, jude-
cătorilor și procurorilor. Concursul constă 
în susținerea a două probe: proba scrisă 
pentru verifi carea cunoștințelor teoretice 
în datele de 26 și 27 septembrie 2017 și in-
terviul, care se vor desfășura în București. 
Candidații susțin, anterior probelor de con-
curs și o probă de verifi care a cunoștințelor 

constituita din C1 -garaj auto in suprafata 
de 31,19 mp, Carte Funciara nr. 112825-C1 
(nr. vechi 33192), nr. cadastral 12065-C1; 
OFERTELE VOR FI DEPUSE PANA LA DATA 
DE 26.07.2017, ORA 13.00. Ofertele trebuie 
sa contina urmatoarele elemente obliga-
torii: copie dupa datele de inregistrare ale 
societatii d-voastra; oferta fi nanciara pen-
tru obiectivul descris mai sus; certifi catul 
de atestare din care reiese că sunteți cali-
fi cat și atestat în vederea efectuării unor 
astfel de servicii; detalii cu privire la modul 
de asigurare al serviciului solicitat. Aducem 
la cunostinta persoanelor interesate faptul 
ca ofertele primite se vor pune in discutia 
Adunarii creditorilor, iar plata serviciilor 
prestate se va face ulterior valorifi carii bu-
nurilor din patrimoniul societatii. DESCHI-
DEREA OFERTELOR SE VA FACE PE DATA 
DE 26.07.2017, ORA 16.00. Ofertele pot fi  
transmise prin orice mijloc de comunicare 
(e-mail, fax, serviciul postal, curierat) la 
sediul social al Specialists Trust Insolvency 
SPRL din mun. Iasi, bd. Nicolae Iorga, nr.4, 
bl. 905A, parter, jud. Iasi, prin fax la nr: 
0332/803.866 sau prin e-mail la adresa: 
o�  ce@trust-insolventa.ro. Ofertele tri-
mise prin serviciul postal sau curierat, 
dar neprimite pana la data de 26.07.2017, 
ora 13.00, vor fi  descalifi cate chiar daca 
au fost depuse la ofi ciul postal/curi-
er rapid pana la data de 26.07.2017, 
ora 13.00. Relații suplimentare se pot 
obține la tel/fax: 0332.803.866; e-mail: 
o�  ce@trust-insolventa.ro.

C.I.I. SANISLAV AURELIA, Administrator 
Judiciar notifi căm -deschiderea procedurii 
generale a insolvenței asupra Debitoarei 
S.C. IACOV AIDA S.R.L. -în insolvență/
in insolvency/en procedure collective- 
J51/35/2011; C.U.I. 27981653- cf Hot. 
145/2017 din 12.07.2017 pronunțată de 
Tribunalul Cărărași -Secția Civilă, în Dosa-
rul 1345/116/2016*. Notifi căm -ridicarea 
dreptului de administrare a Debitoarei. 
Debitoarea este obligată să depună la 
Dosar și să predea Administratorului judi-
ciar, până la data de 22.07.2017, înscrisurile 
obligatorii conform art. 67 al.1 și art. 82 
al.1 din legea nr. 85/2014. Pt. Creditori- 
termenul limită pentru înregistrarea Ce-
rerii de Admitere a Creanțelor la Tribunal 
precum și la Administratorul Judiciar este 
23.08.2017, afi șarea în BPI: a Tabelului pre-
liminar al creanțelor este 12.09.2017; a Ta-
belului Defi nitiv al Creanțelor -09.10.2017; 
Ședința Primei Adunări a Creditorilor: 
15.09.2017 conform Convocatorului ce va 
fi  publicat în B.P.I. Relații la 0736.273.810, 
corespondentadcv@gmail.com.

INFORMARE. Această informare este 
efectuată de: SC IGS BAMBOO SRL, din 
loc. Timișoara, str. Ioachim Miloia, nr.9, tel: 
0721200121, ce intenționează să solicite de 
la ,,ADMINISTRATIA NAȚIONALĂ APELE 
ROMÂNE , ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ 
BANAT,, aviz de gospodărire a apelor/aviz 
de amplasament pentru desfășurarea 
activității de ,,INFIINȚARE PLANTAȚIE 
BAMBUS ,FORAJ APĂ PENTRU IRIGAȚII 
,AMPLASARE CABINĂ PAZĂ ȘI ÎMPREJ-
MUIRE PERIMETRALĂ localizat în Comu-
na Fibiș, Jud.Timiș, extravilan CF 401971, 
NR. CAD 401971. Extravilan Comuna Fibiș, 
Jud. Timiș. Această investiție este una 
nou realizabilă. Această solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modifi cările și completă-
rile ulterioare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să 
transmită observații, sugestii și recoman-
dări se pot adresa solicitantului Ciobanu 
Mircea tel. 0721200121.

ANUNȚ de intenție privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu PUD, stra-
da LIVIU REBREANU nr. 30F, Sector 3, 
București, amplasare stație de distribuție 
gaze petroliere lichefi ate, la autovehicule, 
de tip skid mobil G.P.L. S.C. EUROMAR ME-
RIOTGAZ S.R.L. aduce la cunoștința publi-
cului interesat inițierea Planului Urbanistic 
de Detaliu „AMPLASAREA UNEI STAȚII DE 
DISTRIBUȚIE GAZE PETROLIERE LICHE-
FIATE, LA AUTOVEHICULE, DE TIP SKID 
MOBIL G.P.L. PE PLATFORMA BETONATĂ, 
INCLUSIV AMPLASARE BARACĂ MOBILĂ, 
Strada Liviu Rebreanu nr. 30F, Sector 3, 
București și supune spre consultare aceas-
ta documentație de urbanism. Inițiere: S.C. 
EUROMAR MERIOTGAZ S.R.L. Elaborator: 
S.C. 2B -Birou de Arhitectură, Management 
& Urbanism S.R.L. Documentația tehnică 
poate fi  consultată la adresa: sediul Primă-
riei Sector 3 -Strada Calea DUDEȘTI nr. 191, 
Sector 3, e-mail: pudurbanism@primarie3.
ro, telefon: +4021.318.03.23-28 int.190, 
program de lucru: luni, marți, miercuri, vi-
neri: 8.30- 16.30, joi: 8.30- 18.30, începând 
cu 19.07.2017, timp de 20 zile.

Publicare ERATA primul anunt MEN pen-
tru selectarea unui partener, publicat in 
Evenimentul Zilei din 18.07.2017: Punctul 
d) corect este Partenerul trebuie să aibă 

următoarelor mijloacelor fi xe: 1. AUTOMA-
CARA IS-26-APE, an fabricație 1988, prețul 
de pornire a licitației este de 43.050 lei 
fără TVA; Bunul poate fi  văzut în Baza de 
mecanizare din str. Manta Roșie, nr. 16, Iași 
-persoană de contact dl. Gabriel Amancei 
telefon 0742.080.577; 2. FLAMFOTOME-
TRU -ATOMIZOR an fabricație 1997, prețul 
de pornire a licitației este de 18.488,52 lei 
fără TVA. și SPECTOFOTOMETRU UV/VIZ-
ATI-UNICA an fabricație 1995, prețul de 
pornire a licitației este de 37.206,73 lei fără 
TVA. Bunurile pot fi  văzute la Administrația 
Bazinală de Apă Prut-Bârlad, str. Th. Vas-
cauteanu, nr.10, Iași -persoană de contact 
d-na Chelaru Mihaela telefon 0751.196.523. 
Alte relații pot fi  obținute la telefon 
0232.410.513 interior 240 și pe site-ul 
www.rowater.ro/daprut. Licitația va avea 
loc la sediul unității în data de 18.08.2017 
ora 10:00. Poate participa orice persoană 
fi zică sau juridică care depune în perioada 
11.08.2017 -17.08.2017 ora 13:00, cerere, 
chitanță de achitare a cotei de participare 
de 1% din valoarea de pornire a mijlocului 
fi x, copie de pe certifi catul de înmatricu-
lare la Registrul comerțului și codul fi scal, 
pentru persoanele juridice române, sau 
actul de identitate pentru persoanele fi zi-
ce. În caz de neadjudecare, a doua ședință 
de licitație va fi  în data de 25.08.2017 ora 
10:00; cererile se primesc până în data de 
24.08.2017 ora 15.00. În caz de neadjude-
care, a treia ședință de licitațe va fi  în data 
de 01.09.2017 ora 10:00, cererile se primesc 
până în data de 31.08.2017 ora 15.00.

FLORA SRL -societate în reorganiza-
re, prin administrator judiciar, tel/fax: 
0234.581.515, vinde la licitație în data de 
07.08.2017, ora 14.00, următoarele bunuri 
imobile: 1) Complex comercial situat în Slă-
nic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, 
jud. Bacău, teren în suprafață de 103,75 mp, 
și clădire în suprafață construită de 61,20 
mp; (Piață 1) -PREȚ PORNIRE -103.000 
lei; 2) Complex comercial situat în Slănic 
Moldova, str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, jud. 
Bacău, teren în suprafață de 68,36 mp, 
și clădire în suprafață construită de 57,63 
mp. (Piață 2) -PREȚ PORNIRE -89.000 
lei; 3) teren intravilan, zona Racoviță, cu 
suprafața totală de 655 mp. (Teren zona 
Racoviță) -PREȚ PORNIRE -106.186 lei.

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, Ba-
cău str. Trandafi rilor nr. 1/D/1-2, lichidator 
al Î.I. TUDOSA VIOREL, vinde la licitație în 
data de 31.07.2017, orele 15:00, Combină 
Recoltat cereale NEW Holland tip 8070, 
nr. Sasiu 4241128, an fabricatie 1985. Preț 
vânzare 24.500 lei inclusiv TVA. Detalii la 
tel/fax 0234.581.515, 0747.077.052, sau 
site: lichidatorinstantexpert.ro.

Anunțul privind organizarea licitației pen-
tru vânzare de masă lemnoasă pe picior: 
1.Privind organizarea licitației (intermedi-
ară) pentru vânzarea de masă lemnoasă 
pe picior; Organizatorul licitației: PRIMĂ-
RIA BISTRIȚA BIRGAULUI, LOC. BISTRIȚA 
BIRGAULUI str. Principală nr.1326, tel. 
0263.265.286, fax 0263.265.286, e-mail 
primariabistritabirgaului@yahoo.com. Data 
și ora desfășurării licitației: 01.08.2017 ora 
10.00. Locul desfășurării licitației: PRIMĂ-
RIA BISTRIȚA BIRGAULUI, LOC. BISTRIȚA 
BIRGAULUI str. Principală nr.1326. Tipul 
licitației: licitație publică deschisă cu striga-
re; Licitația este organizată și se va desfășura 
conform prevederilor Regulamentului de 
valorifi care a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.617/2016. Data și 
ora organizării preselecției: 28.07.2017 ora 
11.00. Data și ora-limită până la care poate 
fi  depusă documentația pentru preselecție 
și înscrierea la licitație: 28.07.2017 ora 9.00. 
Lista partizilor care se licitează, prețul de 
pornire a licitației și pasul de licitare pentru 
fi ecare partidă sunt afi șate la sediul organi-
zatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.
ro. Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitație 1.049 mc volum brut, 
din care pe natură de produse: -produse 
principale: 0 (mc); -produse conservare: 0 
(mc); -produse secundare: 0 (mc); -produ-
se de igienă: 0 (mc); -produse accidentale: 
1.049 (mc); și, respectiv, pe specii și grupe 
de specii: -rășinoase: 905 (mc); -fag: 89 
(mc); -stejari: 0 (mc); -diverse tari: 48 
(mc); -diverse moi: 7 (mc). Masa lemnoa-
să pe picior oferită spre vânzare nu provine 
din fondul forestier proprietate publică 
certifi cat. Masa lemnoasă pe picior răma-
să neadjudecată după încheierea licitației 
nu se poate adjudeca prin negociere, în 
aceeași zi, în condițiile prevăzute de pre-
zentul regulament și de alte reglementări 
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi  pro-
curat de la sediul organizatorului licitației 
începând cu data de: 20.07.2017. Pentru 
informații și date suplimentare vă puteți 
adresa organizatorului licitației: DOLCA 
GHEORGHE, tel. 0745.436.787, e-mail 
ghitadolca@yahoo.com, fax 
0263.265.286.

experiență în elaborare/implementa-
re/monitorizare și evaluare de politici 
educaționale. La Activități în care se 
poate implica partenerul corect este: A4 
Elaborarea unui Studiu de impact exante 
privind implementarea cadrului strategic 
propus; A5 Dezvoltarea de competențe 
pentru formularea și armonizarea cadrului 
normativ (formare personal-cursuri), A6 
Managementul proiectului, A7 Informare 
și publicitate. Valoare corecta buget total 
proiect 3.000.000 LEI

ZSORI LIVIA ELENA anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Amplasare locuințe colective P+1E+Er 
cu 9 apartamente și 9 locuri de parcare”, 
„Amplasare 9 boxe pentru 9 locuri de par-
care” propuse a fi  amplasat în localitatea 
Dumbrăvița, CF nr. 406707 si „Amplasare 
locuințe colective P+1E+Er cu 9 aparta-
mente și 9 locuri de parcare”, „Amplasare 
9 boxe pentru 9 locuri de parcare” propuse 
a fi  amplasat în localitatea Dumbrăvița, 
CF nr. 406710, jud.Timiș. Informațiile pri-
vind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, 
B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A și la ZSORI 
LIVIA ELENA, localitatea Dumbrăvița, str. 
Petofi  Sandor, nr.70, jud.Timiș, în zilele de 
luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri de la 
8-14.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Timiș.

ANUNȚ DE ÎNCHIRIERE: Subscrisele, SPE-
CIALISTS TRUST INSOLVENCY S.P.R.L și 
MGA INSOLVENCY S.P.R.L., în calitate de 
lichidatori judiciari ai debitoarei S.C. ART-
AMBIENTE S.R.L., cu sediul in Fălticeni, 
str. Topitoriei, nr. 2A, jud. Suceava, CUI 
RO8401482, nr. de înregistrare la O.R.C.: 
J33/421/1996, potrivit Sentintei civile 
nr. 538 din data de 27 septembrie 2016, 
pronunțată de Tribunalul Suceava, Secția 
a II-a Civilă, în dosarul nr. 460/86/2013, 
anunta scoaterea spre inchiriere a Depo-
zitului de materiale avand o suprafata 
construita de 238,82 mp, P, inaltime 9 m, 
situat in Mun. Falticeni, Str. Topitoriei, nr. 
2A, jud. Suceava. Persoanele interesate pot 
depune oferte la sediul social al lichidato-
rului judiciar Specialists Trust Insolvency 
S.P.R.L din mun. Iasi, bd. Nicolae Iorga, 
nr.4, bl.905A, parter, prin e-mail o�  ce@
trust-insolventa.ro sau fax 0332.803.866. 
Analizarea ofertelor primite se va incheia 
pe data de 25.07.2017. Relații suplimenta-
re se pot obține la tel/fax: 0332.803.866; 
0754.232.717; 0756.209.960.

CUMPĂRĂRI
Cumpăr vioară mare și mică. Tel. 
021.430.45.56 sau 0766.373.544.

LICITAȚII
LICHIDATOR judiciar Cabinet Individual 
de Insolvență Sanislav Aurelia, telefon 
0736273810, e-mail corespondentadcv@
gmail.com, lichidator judiciar al debitoarei 
S.C. MONOPOL CORNAV S.R.L -în faliment/
in bankrupcy/en faillite -conform Hotărârii 
Intermediară nr. 584 din 13.04.2016 pro-
nuntata de Tribunalul TULCEA, Sectia 
Civila de Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul Nr. 292/88/2015, vinde bunurile 
debitoarei prin licitație publică, (potrivit 
prevederilor Art. 156, al.2, teza fi nală, din 
Legea 85/2014, raportate la Art. 769, 
Codul de Procedură Civilă, ș.a.)- 1.Cazan 
Vidrarus -bun evaluat la 222 lei, preț nou, 
111 lei, 2.Ambarcațiune- necesită reparații, 
-bun evaluat la 20.772 lei; preț nou 10.400 
lei, 3.Camion Mercedes -nefuncțional- bun 
evaluat la 13.788 lei, preț nou 6.900 lei. 
Pentru regulamentul de vânzare și taxa 
de 400 lei de participare- relații la tel. 
0736.273.810, corespondentadcv@gmail.
com.

Comuna Tamași cu sediul in Str. Principa-
lă nr. 192, sat Tamași, Com. Tamași, jud. 
Bacău, în temeiul HCL nr. 58/17.07.2017, 
organizează licitație publică cu strigare 
pentru vanzarea Buldoexcavator JCB 3CX4 
nefuncțional. Documentele de califi care se 
regăsesc în caietul de sarcini și se depun 
până la 09.08.2017 ora 15.00. Licitația pu-
blică va avea loc în data de 11.08.2017 ora 
10.00 la sediul Comunei Tamași. Taxa pen-
tru caietului de sarcini - 20 RON. Caietul 
de sarcini se procură de la Sediul Comunei 
Tamași. Taxa de participare este 50 RON. 
Taxele se achita prin virament bancar în 
contul RO62TREZ0615006XXX000204 
- Trezoreria Municipiului Bacău sau nu-
merar la casieria Comunei Tamasi, până 
la 09.08.2016 orele 15.00. Informații 
suplimentare: La Sediul Comunei 
Tamași, tel/fax 0234/225.025, e-mail: 
primariatamasi@yahoo.com.

Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad 
-Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași cu 
sediul în Iași, str. Th.Vascauteanu nr.10, CUI 
RO23780878, anunță scoaterea la vânzare 
prin licitație publică deschisă cu strigare a Continuare în pag. 17
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Preocupările privind arma nu-
cleară pe care ar putea-o 
dobândi Kim Jong-un sau 
situația programului nucle-

ar iranian au ridicat problema arme-
lor de această categorie dar care se în-
scriu în limitele convenționale și au 
capacitate și mai mare de luptă. E și 
cazul armelor în care tehnologia im-
plicată aduce science-fiction-ul în 
realitate. Astfel, deși arma nuclea-
ră are un potențial de descurajare ma-
jor, iar efectele utilizării sale sunt de-
zastruoase, armele cu ochire perfect 
țintită sunt cel puțin la fel de impor-
tante strategic, dar fără a avea efectele 
colaterale și persistente ale unei lovi-
turi nucleare. 

Cea mai nouă armă care a fost tes-
tată, fiind operațională astăzi, 

este arma cu laser. CNN a relatat par-
ticiparea la un test al cărui efect este 
acela de a comunica public despre 
existența armei, operaționalizarea ei, 
efectele utilizării ei și impactul major, 
totul pentru a crea descurajare credi-
bilă și a evita escaladări nedorite. Și 
unde putea fi mai bine testată o ase-
menea armă decât în Apele Golfu-
lui, acolo unde Iranul hărțuiește peri-
odic navele americane. Deși a certifi-

cat din nou, după ultima evaluare cu-
rentă, respectarea de către Teheran a 
acordului de control al programului 
nuclear, Agenția Internațională pentru 
Energie Atomică, care verifică com-
ponentele de neproliferare și certifică 
comportamentul Iranului, nu a putut 
îndepărta preocupările legate de agre-
sivitatea statului iranian în Golf, de 
unde și necesitatea stabilită de către 
SUA a unei asemenea demonstrații, 
dată publicității la începutul săptă-
mânii.

Arma cu laser - Laser Weapons 
System sau LaWS, în prescurta-

rea tehnică a Armatei Americane, a 
fost desfășurată la bordul vasului am-
fibiu de transport USS Ponce și poa-
te trage oricând, în orice țintă din 
spațiul convenit, potrivit căpitanu-
lui Christopher Wells, cel care a coor-
donat demonstrația. Caracteristicile 
tehnice sunt impresionante: lovitura 
cu laser se desfășoară în spectrul elec-
tromagnetic invizibil și fără a emite 
nici un fel de sunet. Practic, raza nimi-
citoare lovește fără să știi.
Noua armă este extrem de precisă și 
nu este o armă de nișă, ce poate atin-
ge doar anumite ținte, aeriene, la sol 
sau pe apă. Din contra, arma cu la-

ser vizează orice fel de țintă, oriun-
de s-ar afla, și lovește cu viteza lumi-
nii, adică o viteză de 50.000 de ori mai 
mare decât o rachetă balistică inter-
continentală, cu rază lungă de acțiune. 
Acuratețea este 100% datorită vite-
zei mari, practic punctul vizat este lo-
vit instantaneu. Nu depinde de vânt, 
de starea mediului, de orice alt incon-
venient care afectează țintirea făcu-
tă de o armă convențională. Este mai 
precisă decât orice proiectil ne putem 
imagina.

Testul la care a fost invitat CNN a 
vizat o dronă lansată de pe navă, 

așa cum au în activitate, hărțuind na-
vele SUA, și Iranul, și Coreea de Nord, 
și Rusia, și China. Și a fost doborâtă 
fără drept de apel. Acuratețea permi-
te evitarea victimelor colaterale, mai 
mult, chiar la nivelul unui vas, lovirea 
motorului duce la blocarea deplasării 
sau lovirea sistemelor de foc blochează 
capacitatea de retaliere, dar lasă echi-
pajul și soldații neatinși.
Arma transmite un flux masiv de fo-
toni spre obiectul vizat, crescând căl-
dura la câteva mii de grade brusc. Ea 
este utilizabilă pentru că la costuri de 
40 milioane de dolari, funcționează 
pe baza electricității produse pe vas de 

un generator obișnuit, iar muniția este 
practic necostisitoare. Un dolar lovi-
tura, susțin cei trei ofițeri de tragere 
de la bord care operează arma. Nu ra-
chete de câteva milioane de dolari, nu 
echipaje numeroase, nu surse de ener-
gie care alimentează un oraș. Aceas-
tă miniaturizare și dezvoltare face uti-
lizabilă arma deja de 3 ani și acum se 
află în faza exercițiilor de tragere di-
recte.

La această oră, țintele sunt vehi-
cule aeriene și vase de suprafață. 

Însă deja sunt dezvoltate armele laser 
de a doua generație, al căror obiectiv 
va fi să lovească rachetele cu rază lun-
gă. Un asemenea sistem este în curs 
de omologare și presupune alt nivel 
al capabilităților. Însă deja și aceas-
tă armă existentă și testată poate fi 
utilizată cu acest scop, în măsura în 
care sistemul de identificare fizică și 
țintire a rachetei se poate face conco-
mitent și automat de pe vas. Arma cu 
laser nu a fost încă testată în aceas-
tă direcție, dar trebuie să ne așteptăm 
că e o chestiune de timp până când 
arma laser va atinge și acest nivel, 
care introduce războiul într-o cu to-
tul altă realitate și în noua generație 
de arme inteligente.

Arme mai puternice decât cele nucleare devin operaționale: 
primul laser funcțional montat pe un un vas american
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Urmare din pag. 16 15:00 la sediul său din Sibiu, str. Revoluției 
nr. 1, ap. 17, jud. Sibiu, pentru vânzarea în 
bloc a bunurilor mobile constituite din 
scule și materiale de construcție, pornind 
de la prețul de 21.589,84 lei +TVA. În caz 
de nevalorifi care licitațiile se vor relua 
în zilele de 03.08.2017 și 10.08.2017 ora 
15:00. Garanția de participare la licitație 
de 10% din valoarea de pornire a licitației 
se depune cu cel puțin 2 zile înainte de 
data licitației în contul de insolvență 
deschis pe numele debitoarei la Banca 
Transilvania SA -Sucursala Sibiu, cod 
IBAN: RO07BTRLRONCRT0355864401. 
Informații la tel.0269225076 și pe site-ul:
www.relcoactive.ro.

MATEO GROUP SRL -societate în faliment, 
prin lichidator judiciar, vinde la licitație 
publică în data de 27.07.2017 ora 14:00 la 
sediul din Sibiu, str. Revoluției nr. 1, ap. 17, 
jud. Sibiu, diverse mijloace fi xe (mobilier 
de birou), în bloc, pornind de la prețul 
total de 1.767,60 lei plus TVA. În caz de 
neadjudecare licitația seva relua la data 
de 03.08.2017 ora 14:00. Garanția de par-
ticipare la licitație de 10% din prețul de 
pornire, se achită cu cel puțin 1 zi înainte de 
data licitației, în contul de insolvență des-
chis la Banca Transilvania S.A.- Suc. Sibiu, 
cod IBAN: RO11BTRLRONCRT0307653001. 
Informații: 0269225076, site: 
www.relcoactive.ro.

S.C. „VALSERG” S.R.L. -în faliment, vinde 
prin licitație publică deschisă cu strigare 
(Botoșani, str. 1 Decembrie 48), în fi ecare zi 
de luni, orele 11.00, microfermă zootehni-
că, situată în sat Lunca, com. Milișăuți, jud. 
Suceava, compusă din: sediu, fi ltru sanitar, 
bazin apă, magazie furaje, hală îngrășare 
porci -2 buc,. utilități. Prețul de pornire 
=1.142.510 lei, la care se adaugă T.V.A. Tel: 
0744/85.31.58.

LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L., li-
chidator judiciar al HORIZONA S.R.L., vinde 
prin licitație publică cu strigare la data de 
31.07.2017 la ora 15.00, la prețul de pornire 
de 70% din prețul de evaluare de 136.900 
lei, activul „TG.OCNA” (terenuri, fâneață de 
8822 mp, evaluat la 54900 lei și pășune de 
13176 mp evaluat la 82000 lei). Cauțiunea 
este de 10% din prețul de pornire. Pasul de 
supraofertare în cadrul licitației este de 2% 
din valoarea prețului licitației. Caietul de 
sarcini, raportul de evaluare și regulamen-
tul de vânzare se achiziționează (5000 de 
lei) de la lichidator. În caz de neadjudecare 
licitațiile se vor relua, în aceleași condiții, la 
datele de: 07.08, 14.08, 21.08 și 28.08.2017 
la aceeași oră și în același loc. Relații tel/
fax: 0234/581515.

CITAȚII ȘI SOMAȚII

Administratorul judiciar desemnat de 
Tribunalul Timiș și Tribunalul Arad pen-
tru următoarele societăți: 1.S.C. Wizard 
Place Distribution SRL Timișoara, prin 
Sentința civilă nr. 745/29.06.2017 din 
dosarul nr. 5354/30/2017, 2.S.C. Rimi-
ron SRL Arad, jud. Arad, prin Sentința 
Civilă nr. 490/26.06.2017 din dosarul nr. 
3744/108/2017, și Lichidatorul judiciar 
desemnat de Tribunalul Timiș pentru 
următoarele societăți: 1.S.C. Lucas Su-
per Sandwich SRL Șag, jud. Timiș prin 
Încheierea nr. 717/2017/15.06.2017 din 
dosarul nr. 7334/30/2016, 2.S.C. Roxi & 
Hamade SRL Timișoara, prin Încheierea 
Civilă nr. 746/29.06.2017 din dosarul nr. 
5407/30/2017, solicită administratorilor 
sociali ai debitoarelor să depună toate 
documentele prevăzute de 67 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014 privind proce-
durile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență la dosarele menționate. De 
asemenea, solicită creditorilor să depună 
la Registratura Tribunalului Timiș, în do-
sarele nr. 5354/30/2017, 7334/30/2016 
și 5407/30/2017, precum și la Regis-
tratura Tribunalului Arad în dosarul nr. 
3744/108/2017, situația creanțelor recla-
mate în conformitate cu Legea 85/2014. 
Pentru întocmirea Tabelului suplimentar 
al creanțelor, se vor anexa copii ale actelor 
doveditoare.

Eventualii concesionari ai locului de 7 
ani, fi g.1, cimitirul Tudor Vladimirescu, 
în suprafață totală de 3 mp, pe care se 
afl ă o cruce de piatră cu numele def. Gri-
goras Anica, decedată în anul 1990, sau 
moștenitorii acestora; în temeiul articolului 
19, din HCGMB nr.303/2003, sunt notifi cați 
ca în termen de 30 de zile de la publicarea 
prezentului anunț să se prezinte la casieria 
cimitirului Tudor Vladimirescu în vederea 
achitării tarifelor anuale de întreținere, 
restante, la zi. În caz contrar, dreptul de 
concesiune încetează conform art.19, alin.1, 
lit.d din HCGMB nr.303/2003.

Numiții Petre Ionescu și Lucian Ionescu, 
cu domiciliul necunoscut, concesionari 
ai suprafeței de 2,40 mp din locul de veci 
situat în cimitirul Sfînta Vineri, fi g.15, loc 
237 sau moștenitorii acestora; în temeiul 
articolului 19 din HCGMB nr.303/2003 sunt 
notifi cati ca în termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentului anunț să se prezinte 
la casieria cimitirului Sfînta Vineri în vede-
rea achitării tarifelor anuale de întreținere, 
restante, la zi. În caz contrar, dreptul de 

concesiune încetează conform art.19, alin.1, 
lit.d din HCGMB nr.303/2003.

Numitul Sima Alexandru, cu domiciliul 
necunoscut, concesionar al locului nr. 62, 
fi g.40, cimitirul Izvorul Nou, în suprafață 
totală de 6 mp, sau moștenitorii acestu-
ia; în temeiul articolului 19, din HCGMB 
nr.303/2003, sunt notifi cați ca în termen 
de 30 de zile de la publicarea prezentului 
anunț să se prezinte la casieria cimitirului 
Izvorul Nou în vederea achitării tarifelor 
anuale de întreținere, restante, la zi. În caz 
contrar, dreptul de concesiune încetea-
ză conform art.19, alin.1, lit.d din HCGMB 
nr.303/2003.

Numiții Maria Popescu, Tudor Al. Slavescu, 
Letitia Al. Slavescu și Virgil N. Slavescu, 
cu domiciliul necunoscut, concesionari 
ai suprafeței de 4,00 mp din Cimitirul 
Bellu, fi g.58, loc 41 sau moștenitorii aces-
tora; în temeiul articolului 19 din HCGMB 
nr.303/2003 sunt notifi cați ca în termen 
de 30 de zile de la publicarea prezentului 
anunț să se prezinte la casieria cimitirului 
Bellu în vederea achitării tarifelor anuale 
de întreținere. În caz contrar, dreptul de 
concesiune încetează conform art.19, alin.1, 
lit.d din HCGMB nr.303/2003.

Urmașii defuncților înmormântați în cimi-
tirul Metalurgiei în anul 2004, în fi gurile 
E 13 bis, E 13 și E 16 care au avut drept de 
folosință pe o perioadă de 7 ani, conform 
listei anexate (Nisipeanu Elena, Andrei 
Marica, Duță Maria, Lipszynsky Corina Lu-
iza, Soare Elena Maria, Pârvulescu Carmen, 
Dumitriu Ioan Virgiliu, Rădulescu Ioana, 
Ciolan Aurica, Crețu Floarea, Preda Ioan, 
Sotariu Sofi a, Știrbu Ștefan, Modoc Ecate-
rina, Ispas Ioan) sau moștenitorii acestora; 
în temeiul art.19 din HCGMB nr.303/2003, 
sunt notifi cați ca în termen de 30 de zile 
de la data publicării prezentului anunț să 
se prezinte la casieria cimitirului Metalur-
giei în vederea achitării tarifelor anuale de 
întreținere. În caz contrar, dreptul de con-
cesiune încetează conform art.19, alin.(1), 
pct.d; din HCGMB nr.303/2003.

Prin Sentința Civilă nr.840 din data de 
16.05.2017, dosar nr.2230/260/2015/a1 al 
Judecătoriei Moinești, instanța a dispus 
încetarea calității de tutore a numitului 
Nechita Vlad, domiciliat în Moinești, str. 
Zorilor, bl.6M, ap.25, jud. Bacău pentru 
numitul Zamfi r Costică, domiciliat în 
Moinești, str. Libertății, bl.A7, ap.2, jud. Ba-
cău. Instanța a numit Direcția de Asistență 
Socială Moinești ca tutore al numitului 
Zamfi r Costică.

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Teleorman cheamă în 

judecată la Tribunalul Teleorman pentru 
termenul din data de 14 august 2017 pe 
numita: Craciun Stefana cu domiciliul în 
com. Orbeasca, Sat Laceni, str. Lacului, jud. 
Teleorman în dosarul civil nr. 729/87/2016 
privind plasamentul copilului Craciun Ste-
fania Andreea.

PIERDERI

ACTE
Pierdut permis de acces în Aeroportul H. 
Coandă pe numele Sălăjean Mircea Sergiu.

ANEDY COM SRL, cu sediul în Piatra Neamț, 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 19, Bl.B8, Sc.B, ap. 
31, Jud. Neamț, având CUI 15306343, de-
clar pierdut certifi catul de înregistrare emis 
de Ofi ciul Registrului Comerțului de pe lân-
gă Tribunalul Neamț, seria B nr. 0024129. 
Subscrisa, DECLAR certifi catul de înregis-
trare anterior menționat NUL.

SC TECH INVEST SRL cu sediul în loc. 
Bijghir, com. Buhoci, jud. Bacau, CUI 
23593845, declară pierderea certifi catului 
de înregistrare nr. B-1388438/2008 și a 
certifi catului constatator de autorizare nr. 
6223/2008, emise de Ofi ciul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău. 
Le declara nule.

MOBIFEM SRL, J35/1049/2006, CUI 
18535082 pierdut certifi cate constata-
toare cu numerele: 45614/24.06.2011. Le 
declar nule.

ȘOPÎRLĂ DORIN-ȘTEFAN Î.I., pierdut con-
statator 7492/04.02.2014. Declar nul.

LA FRARA IMMOBILIARE SRL, 
J35/1909/2006, CUI 18763560 pierdut cer-
tifi cat constatator nr. 68269/20.12.2010. 
Declar nul.

TUDOSE CLAUDIA PFA, F35/1350/2014, 
CUI 33616504 pierdut certifi cat constata-
tor nr. 60041/23.09.2014. Declar nul.

Moldovan Iustin PFA, CF 31429550, Teaca, 
sat Ocnița nr. 318, pierdut certifi cat consta-
tator sediu social. Îl declar nul.

OPRESCU MARINELA PFA, Lugoj, 
F35/978/2007, pierdut certifi cat consta-
tator privind suspendarea activității. De-
clarăm nul.

PAGIRIA CONSTRUCT SRL, 
J35/2499/2005, CUI 17826369 pierdut 
certifi cate constatatoare sediu și terți cu 
nr. 39805/04.06.2009. Declar nule.

CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L., 
lichidator judiciar al S.C. SERVICII PROFE-
SIONALE DE SECURITATE S.R.L., anunță 
vânzarea conform Legii 85/2006, prin 
licitație publică deschisă, cu strigare a ur-
mătoarelor bunuri mobile proprietate S.C. 
SERVICII PROFESIONALE DE SECURITATE 
S.R.L.: -Autoturism Dacia Logan an fabri-
catie 2007 la pret de pornire de 800 EUR. 
-Autoturism Dacia Logan an fabricatie 
2007 la pret de pornire de 850 EUR. -Auto-
turism Suzuki Vitara an fabricatie 1994 la 
pret de pornire de 1.150 EUR. -Autoturism 
Suzuki Vitara an fabricatie 1990 la pret de 
pornire de 1.100 EUR. -Masa birou, unitate 
calculator, imprimanta HP1020, impri-
manta HP1515, laptop Lenovo, biblioteca, 
biblioteca mica, scaun directorial la pret 
de pornire 3.249,5 RON. Preturile mentio-
nate nu contin TVA. Garanția pentru par-
ticipare la licitație este 10% din valoarea 
bunurilor. Licitația va avea loc în data de 
21.07.2017 ora 14. la sediul lichidatorului 
CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L. din 
Arad, Str. T.Vladimirescu, nr. 17-19, ap.4. 
Înscrierile și achitarea garanției de partici-
pare la licitație se pot efectua până în ziua 
premergatoare licitației, ora 14. În cazul 
în care bunurile nu se adjudeca la prima 
licitație, aceasta se va relua în data de 
04.08.2017 respectiv 21.08.2017 la aceeași 
ora și același loc. Licitatia se desfasoara 
conf. Preved. Art. 845 alin.9 Cod Proce-
dura Civila. Informații suplimentare la tel. 
0728890030 și 0372724485 sau la sediul 
profesional al lichidatorului judiciar CASA 
DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L. situat in 
Arad str T.Vladimirescu, nr. 17-19, ap.4.

MODEST IMPEX SRL -societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar, vinde prin 
licitație publică în data de 01.08.2017 ora 
13:00 la sediul său din Sibiu, str. Revoluției 
nr. 1, ap. 17, jud. Sibiu, următoarele bunuri 
imobile și mobile: -3 apartamente (man-
sarde), situate în localitatea Agnita, jud. 
Sibiu cu 3 și 4 camere, individual (detalii 
pe site-ul:www.relcoactive.ro); -2 terenuri 
extravilane în suprafață de 3.300 mp fi -
ecare, situate la limita localității Agnita, 
jud. Sibiu, în bloc sau individual, pornind 
de la prețul de 3.300 euro/teren (scutit 
de TVA, fără drept de deducere); -6 tere-
nuri intravilane de construcție, situate în 
localitatea Agnita, la ieșirea spre Sibiu, 
individual sau în bloc (detalii pe site-ul:
www.relcoactive.ro); -stație (centrală) de 
betoane Vogele Vomat PM50, pornind de 
la prețul de 41.900 euro plus TVA; -mij-
loace de transport, valorifi care individuală 
(detalii pe site-ul:www.relcoactive.ro). 
Contravaloarea caietului de sarcini este de 
1.000 lei plus TVA pentru bunurile imobile, 
500 lei plus TVA pentru bunurile mobile 
valorifi cate individual. Achiziționarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru par-
ticiparea la licitație. Garanția de participa-
re în valoare de 10% din prețul de pornire al 
bunurilor pentru care se licitează se achită 
prin OP în contul unic de insolvență deschis 
pe numele debitoarei la Banca Transilva-
nia S.A. -Sucursala Sibiu, cod IBAN: RO-
47BTRL03301202671645XX, cu cel puțin 
2 zile înainte de data licitației. Informații 
suplimentare la tel. 0269/225076 și pe 
site-ul:www.relcoactive.ro.

STAHLBAU LOW SRL -societate în fali-
ment prin lichidator judiciar, organizează 
licitație publică în data de 23.07.2017 ora 

Comenzile de mică publicitate se fac de luni până vineri între orele 9.00-15.45.Mica publicitate
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RELIGIE
Proorocul de foc
Sfântul Ilie este singurul pro-
oroc al cărui praznic (20 iu-
lie) este însemnat cu roșu în 
calendar. În afara de el, nici 
un alt profet nu se bucură de 
o asemenea cinste din partea 
Bisericii. 
Fiu al lui Sovah, din cetatea 
Tesva (de aici și supranume-
le de Tesviteanul), în regiu-
nea Galaad, de pe malul ră-
săritean al râului Iordan, 
Sfântul Ilie a trăit cu opt 
veacuri înainte de Nașterea 
Mântuitorului, în vremea 
regelui Ahab al Israelului 
(cca. 874 - 853 î.Hr). Acesta 
se căsătorise cu o feniciană, 
Isabela din Sidon, care își în-
demna bărbatul să se închine 
la Baal, una dintre principale-
le zeități din țara sa, trădân-
du-L astfel pe adevăratul 
Dumnezeu și încălcând Prima 
din Cele Zece Porunci. Ahab, 
om slab, se supune 
pretențiilor soției, ba mai 
mult, poruncește ca întreg po-
porul să se închine la idoli și 
începe o prigoană împotriva 
celor ce continuau să respecte 
dreapta credință. Îndemnat de 
Dumnezeu, Proorocul Ilie 
merge la curtea regelui Ahab, 
îl mustră pentru necredința sa 
și îl vestește că Dumnezeu va 
pedepsi poporul cu trei ani și 
jumătate de secetă. 
Ilie se ascunde de mânia lui 
Ahab la pârâul Cherit, unde 
un corb îi va aduce de mân-
care, apoi în casa unei vădu-
ve din Sarepta Sidonului, 
unde va săvârși multe mi-
nuni, inclusiv să-l învie pe 
fiul acesteia. Spre sfârșitul 
anilor de secetă, Ilie îi pro-
pune lui Ahab un test, pen-
tru a se dovedi cine este 
adevăratul Dumnezeu. Ast-
fel, pe muntele Carmel se ri-
dică două jertfelnice: unul al 
preoților păgâni, altul al lui 
Ilie, pe care se așază câte un 
vițel, urmând ca fiecare, prin 
rugăciuni, să determine 
aprinderea focului. Cei 450 
de preoți ai lui Baal se roagă 
zadarnic idolului lor; în 
schimb, la rugăciunile lui Ilie, 
Dumnezeu trimite imediat 
foc din cer care mistuie jert-
fa. După ce îl lasă în locul 
său pe Proorocul Elisei, Ilie 
este ridicat la Cer într-un 
car de foc. El va apărea, 
împreună cu Moise, de-a 
stânga și de-a dreapta lui 
Iisus, pe Muntele Tabor, la 
Schimbarea la Față: unul 
ca primitor al Legilor, celă-
lalt ca luptător neînfricat 
împotriva dușmanilor lui 
Dumnezeu. (A.P.)

UNDE MERGEM
Bucureşti, Bucureşti, 
capitala muzicii dancecapitala muzicii dance

Concertele sus-
ți nu te de André 
Rieu în Maastri-
cht vor fi transmi-
se prin satelit şi vor 
putea fi urmărite la Happy 
Cinema pe 22 iulie (ora 21. 
00) și 23 iulie (ora 17.00). 
Amplasat pe fundalul medi-
eval al pieței or așului nat al 

al artistului,  c on-
certul de la Ma-
astricht îl surprin-
de pe maestru în 
elementul său, îm-

preună cu Orchestra Jo-
hann Strauss, formată din 
60 de artiști, soprane, te-
nori și invitați speciali. 
(Liliana Cojan)

André Rieu se aude la Happy Cinema

Liliana Cojan

Festivalul TimeShift îşi deschide astăzi porţile la R o-
mexpo, iar printre invitaţi se numără artişti de renu-
me precum DJ Snake, Bloc Party, David Guetta (foto) 
sau Above & Beyond.

Șuie Paparude şi Baba Dochia, printre artiştii 
autohtoni care urcă pe scenă

Una dintre scenele festivalului va fi ocup ată de C ontrol 
Club, iar publicul s e va bucura de c oncertele susţinute de 
Mogwai - legendele post-rock, versatilul proiect electronic 
Death In Vegas, Leftfield, Hercules & Love Affair, Sevdali-
za, trupa The Soft Moon, britanicii electro hip-hop Young 
Fathers și Submotion Orchestra. Serile vor fi completate 
de DJ set-uri Simian Mobile Disco, Leon Vynehall, Machine-
drum, Alex Do, Don Williams. 

Nu vor lip si nici artiştii aut ohtoni, iar pe s cenă fanii îi  
vor recunoaşte pe: Alexandrina, Golan, Silent Strike, Șuie 
Paparude, Baba Dochia, Valerinne, Fine It’s Pink, Orkid, 
Next Ex, Satellites și Greetings Sugar. 

Patru zile de concerte, patru scene, 100 de artişti 
şi peste 100 de ore de muzică, la care sunt așteptați 
zeci de mii de spectatori, fani ai muzicii dance

^ Waha Festival cheamă 
fanii la dans sub stele
Dacă vă place să simțiți iarba sub tălpi, muzica techno, under-
ground şi psy şi să dansaţi sub stele, cea de-a șasea ediție a 
festivalului Waha va lua startul în acest sfârşit de săptămână. 
Între 20 şi 24 iulie 2017, la Bățanii Mari din Covasna, Waha 
Festival a pregătit o scena live cu muzică alternativă, jam 
stage, spațiu de chill, zonă de healing, camping în pădure, 
zona de copii și restaurante. Bilete se mai găsesc doar la lo-
caţie. (Liliana Cojan)

Trei zile de 
show aviatic

Ziua Aviaţiei Române este sărbătorită în c a-
pitală cu demonstr aţii şi e xerciţii aeriene.  As-
tăzi, de Sf. Ilie, la Monumentul Eroilor Aerului 
de pe bd. Kiseleff va avea loc o c eremonie mili-
tară si religioasă. Mâine, este Ziua Porţilor Des-
chise la Muzeul Naţional al Aviaţiei, între orele 
10 şi 11, iar sâmbătă va avea loc la Monumentul 
Eroilor Aerului din Piaţa Aviatorilor o ceremonie 
militară şi religioasă cu depuneri de c oroane de 
flori. Tot sâmbătă nu ar trebui să rataţi BIAS-ul 
(Bucharest International Air Show), care are loc 
pe Aeroportul Baneasa „Aurel Vlaicu”. Vor face 
show 100 de aeronave civile și militare, cu peste 
250 de piloţi și paraşutişti. (Iulia Dobrea)

Capidava Rock Fest

● Festivalul Capidava Rock Fest a 
pregătit două zile de muzică, plim-
bări pe Dunăre, dar şi descoperi-
rea zonelor din vecinătatea for-
tului roman. Capida va R ock F est 
se v a desfășur a într e 21 și 22 iulie 
2017, chiar lângă c etatea Capida-
va, în apr opiere de c omuna T opa-
lu, pe malul drept al Dunării. Pe sce-
nă vor urca trupe consacrate din Ro-
mânia și din străinătate. În cele două 
zile de festival în aer liber, între orele 
15.00 si 18.00 va avea loc și o sesiune 
de Open Stage.

Enisala Castelfest
● Sâmbătă și duminică s e 

desfășoară festivalul multicultural al 

celei mai frumoase cetăţi din Dobro-
gea, Enisala. Organizatorii au pregă-
tit concerte, iar copiii vor învăţa să 
picteze pe scuturi şi vor putea par-
ticipa la ateliere de olărit, pielă-
rie, teatru şi lupte medievale. P ar-
ticipanţii la at eliere vor fi îmbrăc aţi 
în haine de epocă şi v or putea să îşi 
însuşească o lecţie despr e viaţa de 
acum 500 de ani.  La C etatea Enisala 
a fost amenajat şi un parc de distrac-
ţii, care va funcţiona în fiec are zi de 
la ora 12.00 şi până la căderea serii.  

Evenimente pe litoral

Depeche Mode, pe Cluj Arena
Trupa D epeche M ode r evine 

în România pentru a susține un 
concert în premieră pe Cluj Are-
na, duminică, 23 iulie. Concer-
tul face parte din Global Spirit 
Tour, turneu care promovează 
albumul „Spirit” şi care a dema-
rat pe 5 mai 2017 în Stockholm. 
Concertul va fi des chis de Ma ya 
Jane Coles, producător și D J din 
Marea Britanie. (Liliana Cojan)
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Igor Drag și Aurelian Mihai au fost autorii 
senzaționalei știri. Igor a ieșit din presă de 
mai mulți ani, iar Relu Mihai lucrează în tele-
viziune.

CV

^ INFO
Ambii ziariști au fost grațiați de 
președintele Ion Iliescu înainte de alege-
rile din 1996. Calomnia și insulta au fost 
scoase, între timp, din Codul Penal. Săptă-
mâna trecută Radu Mazăre, ajuns în legis-
latura 1996-2000 deputat, și ales primar 
al Constanței în trei rânduri, a fost con-
damnat la patru ani cu suspendare într-un 
dosar de retrocedări ilegale. Prejudiciul 
depășește 114 milioane de euro. Pagină realizată de Mihnea-Petru Pârvu

^ INFO
Știrile de fapt divers făceau de-
liciul cititorilor Evenimentului 
zilei din „Era Cristoiu”. Erau în-
todeauna bine promovate în 
paginile ziarului nostru.

CV
Autoarea știrii, Maria Lascu, 
cunoscută de toți cei care au 
lucrat în ultimii 25 de ani la 
„Bulina roșie” drept doamna 
Mimi, lucrează de aproape un 
sfert de veac, neîntrerupt, la 
EVZ.

O scroafă i-a mâncat stăpânei sale o 
ureche, o pleoapă, nasul și buza de susPe 31 agust 1 996, ziariștilor Radu 

Mazăre și C onstantin Cumpănă,  de 
la cotidianul Telegraf, din Constanța, 
Parchetul Gener al de pe lângă ÎC CJ 
a dispus suspendarea executării pe-
depsei celor doi condamnați pentru 
calomnie. P e atunci,  o astf el de mă-

sură put ea fi luată de pr ocurori. Cei 
doi fuseeră condamnați în urma unui 
articol în care îl atacau dur pe un 
fost viceprimar al Constanței. Mază-
re și Cumpănă înc asaseră trei luni de 
pușcărie pentru insultă și alt e șapt e 
pentru calomnie.

Cinci or e au muncit doi  
chirurgi la r econstituirea 
feței lui Anic a Dumitru, din 
Roata de J os, județul Giur -
giu. F emeia intr ase în c o-
cină să hrăne ască animalul,  
dar purceaua nu pr ea avea pof-
tă de mânc are. N ervoasă, Anica a 

bruscat-o și a anunțat-o, cinic, 
că o taie înainte de Crăciun. 
Aceasta a fost picătura care 
a umplut... troaca! S croafa, 
revoltată, a trântit-o la pă-

mânt și i-a r onțăit por cește 
aproape toată fața. A avut noroc 

că nu a fost omorâtă. 

1996
Lui Radu Mazăre i s-a suspendat Lui Radu Mazăre i s-a suspendat 
executarea pedepseiexecutarea pedepsei
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12.00 Știrile B1
12.30 Știrile B1
13.30 Știrile B1
Cu Irina Petraru
15.00 Știrile B1
16.00 Unșpe metri 
Cu Radu Banciu
17.00 Ştirile B1 
18.00 Se înyâmplă acum
Cu Tudor Barbu
18.55 Dosar de politician  
19.00 Ştirile B1  
Cu Irina Petraru
20.30 Dosar de politician  
Cu Silviu Mănăstire
22.00 Ştirile B1 
Cu Nadia Ciurlin
22.55 Dosar de politician
23.00 Lumea lui Banciu
Cu Radu Banciu
0.00 Un pont pe zi
Cu: Dan Bâra, Sabin Pârvan

12.30 (F) Naiv în dragoste 
(romantic, India, 2014, reluare)
15.00 (F) Lacul lebedelor 3
Cu: Michelle Nicastro, Katja Zoch
(aventură, SUA, 1998, reluare)
16.30 (S) La Bloc
Cu: Dragoș Moștenescu, Dana Rogoz, 
Mihai Coadă, Alina Chivulescu, Emil Mi-
trache
18.45 (F) Mary și Rhoda
Cu: Mary Tyler Moore, 
Valerie Harper, Elon Gold
(comedie, SUA, 2000)
20.30 (F) Furia
Cu: Nicolas Cage, 
Rachel Nichols, Max Ryan
(acțiune, SUA, 2014)
22.30 (F) Camarazii
Cu: Todd Allen, Charles Grant
(thriller, SUA, 1988)
0.30 (F) Furia
(acțiune, SUA, 2014, reluare)

11.45 Teleshopping 
12.00 Știrile Kanal D
Cu Silvia Ioniţă
13.00 Te vreau lângă mine
Cu Gabriela Cristea
15.00 Teo Show 
Cu Teo Trandafi r,  Bursucu’
16.30 Bravo, ai stil!
Cu Ilinca Vandici
18.45 Ştirea zilei 
Cu Simona Pătruleasa
19.00 Știrile Kanal D
Cu Simona Pătruleasa
20.00 (S) Bahar: Viaţă furată
Cu: Keremcem, Ezgi Asaroglu, Yesim 
Ceren Bozoglu
(dramă, Turcia, 2014)
23.00 WOWBiz
Cu Victor Slav
0.30 Știrile Kanal D (reluare)
1.45 (S) Dragoste infi nită
(dramă, Turcia, 2015, reluare)

13.00 (S) Parola: Te iubesc 
15.00 (S) Îngeri păzitori
Cu: Adriana Fonseca, Jose Luis Resen-
dez, Aylin Mujica
16.00 (S) Cine-i cine?, Ep. 28 
(comedie, SUA, 2015)
17.00 (S) Pasiune și putere
(romantic, Mexic, 2015)
18.00 (S) Totul pentru tine
(romantic, India, 2014)
19.00 (S) Petale de singuratate
Cu: �pek Karapınar, Hazar Motan
(dramă, Turcia, 2015)
20.00 (S) Parola: Te iubesc
(romantic, Turcia, 2015)
22.00 (S) Viaţă nedreaptă
(dramă, Turcia, 2011)
23.45 (S) Iubire si onoare
Cu: Madalina Draghici, Diana Dumitres-
cu, Augustin Viziru
0.45 (S) Pasiune și putere 
1.45 (S) Parola: Te iubesc

13.00 (S) Războiul depozitelor:
Cele mai bune momente
14.00 (S) Războiul depozitelor:
Depozite şi vise
15.00 (S) Arme născute din foc: Pata
16.00 (S) Aşii amanetului: Dublu ama-
net/ Moarte şi împăiere
17.00 (S) Oamenii mlaştinilor:
Vânătoarea se încheie
18.00 (S) Singuri: Ziua a 87-a
19.00 (S) Arme născute din foc:
A doua şansă
20.00 (S) Aşii amanetului: 
Cowboy şi tunuri/ 
În ritm de jazz
21.00 (S) Mecanicii din Detroit:
Probleme cu un Turnpike
22.00 (S) Arme născute din foc:
Selecţiile juraţilor/ Khanda
0.00 (S) Aşii amanetului:
Cowboy şi tunuri
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13.00 (S) Supermașini reinventate: 
McLaren P1
14.00 (S) Salvatori pe drumuri 
înghețate: Nebunii
15.00 (S) Știința prostiei
15.30 (S) Știința prostiei
16.00 (S) La pescuit de ton: Nord con-
tra Sud - Cu orice preț
17.00 (S) Dezastre în aer: 
Cine-i la comandă?
18.00 (S) Aurul din Yukon:
Sub presiune
19.00 (S) Știința prostiei
20.00 (S) La pescuit de ton:
Complotul
21.00 (S) Dezastre în aer:
Moarte în Arctica
22.00 (S) Insula fără legi:
Meșteri de tot felul
23.00 (S) La pescuit de ton:
Complotul
0.00 (S) Dezastre în aer

13.55 (F) Bunica
Cu: Marcia Gay Harden, Lily Tomlin, Ju-
lia Garner, Judy Greer
(comedie, sua, 2015)
15.15 (F) Viața secretă a lui
Marilyn Monroe 
(biografi c, sua, 20159)
16.40 (F) The Rocky Horror Picture 
Show: Să o luăm de la capăt
(muzical, sua, 2016)
18.10 (F) Sushi din East Side
(dramă, sua, 2014)
20.00 (D) Doar o răsufl are
21.10 (F) 500 de zile cu Summer
Cu: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Des-
chanel, Chloë Moretz
(comedie, SUA, 2009)
22.50 (F) Afacerea Est
(comedie, România, 2016)
0.20 (F) Misterele Berlinului
Cu: George Clooney, Cate Blanchett, 
Tobey Maguire
(dramă, SUA, 2006)

13.00 Telejurnal
13.40 Cultura minorităţilor 
14.10 Femei de 10, bărbați de 10
15.30 5 minute de istorie
15.40 Poate nu ştiai
15.50 (S) Mutant X, Ep. 49
16.40 D’ale lu’ Mitică 
17.40 (S) Destinul prinţesei 
Ok-Nyeo, Episodul 8
18.50 E vremea ta ! 
Cu Iulia Zgripcea
19.00 Telejurnal 
20.00 (S) Toate pânzele sus: 
O sticla plutește pe apă/ 
Aventura nu s-a sfârșit
21.10 (F) Prinţul Valiant 
Cu: Katherine Heigl, 
Stephen Moyer
(aventură, Anglia, 1997)
23.00 (S) CSI: Crime şi investigaţii, 
S.XIII, Ep.14
23.50 (S) Mutant X (reluare)
0.40 Aventura urbană (reluare)

13.00 Cu lumea-n cap (reluare)
13.30 Teleshopping
14.00 Focus 14
14.30 Teleshopping
14.45 Mama mea găteşte mai bine
16.00 (F) Răpirea fecioarelor
Cu: George Constantin, Olga Tudorache, 
Emanoil Petruț
(aventură, România, 1968)
18.00 Focus
Cu Andreea Fried
19.30 Mama mea găteşte mai bine
20.30 (F) Urmărit de trecut 
Cu: Bruce Dern, 
Michael Rapaport, Parker Posey 
(crimă, SUA, 2011)
22.30 (S) Trăsniții
23.15 Focus din inima României
Cu Ioana Maria Moldovan
23.45 Cronica Cârcotaşilor
1.30 (F) Martor ocular 
Cu: Lindy Booth, Craig Olejnik
(thriller, SUA, 2017, reluare)

8.00 ‘Neatza cu Razvan și Dani  
11.15 Prietenii de la 11
Cu: Diana Munteanu, Florin Ristei
13.00 Observator
Cu Mihaela Călin
14.00 2K1
Cu Mirela Vaida
16.00 Observator
17.00 Acces direct 
Cu Mirela Vaida
19.00 Observator
Cu Anca Lungu
20.00 În puii mei
Cu Mihai Bendeac
20.30 Poftiți pe la noi: 
Poftiți la muncă
23.30 Xtra Night Show
Cu: Dan Capatos, 
Anisia Gafton, Cătălin Bordea 
1.00 (F) Camera morţii
Cu: Chris O’Donnell, Gene Hackman, 
Faye Dunaway
(dramă, SUA, 1996)

13.00 Aici, acum
Cu Alina Stancu
14.00 Telejurnal
14.55 Vorbeşte corect!
Cu Ruxandra Gheorghe - Negrea
15.00 Akzente (I)
16.05 Akzente (II)
17.00 Telejurnal
17.30 Lozul cel mare
18.00 M.A.I. aproape de tine
18.35 Pulsul zilei 
Cu Radu Andrei Tudor
20.00 Telejurnal
21.00 România 9 
Cu Ionuţ Cristache
21.45 România 9
22.30 Drum bun! 
Cu Cristina Șoloc 
23.00 Ora de ştiri
23.55 Vorbeşte corect! 
0.00 România 9 (reluare)
1.30 Drum bun! (reluare)
2.00 Telejurnal (reluare)

10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile PROTV
Cu Diana Enache
14.00 Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
Cu Cătălin Măruță
17.00 Știrile Pro TV
Cu Monica Dascălu
18.00 Ce spun românii
Cu Cabral
19.00 Știrile Pro TV
*Sport
20.30 (S) Las Fierbinți
21.30 (F) Coana Mare: 
Așa tată, așa fi u
Cu: Martin Lawrence, Brandon T. Jack-
son, Jessica Lucas
(comedie, SUA, 2011)
23.45 Știrile PROTV 
0.00  (F) Stăpânii străzilor: Ucigașul 
de polițiști
Cu: Ray Liotta, Scott Norman
(thriller, SUA, 2011)
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Fiecare român cu durerea lui

Stimată doamnă,
Cumpăr zilnic ziarul dumnea-
voastră, prilej de mișcare la vârsta 
mea, în care am aflat de elaborarea 
unei legi a uceniciei. Fratele meu 
mai mare a parcurs un stagiu de 
ucenicie în perioada 1940- 1944, 
la Uzinele electrice din Sinaia, în-
treprinderile ”Emil Costinesu”, 
obținând calificarea de lucrător 
electrician. A lucrat apoi la Depoul 

de tramvaie STB, din strada Vasile 
Lascăr, apoi la Podul Prieteniei de 
la Giurgiu, după care s-a angajat 
la Atelierele Grivița Roșie, de unde 
a ieșit la pensie, în anul 1987. S 
–a ocupat de întreținerea poduri-
lor rulante, foarte solicitate în pe-
rioada aceea, la care a adus mul-
te îmbunătățiri. Perioada de uce-
nicie a dat rezultate în bune în ac-
tivitatea ulterioară. Vă trimit cu 

această scrisoare, actele întocmite 
la patron la începutul și sfârșitul 
uceniciei. Conținutul lor ar pu-
tea inspira pe eventualii patroni 
în pregătirea tinerilor angajați, pe 
care doresc să-i păstreze în pro-
pria afacere. Ar putea fi și subiec-
tul unui articol în ziarul dumnea-
voastră pe tema acestei legi.

Mult succes, 
Ion

Ucenicia, pusă din nou pe tapetUcenicia, pusă din nou pe tapet
Dragi cititori,

Evenimentul zilei nu își 
asumă responsabilitatea 

pentru conținutul scrisorilor 
primite de la cititori

Această pagină vă este 
dedicată în fiecare joi. Am 
vrea să cuprindă cât mai 
multe semnale de la dum-
neavoastră, de aceea vă 
rog să ne tri mi teți texte 
scurte, despre lucruri de 
interes public, lucruri 
care vă frământă și cărora 
nu le-ați găsit rezolvare. 

Așteptăm scrisorile 
dumneavoastră pe adre-
sa: Evenimentul zilei, Ro-
mexpo Intrarea B, pavili-
onul G4, Bd. Mărăști, nr. 
65-67, sect. 1, București. 

Vă mulțumesc pentru 
că ne sunteți aproape! Să 
aveți o săptămână minu-
nată!

Simona Ionescu, 
redactor șef

Întrebări despre înzestrarea Armatei RomâneÎntrebări despre înzestrarea Armatei Române
Întrebare: mai există fabricile de la 
Cugir, Orăștie, Tohani, Mija, Sadu 
– Gorj, Plopeni, Ucea, Făgăraș?
Înainte de război, majoritatea fa-

bricilor care produceau pentru ar-
mată erau ale statului. După 1990 
au fost privatizate. O prostie!
De unde am cunoștințe despre ele? 

De la tatăl meu care a lucrat în do-
meniu ca maistru civil, între anii 
1931- 1958.

Cu stimă, M. Costea

Deputaţii au adoptat, săptămâ-
na trecută, noua lege a uceniciei, 
care modifică Legea nr.279/2005 pri-
vind ucenicia la locul de muncă şi Le-
gea nr.335/2013 privind efectuarea 
stagiului pentru absolvenţii de învă-
ţământ superior. Potrivit acestuia, 
„angajatorul care încheie un con-

tract de ucenicie, pe toată perioa-
da derulării acestuia, va beneficia, 
la cerere, de o sumă în cuantum 
de 1.125 lei/lună (250 de euro/
lună), bani proveniţi din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj sau din 
fonduri europene structurale de 
investiţii – asistenţă financiară 

nerambursabilă acordată Români-
ei”.  De asemenea, angajatorii care 
încheie un contract de stagiu, pe toa-
tă perioada derulării lui, beneficiază, 
la cerere, de 1350 lei/lună (300 de 
euro/lună), bani proveniţi din buge-
tul asigurărilor pentru şomaj, în limi-
ta fondurilor alocate. (Dana Lascu)

Răspuns



21Evenimentul zilei, joi, 20 iulie 2017 Jocuri

METEO SUDOKU

REBUS Balet

CONSTANȚA

GALAȚI

GIURGIU

CRAIOVA
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CLUJ-NAPOCA
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PLOIEȘTI

Răsare
05:50

Apune
20:53

28º

32º
30º

33º
32º

36º

31º
29º

30º
33º

31º

Vremea va fi călduroasă, cu temperaturi în creştere, în spe-
cial în regiunile vestice şi de sud-vest unde, local, va fi ca-
niculă. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse, descăr-
cări electrice şi condiţii de grindină, după-amiaza şi sea-
ra, pe arii restrânse în zona montană şi izolat în dealuri-
le subcarpatice. Vântul va sufla slab şi moderat. Tempe-
raturile maxime se vor încadra între 30 şi 36 de grade, 
uşor mai scăzute pe litoral, în depresiunile intramontane 
şi în Subcarpaţii Getici. Minimele termice vor fi cuprinse, în 
general, între 11 şi 22 de grade. În următoarele două zile, va fi 
caniculă în orele amiezii. În Capitală, vremea va fi în continu-
are călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 33 de grade. Cerul va fi variabil la 
senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade.

CAREUL 1

CAREUL 3 
CAREUL 1 CAREUL 2 

CAREUL 3 

REZOLVĂRI CAREURI 18 IULIE

CAREUL 2

4 5
8 1 2 9

4 3
9 1 2
5 7 8 3

3 8 2

8 6
7 3 2 8
4 6

7 2 5
1 6

5 8 2 1
4 6
5 3 7 4 1 9

8 7

8 4 7 2
3 4

9 5 7

9 4 6
3 6

6 4 2
2 8 1

2 7 5 8

3 5 1

7 5 1
6 4

6 7 2

8 5 1 3 6 4 7 9 2
3 6 9 7 2 8 4 1 5
2 7 4 9 5 1 3 6 8
6 4 3 5 1 7 2 8 9
9 8 7 2 3 6 1 5 4
1 2 5 8 4 9 6 7 3
4 9 8 1 7 2 5 3 6
7 3 6 4 9 5 8 2 1
5 1 2 6 8 3 9 4 7

1 7 6 9 8 4 5 2 3
9 5 2 6 3 7 8 4 1
3 8 4 1 5 2 9 7 6
7 4 9 8 6 3 1 5 2
2 6 1 7 9 5 4 3 8
5 3 8 2 4 1 6 9 7
8 9 7 4 2 6 3 1 5
6 1 5 3 7 9 2 8 4
4 2 3 5 1 8 7 6 9

9 1 2 6 8 4 5 7 3
8 6 5 3 9 7 2 1 4
7 3 4 2 1 5 8 9 6
6 4 7 1 5 3 9 8 2
2 8 3 7 4 9 6 5 1
1 5 9 8 2 6 4 3 7
4 9 6 5 7 1 3 2 8
3 2 1 9 6 8 7 4 5
5 7 8 4 3 2 1 6 9

REGULA CIFREI UNICE: jocul Su-
doku (termen japonez însemnând 
„cifra unică”) presupune com   ple-
tarea careu lui de 81 de că   suțe după 
O SINGURĂ RE GULĂ: orice rând, 
orice coloană și oricare pătrat de 
3x3 căsuțe să con țină o singură 
dată fiecare cifră cuprinsă între 1 și 
9. Su do ku e un joc logic: verifi carea 
în cru cișată a rândurilor, coloa ne lor 
și careu rilor mici oferă in di cii le ne-
cesare pentru găsirea so luți ei.

ORIZONTAL: 1) Nu-i om de treabă – Ţinu-
te în cabină! 2) Fetele cu andrelele! – Cau-
ciuc de la cizmărie. 3) Dă dovadă de trans-
parenţă – Pus sub presiune. 4) Nu-s trecuţi 
cu vederea – Citite pe jumătate! 5) Duse cu 
rulota! – Aflat în pierdere… 6) Atinse rău… 
(fam.). 7) Luat prin surprindere – Întoarce-
re la sapă! 8) Trasat la urmă! – Gol perfect - 
A vorbi de bine. 9) Perfect limpede – Om din 
bandă. 10) Linii direcţionale. 

VERTICAL: 1) Una sărită mult peste medie. 
2) Conţinut de colet! – Om de ordine. 3) Tea-
mă fără sfârşit! – Plecate în excursie! – Cen-
tru de atac! 4) Om de cea mai joasă speţă. 
5) Teasc gol! – Bună de pipăit. 6) Drum ste-
lar – Înmânat în direct. 7) A prinde bine – 
Un fir… de mătase! – Duo la final! 8) Ajunsă 
la înţelegere. 9) Schimbaţi la faţă (fam.) – Mijloc de cărare! 10) Pierdere din vedere. 

Dezlegare CAUTER: TRABUC, RAM, ROI, MASURA, AMARELI, IS, NB, EZITANT, S, TAIFUN, 
I, PSALT, ATAC, ICI, ESTETA, RUFA, TAPET, ALAUTA, UNI, TASTI-BASTI.
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BUCUREȘTI

FILARET

BĂNEASA

32º

ARAD: 17/36 18/37 19/36
BACĂU 15/32 15/35 16/34
BRAȘOV 11/29 12/31 12/31
BUCUREȘTI 16/32 17/33 17/35
CLUJ-NAPOCA 15/31 15/33 17/31
CONSTANȚA 20/28 17/32 21/30
CRAIOVA 17/32 17/34 18/36
GALAȚI 18/32 19/34 19/35
GIURGIU 18/33 18/34 17/35
IAȘI 16/33 15/34 16/33
PLOIEȘTI 15/32 15/33 16/34
SATU-MARE: 15/34 16/36 18/35
SIBIU 14/31 14/33 16/31
SUCEAVA 15/30 16/32 16/29
TIMIȘOARA 18/36 18/37 19/37
TÂRGU JIU 16/32 16/33 17/36

ATENA 23/32 23/34 23/35
BERLIN 18/28 18/26 16/27
BERNA  17/25 17/26 17/27
CHIȘINĂU 16/30 16/32 16/32
ISTANBUL 22/28 22/29 22/30
KIEV 17/31 17/31 19/33
LISABONA  15/23 15/21 15/19
LONDRA 15/21 15/21 15/19
MADRID 17/32 17/32 18/33
MOSCOVA 12/22 12/22 11/23
PARIS 15/24 15/27 16/24
ROMA  20/32 20/34 24/33
SOFIA  15/28 15/29 16/30
STOCKHOLM  11/20 11/20 12/21
VARȘOVIA  16/29 16/29 17/27
VIENA 18/34 18/31 17/28

 Azi Mâine Poimâine
 min/max min/max min/max
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BERBEC 
Dimineața desfă-
şori o mare can-
titate de energie 
ca să rezolvi cât mai mult din 
ceea ce ai de făcut. Drept ur-
mare, stelele te sfătuiesc să-ţi 
oferi o seară plăcută, liniştită 
şi relaxantă.

TAUR 
Dorinţa ta este 
să revii la rutina 
unei zile obişnui-
te, fără surprize mai mult sau 
mai puțin plăcute și aventuri 
neșteptate. Astăzi te intere-
sează domeniul sentimental, 
emoţiile, dragostea.

GEMENI  
Familia ta se 
poate băga astăzi 
în programul tău, 
dacă ești în vacanță, sau poți 
primi sarcini suplimentare, la 
muncă. Poţi obţine să fii lăsat 
în pace, dacă faci unele mici 
compromisuri. 

RAC
O perioadă în 
care dai dovadă 
de o energie şi te-
nacitate rar întâlnite la tine, 
în atingerea scopurilor, dacă 
ești în vacanță. Se pare că 
este mai uşor să te distrezi, 
decât să munceşti, nu? 

LEU 
Reflexele tale 
emoţionale, sen-
timentale, sunt 
foarte bune şi nimic nu te 
poate opri să-ţi atingi scopul. 
Eşti mai emotiv decât de obi-
cei, dar acest lucru te face 
mai inspirat în decizii. 

FECIOARĂ
Bunele tale inten-
ţii fac plăcere ce-
lor din jur. După 
program, nu te reţine de la 
distracţii, dar oferă-ţi sufici-
ent timp de odihnă, eşti obo-
sit şi în acestă zi trebuie să 
recuperezi. 

BALANŢĂ
Păstrezi drumul 
tău şi este foarte 
bine, optimismul 
şi o justă dozare a efortului 
te duc pe calea cea bună, fie 
că este vorba de frivole „afa-
ceri de plajă”, fie de ceva mai 
serios!    

SCORPION
Eşti surprins 
de ceva, cum-
va şi parcă vrei să 
faci pe detectivul particular. 
Atenție, nu oricine este un 
Hercule Poirot - pierzi timpul 
de distracţie! Întoarce-te la 
dans şi la „long drink”!

SĂGETĂTOR
Ai promisiunea 
unui posibil suc-
ces, poate senti-
mental, cel mai probabil. În 
orice caz, în această seară 
eşti foarte popular între cei 
din jurul tău, aşa că nu rata 
ocaziile care ți se oferă.

CAPRICORN
Astăzi trebuie să 
reduci ritmul să-
ţi oferi o zi dulce şi 
senină. Fără eforturi, discuții 
în contradictoriu, știri fal-
se catastrofice și politicieni 
care își etalează prostia la te-
levizor.

VĂRSĂTOR
Zi bună ca să-ți ții 
promisiunile fă-
cute. Odată ce ai 
promis ceva, trebuie să faci 
eforturi ca să-ți respecți cu-
vântul dat. Numele bun este, 
în ziua de azi, marfa cea mai 
rară și mai scumpă!

PEŞTI
În această zi eşti 
gurmand şi vor-
băreţ. Aşa că sunt 
întrunite toate condiţiile să te 
distrezi şi să te simţi foarte 
bine la petrecerile de Sf. Ilie. 
O perioadă bună pentru noi 
relaţii sociale!

Vreme călduroasă, dar în 
sud-vestul țării local va 
fi caniculă
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Vara căzus e c a o maladie.  
Case pustii și singure încer-
cau să țină piept c aniculei, 
în lip sa loc atarilor r efugiați 

prin c oncedii e xotice. Numai Gelu 
se simțe a c aptiv și neputincio s, din 
pricina unui c ontrol judiciar c e îl si-
lea să rămână în or așul ăsta cu nume 
de cioban,  laolaltă cu t oți țăcăniții și 
ratații. 

- Paștele mamii ei de viață, dom-
nule avocat. Cât dracu mă mai țin 
ăștia legat?

- Să zicem mersi că după arestul 
preventiv nu te țin la domiciliu.

- Mare căcat! Să fiu prizonier în 
casă sau în București, mi-e totu-
na. 

Fusese, t otuși, un suc ces. La cât e 
acuzații a vea, er a o minune că îl 
ținuseră ar estat do ar 60 de zile.  D ar 
cu dorința omului de libert ate nu t e 
pui. T oți t ovarășii lui er au liberi să 
meargă măcar la Mamaia, să-și plim-
be burțile albe de pe un șezlong pe al-
tul, în timp ce el...Sta ca o molie rătă-
cită într-un dulap pustiu,  așteptând, 
în zadar, o blană puf oasă pe c are să o 
găurească. Vara fetele vor la plajă, așa 
că nici nu se punea problema de ....

Și, pest e t oate frustrările lui,  er a 
Nuți, nevastă-sa, care îl agasa că vrea 
să plece și oric e discuție cu e a îi pr o-
ducea c am tr ei milio ane de ner vi pe 
secundă. 

- Femeie, tu te auzi ce spui ? 
Unde dracu să te duci? Că am totul 
sub sechestru. Stau ăștia cu ochii 
pe noi și tu ai chef de vacanțe!

Doamne, cât de gr asă s e făcus e. 
O privea cu silă și p arcă nu-i mai er a 
atât de dr agă libertatea de când tr e-
buia să o împ artă cu e a.  Până una 
alta trebuia să o suporte, pentru că în 
acest munte de femeie își pusese toa-
tă încrederea și bo găția. Iar Nuți știa 
prea bine că e de neînlocuit și atunci,  
fără milă, își oferea toate plăcerile cu-
linare. Făcus e un fund atât de mar e, 
încât era o pr ovocare mortală pentru 
orice scaun. 

Și n-o v edeai decât p arcată în f ața 
televizorului  s au înfulecând,  în gr a-
bă, tot ce îi găt eau cele două bucătă-
rese  pe care și le mai puteau permite. 

Într-o dimine ață, și-a aplec at 
peste Gelu c apul ei mar e și,  cu ochi 
somnoroși și sașii i-a spus :

- Să știi că eu te părăsesc!
Atât și nimic mai mult.  Fără  

explicații sau șanse de împăcare, a în-
ceput să îi împacheteze lucrurile. 

- Ce faci, femeie,ești nebună? 
Unde dracu pleci? 

- Eu? Nicăieri. Tu pleci, că asta 
e casa mea. 

Gelu se simțea dator să aibă o atitu-
dine, să fie bărbat, să o pună la punct :

- Hai, măi Nuți, nu te purta așa 
cu mine. Vrei să mă lași pe dru-
muri? La cât te iubesc eu pe tine?

În f ața ac estei r eacții dur e, Nuți a  
izbucnit într-un râs plin de batjocură:

- Te-au strivit ăștia ca pe ulti-
mul căcat! Ești un ratat, aia ești.

- Dar, Nuți, cum poți să-mi faci 
una ca asta? Știi prea bine că numai 
pe tine te am. 

Femeia îl pri vea de p arcă îl  
împușcase în frunte și nu murea. 

- Când ai fost ultima oară bărbat 
cu mine?

Gelu tremura de nervi : ești imensă, 
cum dracu să mai fiu băr bat? Trei zile 
nu-mi ajung să t e ocolesc. Astea erau 
doar gândurile lui, pe care nu ar fi în-
drăznit, vreodată, să i le spună în față. 

- Am fost și eu stresat, știi prea 
bine. Două luni în arest nu mi-a 
fost ușor.

- Mara zicea că după ce a ieșit 
bărbatu-său din pușcărie, trei zile 
nu s-au dat jos din pat. 

- Da de când vorbești tu lucruri 
din astea cu prietenele tale? 

- Păi vorbesc, cum să nu vorbesc. 
Că toți aveau nevoi când au ieșit, 
numai tu stai ca un porc și te îmbeți 
toată ziua. 

- Bine, mă, Nuți, îți promit că îmi 
revin. Numai nu face lucruri pe care 
o să le regreți. O să mă schimb, ai să 
vezi.  Fac ce spui tu, te rog!

Și s-a apr opiat de e a, încercând să  
mimeze un g est tandru.  D ar Nuți er a 
mai rece ca iarna și total insensibilă la 
jalnica lui prestație. 

- Deseară mă scoți în oraș. Mer-
gem în club. 

Suna c a o s entință, dar Gelu er a 
deja un inculp at obișnuit să r espec-
te oblig ații. O chii lui,  însă,  păr eau să  
strige: nu pot să f ac c ontestație? Era 
conștient că odată intr at cu ne vasta  
în îngrămădeala de șmecheri din club, 
reputația lui era ruinată.

Se apropia seara și cei doi erau gata 
de plec are. N-o mai văzus e pe Nuți  
machiată de la nuntă, dar acum realiza 
că ăsta fusese un lucru bun. 

- Vreau să mă iubești înainte.
- Înainte de ce?
- Înainte de a pleca.
- Dar abia te-ai aranjat! O să-ți 

strici machiajul ăsta minunat.
- Nu-mi pasă. Îl refac. 
Pe Gelu îl luas eră tr anspirațiile. 

Dacă nu va reuși să fie la înălțime? Ne-

buna asta o să-l de a afară din c asă. Și 
n-avea nicio p astilă... Nuți l-a trântit  
pe canapeaua din living. El nu s-a îm-
potrivit, străduindu-se să se gândeas-
că la ceva frumos, ca să poată face față 
lucrurilor ce aveau să urmeze. 

În lumina mio apă a încăperii,  um-
bra nevestei deasupra lui părea un de-
mon ucigaș. Cu greu reușea s-o miște, 
iar plăc erile f emeii întâr ziau al dr a-
cului de mult.  Îl dur ea burta de p arcă 
avea mațele prins e cu agr afe, iar Nuți  
stătea mută șițeapănă, ca la frizer. 

- La naiba, femeie, mai durează, 
că mor aici ?

- Taci, prostule, că te pun să o  iei 
de la capăt. 

- Nuți, nu mai pot, lasă-mă să 
beau ceva. 

Se simțea stors ca o vită. A dat pe 
gât un pahar de votcă și s-a uitat la 
ceas. 

- E târziu, o să pierdem masa 
dacă nu plecăm acum. Continuăm 
la întoarcere. 

Femeia și-a tr as hainele,  afișând o  
nemulțumire e videntă, în timp c e își  
aranja bijuteriile în oglindă. Avea sufi-
ciente cât să răscumpere familia rega-
lă, dar le-ar fi dat cu plăcere pentru un 
moment de dragoste. 

Pe drum nu și-au spus niciun cu-
vânt. Nuți a vea gânduri puține,  sim-
ple, liniare: îl iubea pe nenorocitul ăsta 
care o înșelase de atâtea ori și tot ce își 
dorea era să îl f acă să se întoarcă la ea. 
Se bucura nespus de controlul judiciar 
pe care Gelu trebuia să-l respecte, mai 
cu seamă pentru că îl ținea deoparte de 
anturajul care îl stricase. 

- Astă seară vreau să dansăm. Să 
ne distrăm. N-am mai fost în club 
din studenție. 

Gelu își turna băutură cât să b age 
în comă alcoolică un batalion. Trântea 
cuvinte fără s ens și înjura pe toată lu-
mea. Nimic nu părea să-i convină. Pri-
vea îngândurat și bleg la f emei fardate 
ieftin și strident, care încercau cu dis-
perare să atragă atenția bărbaților fără 
meserii, dar cu bani. Câtă atenție le-ar 
mai fi dat el....

Nuți dans a de una singur a și,  din  
când în când, se apleca deasupra lui și îl 
săruta, atingându-l, fără să-l pri veas-
că, în locuri rușinoase. 

- Hai acasă. Să terminăm ce am 
început. Și a luat-o pe sus, făcând 
cărare prin mulțimea beată și în-
cinsă. 

- Ești băut, lasă-mă pe mine să 
conduc. 

- Mă descurc, vezi-ți de treaba 
ta. 

- Știi că n-ai voie. Ce ți-a spus 
avocatul ?

- Mă doare-n cot de avocați, pro-
curori, judecători, de toți. Auzi?

E or a 4 dimine ața. Gelu g onea c a 
nebunul pe străzile din Bucur ești. La  
un pod pest e Dâmbo vița, un polițist  
i-a făcut semn să oprească. S-a dat jos 
din mașină cu gând de gâlceavă. 

- Prezentați actele la control.
- Marș, mă, că nu-ți dau nimic. 
- V-am vorbit civilizat, vă cer să 

faceți la fel. 
- Bă, tu știi câți ca tine am mân-

cat eu? Ia 100 de lei și fă pași. 
Polițistul, alarmat, și-a chemat co-

legul din mașină.  Acesta s-a apr opiat 
cu camera de la telefon pornită.

- Ce faci, mă, mă filmezi? urla 
Gelu.

În întunericul ăsta, Nuți, trezită din 
vis, a coborât din mașină. 

- Doamnă, vă rog să rămâneți 
în autoturism, I-a spus unul dintr e 
polițiști. 

- Ia lovește-l în gură pe nesimțitul 
ăsta!  și-a instigat Nuți bărbatul. 

Gelu atât a așt eptat. Și-a înc ordat 
brațul să îl lovească pe polițist, dar ne-
fiind stăpân pe pr oprii pumni, a căzut  
lovindu-se cu capul de asfalt. A urmat 
o încleștare de brațe, șuturi, înjurături 
și amenințări. Nuți era cea care trebu-
ia să spele onoarea familiei și împărțea 
lovituri în toate părțile. 

- Dacă pui mâna pe el, îți scot ini-
ma prin fund, i-a strigat polițistului 
care încerca să îl încătușeze pe 
Gelu. 

- La pușcărie cu tine, nebuno. 
Am filmat totul, făcea pe groza-
vul ofițerul ce se afla cu telefonul în 
mână. 

- Mă ameninți, mă, imbecilule? 
Ce dracu ai filmat că e noapte și nu 
se vede nimic. Dă să văd, că doar te 
lauzi. 

Polițistul s-a oprit c a să-și v erifice 
înregistrarea. Atât i-a tr ebuit Nuțicăi  
– s-a r epezit asupra lui, i-a smuls t e-
lefonul și i l-a arunc at în Dâmbo vița. 
Cei doi agenți s-au repezit pe pod, pri-
vind disperați rotocoalele pe c are apa 
le făcea înghițind telefonul. Nuți rădea 
să se prăpădească. 

Acum eu am filmar ea în c are 
dădeați în băr batu-meu. Să vă văd  
cum scoateți cămașa. 

Nici nu a terminat  de rostit vorbe-
le că t elefonul i-a f ost luat din mână  
și juc at în picio are de unul dintr e 
polițisti.  Celălalt s-a alăturat, de ciu-
dă și de bucurie. Măcar erau chit....

Va urma

Nu ne mai trageți
pe dreapta

Viața la Curte

Avocat 
Eliza Ene-Corbeanu
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Ilie Năst ase a împlinit,  
ieri, 71 de ani,  și a înce-
put petrecerea în avans, 
încă de marți. 

Trio suedez de vis: Borg, 
Wilander și Edberg

Românul, primul lider 
ATP, a fost invitat în Suedia, 
la turneul de la Bastad, și a 
luat parte la un meci demon-
strativ, în timpul căruia i-a 
coordonat pe Mats Wilander 
și Mikael Pernfors, deși este 
suspendat de ITF. „Nasty” 

a dat st artul fiest ei încă de 
marți seara și le-a dat de băut 
prietenilor, în cinst ea ani-
versării. Leg endarul t enis-
men a avut alături nume gre-
le ale „Sportului Alb”: Björn 
Borg, c el c are  s-a impus de 
șase ori la R oland Garr os și 
de cinci ori la W imbledon, 
Mats Wilander, de trei ori în-
vingător al turneelor de Mare 
Șlem de la P aris și Londra, și 
deținătorul unui titlu la U S 
Open. 

Trioul suedez a f ost com-
pletat de St efan Edberg, du-
blu c ampion la A ustralian 

Open, W imbledon 
și US Open.

S-a mutat
la Saint Tropez

Ieri, Ilie a pără-
sit Suedia și a plecat 
spre Saint Tropez, în 
Franța, acolo unde 
a avut programată o 
petrecere pe cinste, 
alături de mai mulți 
prieteni, dar și de Bri-
gitte Sfăt, soția sa, cu 
care se află în divorț. „Plă-
nuisem de mai multă vr e-
me această petrecere. Brigit-
te nu ar e cum să de a înapoi.  

Vor veni și mulți priet eni, ca 
să fie alături de mine” , de z-
văluia Ilie Năst ase, pentru 
Cancan.ro, planurile pe c are 
le avea în ziua ani versării. În 

plus, cheful s-a întins pe du-
rata a două zile, pentru că as-
tăzi este sărbătoarea Sfântu-
lui Ilie,  iar „N asty” își s er-
bează și numele.
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Primul lider ATP a împlinit, ieri, 71 de ani și a petrecut, 
în avans, în Suedia. „Nasty” a participat la turneul 
de la Bastad și a fost sărbătorit de Bjorn Börg, Mats 
Wilander și Stefan Edberg

Năstase a stat la Năstase a stat la 
șpriț șpriț cu legendele cu legendele 
tenisului mondialtenisului mondial

^ Ilie Năstase (dreapta), alăturiIlie Năstase (dreapta), alături
de Bjorn Börg (stânga)de Bjorn Börg (stânga)

^ Borg (stânga)Borg (stânga)
și Năstase auși Năstase au

urmărit un meci urmărit un meci 
demonstrativ,demonstrativ,

la Bastadla Bastad



Evenimentul zilei ● Adresa:  Romexpo (intrarea B), Pavilionul G4,   bd. Marăști nr. 65-67, sector 1, cod 011465, București; e-mail: offi ceredactie@evz.ro

Joi, 20 iulie 2017

știriștiri
Ultimele

știriștiri
Ultimele

știriștiri
Ultimele

știriștiri
Ultimele^ ^ ^

l Elevii vor începe cursurile pe 11 sep-
tembrie, până în data de 22 iunie 2018, 
urmând ca anul școlar să aibă 36 de 
săptămâni (174 de zile lucrătoare).  
Pentru clasa a XII-a, sunt 32 de săptă-
mâni, până pe 25 mai, în timp ce pen-
tru clasa a VII-a, sunt 34 de săptămâni, 
până pe 8 iunie.
l Judecătoria Medgidia a dispus, ieri, 

eliberarea condiţionată a lui Mircea Bă-
sescu, condamnat în vara anului trecut 
la patru ani de închisoare pentru trafic 
de influenţă. Decizia instanţei nu este 
definitivă şi poate fi atacată la Tribuna-
lul Constanţa.
l Fostul deputat Cristian Boureanu, 
aflat în arest preventiv în urma scanda-
lului cu poliţiştii care au oprit în trafic 

maşina în care se afla, pe care i-a insul-
tat şi lovit, a fost trimis în judecată de 
procurori, pentru ultraj, în timp ce prie-
tena acestuia, Laura Dincă, a fost trimi-
să în judecată sub acuzaţia de mărturie 
mincinoasă, a anunţat, ieri, Parchetul 
Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
l Preotul din localitatea botoşănea-
nă Schit Orăşeni a fost caterisit pentru 

că a refuzat să îl mai pomenească în bi-
serică, la slujbe, pe mitropolitul Moldo-
vei şi Bucovinei, Teofan. Ioan Ungurea-
nu a fost sancţionat de Consistoriului 
eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor după 
ce a fost acuzat de schismă, neasculta-
re faţă de feţele bisericeşti şi de săvâr-
şirea Sfintelor Taine cu nerespectarea 
prevederilor tipiconale.

Georgeta Petrovici
georgeta.petrovici@evz.ro

Fostul Hotel Franz Iosef din Băile Her-
culane a f ost c onstruit din or dinul 
împăratului în 186 5, după planurile 
arhitectului W ilhelm D oderer, c are a 

edificat și prima v ariantă a Cast elului Peleș. 
Era cel mai luxos hotel din stațiunea frecven-
tată de capete încoronate. 

Împăratul și soția sa, Sissi, dormeau frec-
vent aici, dar și Regele Carol I cu soția sa au 
fost invitați. 

Când a ales locul hotelului, Franz Iosef s-a 
consultat cu specialiștii săi și au optat pentru 
zona care a de venit centrul stațiunii. Încă de 
atunci, localnicii s-au mirat că hotelul se face 
fix pe locul unde știau ascunsă, de romani, 
comoara. Legenda, transmisă prin viu grai de 
la o generație la alta, povestește că sub hotel e 
îngropată o c antitate uriașă de aur . Căutăto-

rii de comori au încercat să dea de ea de seco-
le, însă de fiec are dată când s e apropiau, li se 
arăta fantoma. Oamenii spun că apare o silu-
etă în haină albă,  lungă, poate fi o f emeie sau 
un preot dac. 

„Am văzut o siluetă la unul din 
geamurile de la etaj”

„În vară am f ost cu iubitul meu la H ercu-
lane. Căutând pe int ernet locuri frumo ase 
de văzut am găsit și hot elul Decebal (hotelul 
bântuit). (…) Nu îmi era frică de obicei, dar 
atunci simțeam ceva fiori reci încă din cur-
te. Am dat să urcăm scările și atunci parcă un 
vânt rece bătea din față înspre noi… (…) In-
trăm în hotel, aici o mizerie de nedescris și 
un miros insuportabil, dar altceva nimic. (…) 
Când să ieșim din curt e afară, am văzut o si-
luetă într-unul din geamurile de la etaj”, a po-
vestit o tânără pe o rețea de socializare. 

 Fondator: Ion Cristoiu

       www.evz.ro

special

Cât costă un hotel Cât costă un hotel 
bântuit de fantome,bântuit de fantome,
vândut de ANAFvândut de ANAF

Un hotel nominalizat în Top 10 castele poate fi  adjudecat, cu fantomă cu tot, 
pentru 5 milioane de lei. Se spune că e bântuit de fantoma unui preot, 
care ar apăra o comoară veche de două milenii

^ 2 milioane de lei, datorii la fi sc
ANAF scoate la licitație, pe 25 iulie, Hotelul Decebal din Băile 
Herculane, prețul de pornire fiind 5,65 milioane de lei, fără TVA. 
Acesta aparține SC Microroyal, din Lugoj, a omului de afaceri 
Nelu George, despre care se spune că a ajuns la sapă de lemn 
din cauza contractelor cu statul. 
A intrat în posesia hotelului în urma unor lucrări executate 
pentru milionarul octogenar Valeriu Verbițchi, care se procop-
sise cu el după ce l-a împrumutat pe Valentin Armașu, cel care 
a privatizat stațiunea, iar acesta nu a mai returnat banii.

FOTO: ADRIAN PÎCLIȘAN ȘI DORA DOMSA (FANTOMA)
DATE TEHNICE

D + P + 2E
7.070 mp suprafață desfășurată

2.651 mp teren, din care 805 mp liberi

^ Hotelul se 
vinde la pachet 
cu fantoma 
FOTO: ADRIAN PÎCLIȘAN 
ȘI DORA DOMSA (FANTOMA)
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