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Din septembrie, elevii de clasa a V-a vor primi lecţii electronice

Manuale și pe stick
Secretarul de stat, Liviu
Pop a declarat, miercuri, că
elevii de clasa a V-a vor primi, în septembrie, atât manuale tipărite cât şi în format
digital, pe stick. În Comisia
de manuale a Ministerului
Educaţiei s-a hotărât achiziţionarea unor manuale mai
scumpe şi de o calitate mai
bună.
„Am pus accent pe calitate
mai mult decât pe preţ. Ne dorim manuale de calitate pentru
clasa a V-a, iar elementul de
noutate, dacă până acum, pentru manualele din ciclul primar
exista pe suport electronic un
CD, copiii de clasa a V-a vor
primi un stick cu toate manualele care vor ﬁ aprobate de
către comisia de evaluare, în
aşa fel încât să aibă, pe suport
electronic, toate manualele
pentru clasa a V-a”, a declarat
Liviu Pop, secretar de stat în
Ministerul Educaţiei. O soluţie
bună, spun reprezentanţii elevilor, dar nu pentru România.
Mulţi elevi, în special cei din
mediul rural, nu au calculator
nici acasă şi, de cele mai multe ori, nici la şcoală. „Vorbim
despre stick în condiţiile în
care avem o mare parte a populaţiei din România neracordată la curent electric sau la
apă curentă. Propunerea Ministerului este bună pentru cei
mai mulţi elevi, dar trebuie să
meargă Ministerul şi pe zona
de dezvoltare a bazei materiale, de dezvolatare a laboratoarellor de TIC pentru că avem
ore de Tehnologia Informaţiei
în planul cadru pentru gimna-

ziu, dar avem şcoli care nu au
laboratoare sau calculatoare”,
a explicat Alexandru Manda,
preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa. În Comisia
de manuale a Ministerului s-a
luat decizia de a se schimba şi
procedura pentru elaborarea
şi achiziţia manualelor. Editurile vor avea la dispoziţie trei
luni pentru gândirea manualelor, în loc de şase câte erau
pânâ acum, iar preţul a crescut, astfel că se aşteaptă şi la o
creştere a calităţii. „În spatele
licitaţiilor pentru manuale se
aﬂă preţul. Eu am spus că este
foarte important ca odată cu
liberalizarea noii proceduri de
achiziţonare a manualelor, trebuie introdusă o condiţie, care
este preţul maxim care trebuie
introdus. Săptămâna aceasta

se ﬁnalizează toate programele
pentru V-VIII. În ultimele zece
zile s-a lucrat pe observaţiile
care vin de la profesori. Ştiu că
au fost ﬁnalizate, până ieri (n.r.
– marţi), în jur de zece programe, din cele 18 de bază”, a mai
adăugat Liviu Pop. Editorii de
manuale speră să reuşească să
se încadreze în cele trei luni de
zile pentru elaborare pentru
că, spun ei, ar scădea numărul
de contestaţii la licitaţia pentru
manuale. Asociaţiile de părinţi vor tipărirea manualelor
în două volume şi eliminarea
auxiliarelor din cauza cărora, spun ei, nu se pot elabora
manuale de calitate. „Am dorit
elaborarea manualelor de la nivelul clasei a V-a în două volume, un volum pentru ﬁecare
semestru, astfel încât să uşu-

răm ghiozdanul elevului. Sunt
părinţi care se confruntă cu
probleme de sănătate ale copiilor, ghiozdanele ajung să cântărească 6-7 kilograme. Am
pus în discuţie şi problema auxiliarelor. Atâta timp cât există
aceste auxiliare, nu vom avea
un manual de calitate. Dacă nu
putem interzice aceste auxiliare, măcar, ca recomandare, de
la nivelul Ministerului, să se
cumpere un singur auxiliar pe
clasă şi să se lucreze pe ﬁşe”, a
explicat Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale
a Asociaţiilor de Părinţi. Sunt
aproximativ 12 materii de tipărit pentru 150.000 de elevi de
clasa a V-a, ceea ce înseamnă
că editurile vor tipări aproximativ 1.800.000.000 de manuale. 

S-a decis la partid Decizie deﬁnitivă a Curţii de Apel Pitești

Schimbări Soţii Iohannis au pierdut o casă
în Guvern

Comitetul Executiv Național
al PSD a aprobat miercuri
nominalizarea lui Tudorel
Toader pentru funcția de ministru al Justiției, rămasă
vacantă în urma demisiei lui
Florin Iordache și ocupată în
prezent, interimar, de Ana
Birchall.
Alexandru Petrescu, în
prezent ministru al Economiei, a fost nominalizat
pentru funcția de ministru
pentru Mediul de Afaceri,
care a rămas vacantă la începutul lunii februarie în urma
demisiei lui Florin Jianu. La
Ministerul Economiei a fost
propus, ca înlocuitor al lui
Petrescu, Mihai Tudose.
Tot în ședința de miercuri,
CExN al PSD a aprobat nominalizarea Rovanei Plumb
pentru funcția de ministru
delegat al Fondurilor Europene.
Prim-ministrul Sorin Grindeanu a precizat, la ﬁnalul
ședinței, că propunerile au
fost votate în unanimitate de
CExN. 

Curtea de Apel Pitești a
respins miercuri contestația
în anulare a familiei lui Klaus Iohannis, astfel că famillia
preşedintelui pierde deﬁnitiv
casa din centrul Sibiului.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Curţii de Apel Piteşti,
Rebeca Ion, instanţa a luat act
de renunţarea la cererea de
intervenţie şi a respins contestaţia în anulare. „Ia act de
renunţarea la cererea de intervenţie. Obligă contestatorii la
plata cheltuielilor de judecată
în sumă de 1.700 lei către intimata Antonescu Elisabeta şi
1.700 lei către intimaţii Oargă Ioan, Oargă Ioan Adrian,
Oargă Steluţa Ancuţa. Decizia
este irevocabilă. A rămas deﬁnitivă și irevocabilă decizia
instanței din Brașov. Motivarea deciziei va ﬁ publicată în
termen de 30 de zile, conform
legii”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Curţii de
Apel Piteşti, Rebeca Ion, care
este şi preşedintele Secţiei I
Civilă a Curţii de Apel Piteşti.
Ca urmare a deciziei Curţii de
Apel Piteşti, Carmen şi Klaus
Iohannis au pierdut deﬁnitiv
casa situată pe strada Nicolae
Bălcescu, din centrul Sibiului,
unde funcţionează, în prezent,

sediul unei bănci. Imobilul
cu numărul 29 de pe strada
Nicolae Bălcescu din centrul
Sibiului, pe care soţii Iohannis
au cumpărat jumătate la începutul lunii iunie 1999, a făcut
parte din averea soţilor Maria
şi Eliseu Ghenea, iar după decesul acestora, casa a ajuns în
proprietatea statului român.
În anul 1997 imobilul a fost
cumpărat de chiriaşi. În 1999,
contractele prin care chiriaşii
au cumpărat casa au fost anulate în instanţă, la cererea ﬁului lui Nicolae Baştea, acesta
din urmă ﬁind nepot al soţilor
Ghenea. Ulterior, imobilul a
ajuns în proprietatea familiei
preşedintelui, care a cumpărat
partea urmaşilor lui Nicolae

Baştea. Foştii chiriaşi au cerut
în instanţă anularea contractelor prin care familia Iohannis
a intrat în posesia imobilului
din Sibiu, contestând calitatea
de urmaş de drept a lui Nicolae Baştea. În 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis
ca dosarul să ﬁe strămutat de
la Braşov la Curtea de Apel
Piteşti. Ultimul termen al procesului s-a judecat în urmă cu
o săptămână, în 15 februarie,
iar judecătorii Curţii de Apel
Piteşti au rămas în pronunţare, iar miercuri, 22 februarie,
aceştia au făcut publică decizia prin care au respins contestaţia în anulare formulată
de casa de avocatură a familiei
Iohannis. 

Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu
COMUNA HUSASAU DE TINCA
Comuna Husasău de Tinca, cu sediul în loc. Husasău de Tinca, nr. 53, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului
de mediu pentru proiectul: „ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA
HUSASĂU DE TINCA“ propus a ﬁ amplasat în
loc. Miersig, Sititelec, Oşand.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Oradea, b-dul Dacia, nr. 25/A, şi
la sediul Primăriei comunei Husasău de Tinca, în
zilele de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor. (153)

GMR SPRL - lichidator al S.C. SANTO INTERNAȚIONAL S.R.L., vinde la
licitație publică în datele de 17.03.2017, ora
15.00, 31.03.2017, ora 15.00, 21.04.2017, ora
15.00, și 05.05.2017, ora 15.00, următoarele bunuri: 1. mobilier pentru baruri/cafenele
la prețul de 4.925,60 euro; 2. Hală metalică
multifuncțională situată în localitatea Albița,
jud. Vaslui, la prețul de 1.777,60 euro; 3.Hală
multifuncțională lemn situată în Vama Borș,
jud. Bihor, la prețul de 1234,80 lei.
Informații suplimentare referitoare la
licitații se pot obține la sediul lichidatorului
judiciar GMR SPRL din Oradea, str. Horea,
nr. 42, jud. Bihor, și la numărul de telefon
0259/222.555. (155)
Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala Oradea,
titular al proiectului: ,,Modernizare reţele
electrice de joasă tensiune, relegare branşamente şi relocare PTA în loc. Uileacu de
Criş”, anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bihor: nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nu se
supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi
de evaluare adecvată, pentru proiectul: „Modernizare reţele electrice de joasă tensiune,
relegare branşamente şi relocare PTA în loc.
Uileacu de Criş” propus a ﬁ realizat în intravilanul satului Uileacu de Criş, domeniu public,
comuna Tileagd, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot ﬁ consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea,
B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni- vineri,
între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 27.02.2017. (152)
GMR SPRL, lichidator judiciar al S.C. The Transilvanians Mobilex S.R.L., anunță vânzarea la licitație
publică în data de 17.03.2017, ora 14.00, la sediul său din
Oradea, str. Horea, nr. 42, Bihor, a bunurilor reprezentând fabrică de mobilă, constând în construcții (2 hale
fabricație, 2 magazii, şoproane, decantoare, casă pompe
apă), teren intravilan în suprafață de 43.457 mp, utilaje și
instalații tehnologice (prese, mașini de prelucrat, circular, uscător, ghilotină, mașini de șlefuit și frezat, mașini
de turnat și pulverizat lac etc). Prețul de pornire este de
138.425 euro pentru construcții și teren și 61.875 euro pentru utilaje și echipamente tehnologice. Licitatorii trebuie
să facă dovada achitării garanției reprezentând 10% din
prețul de pornire. În caz de neadjudecare, licitațiile vor
ﬁ reluate în zilele de 31.03.2017, 21.04.2017, 05.05.2017,
19.05.2017, 09.06.2017, 23.06.2017, 07.07.2017, 21.07.2017,
și 04.08.2017 ora 14.00. Informații suplimentare puteți
obține la numărul 0259/22-25-55. (151)

S.C. NUTRIENTUL
angajează tractorist cu experiență
și permis conducere.
Informații, la tel. 0727/20-09-35.
(134)

