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Un concurs naţional găzduit în Oradea

Surzii, creatori de frumos
Sâmbătă, 17 iulie, la Hotel
Continental din Oradea a
avut loc Concursul Naţional
„Surzii, creatori de frumos”,
ediţia 2017. Competiţia a reunit 34 de participanţi din
18 judeţe ale ţării, şi-au demonstrat îndemânarea şi talentul, atât prin intermediul
lucrărilor expuse, cât şi în
cazul probei practice ad-hoc.
Evenimentul s-a deschis oﬁcial la ora 10.00, cu vernisajul
unei expoziţii emoţionante în
care membrii diferitelor organizaţii cu speciﬁc din ţară şiau prezentat cele mai recente
lucrări.
Categoriile la care au putut
concura au fost: Artă manuală (croşetat şi goblen); artă
tridimensională (sculptură în
lemn sau piatră, modelaj lut);
tehnică artistică (origami, decoraţiuni din paie, lemn); artă
populară (cusătorie, ţesătorie);
creaţie literară (poezie, proză, dramaturgie sau scenariu).
Juriul a fost alcătuit din lect.
univ. Marius Vesa, prof. Adriana Vaşadi, lect. univ. Corina
Baciu,
În prima parte a evenimentului juriul a evaluat lucrările
expuse, iar în partea a doua

Au expus participanți din 18 județe ale țării
concurenţii au susţinut o pro- cu mândrie ediţia 2017 a conbă practică, având la dispoziţie cursului de creaţie, iar evenio oră şi 40 de minute pentru a mentul a fost posibil cu implicarea preşedintelui asociaţiei
crea pe o temă dată.
Aşa cum au explicat organi- bihorene, Viorel Victor Todor,
zatorii, Asociaţia Naţională a directorului executiv Angelica
Surzilor din România, ﬁliala Platon şi interpretului/asistent
Bihor, aceste concursuri sunt social Ioana Spătar.
Competiţiile de acest gen nu
o tradiţie în România şi sunt
organizate anual, de ﬁecare urmăresc promovarea concudată sarcina de a organiza o renţei între membrii asociaţiiastfel de competiţie revenind lor ci motivarea beneﬁciarilor
unei alte organizaţii, prin tra- de a se exprima într-un mod
gere la sorţi. Oradea a găzduit creativ, aducând un plus de va-

Bonurile de 59 de lei emise în 30 mai

Loteria Bonurilor
Fiscale
La extragerea Loteriei Bonurilor Fiscale de duminică,
18 iunie, au ieşit din urne
numerele 30 reprezentând
ziua de emitere (30 mai) şi
59 reprezentând valoarea
bonurilor câştigătoare - între 59 şi 59,99 lei.
Ieri a avut loc o nouă extragere a Loteriei Bonurilor
Fiscale - emise în perioada
1-31 mai 2017 - în urma căreia
au ieşit câştigătoare bonurile
cu valori cuprinse între 59 şi
59,99 lei emise în data de 30
mai 2017.
Fondul de premiere pentru
extragerea lunară este de un
milion de lei, din care vor ﬁ
acordate cel mult 100 de premii. După centralizarea bonurilor câştigătoare, dacă numărul acestora este mai mare de
100, va ﬁ organizată cea de a
doua extragere pentru determinarea a maximum 100 de
bonuri câştigătoare.
Rezultatele extragerii sunt
postate pe site-urile Ministerului Finanţelor Publice (mﬁnante.ro), Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală (anaf.

ro) şi Loteriei Române (loto.
ro) pentru o perioadă de minimum 30 de zile.
Depunerea cererilor de revendicare a premiului, de
către deţinătorii de bonuri
câştigătoare, se realizează
începând cu prima zi după
efectuarea extragerii, timp de
30 de zile, prin depunerea în
original a bonului ﬁscal câştigător, alături de copia actului
de identitate şi de o cerere, la
orice administraţie ﬁscală din
structura ANAF, acest termen
reprezentând termen de decădere din dreptul de revendicare a premiului.
Formularul cererii poate ﬁ
obţinut gratuit de la administraţia ﬁscală la care se depune
bonul ﬁscal sau descărcat de
pe site-ul mﬁnante.ro.
Dacă în urma centralizării
listei bonurilor ﬁscale pentru
care s-au revendicat premiile
se constată depăşirea numărului de maximum 100 de cereri
de revendicare, va ﬁ organizată a doua extragere în vederea
determinării a 100 de câştigători. 

loare şi frumos comunităţilor
din care fac parte şi demonstrându-şi totodată talentele şi
abilităţile. Astfel, indiferent de
ocupanţii „podiumului” la ﬁecare categorie, toţi concurenţii
au primit diplome de participare şi diverse obiecte în dar.
Cel mai frumos cadou al
beneﬁciarilor a fost însă posibilitatea de a se întâlni, de a
schimba impresii şi de a lega
noi prietenii.
 A. COSTEA

Peste 144.000 de elevi susţin, azi,
proba la limba română

Începe Evaluarea Naţională
urmare din pagina 1
...rezultatele, urmând, ca
după soluţionarea contestaţiilor, pe 30 iunie, elevii să primească rezultatele ﬁinale, în
centrele de examen și pe evaluare.edu.ro.
Examenul începe la ora
09.00, dar candidații trebuie sa
ﬁe în sălile de concurs cu cel
puțin o jumătate de oră înainte și să prezinte buletinul sau
certiﬁcatul de naștere. Proba
durează două ore, iar după o
oră, elevul poate părăsi sala de
examen.
Ministerul Educaţiei a anunţat modiﬁcări la metoda de
calcul pentru admiterea la liceu. Din anul acesta, ponderea
mediilor din clasele gimnaziale scade la 20%, faţă de 25 %
cât a fost până acum, restul de
80% ﬁind reprezentat de media
de la evaluarea naţională.
Anul trecut, potrivit unui
comunicat transmis de Ministerul Educaţiei, 44,05% dintre
elevii de clasa a VIII-a care au
participat la simularea evaluării naţionale au obţinut rezultate peste 5. Cele mai multe
medii la simularea evaluării
naţionale au fost între 5 şi 5.99
(22.422), între 6 şi 6,99 au fost
19.109 medii, 15.985 de medii

între 7 şi 7,99, 11.989 de medii
între 8 şi 8,99, 3.850 de medii
între 9 şi 9,99, respectiv şapte
medii de 10.
În ceea ce priveşte rezultalele la evaluare naţională de anul
trecut, pe discipline, reprezentanţii Ministerului Educaţiei
au transmis „că procentul notelor peste 5 a fost de 60,54%
(prezenţă - 90,71%) la proba
de Limba şi literatura română,
respectiv 32,60% (prezenţă
- 90,20%) la matematică. La
proba de Limba şi literatura
maternă, din 10.170 de elevi
prezenţi, circa 76% au reuşit
să obţină note peste 5”. Potrivit
rezultatelor transmise, cele mai
multe note peste 5 s-au înregistrat în Capitală - 60,57% (rată
prezenţă - 90,10%), urmată de
Brăila - 58,50% (rată prezenţă
- 76,61%) şi Cluj - 55,33% (rată
prezenţă - 91,37%). Cele mai
mici note s-au înregistrat în judeţele Vaslui - 31,22%, Tulcea
- 32,67%, şi Călăraşi - 33,47%.
În aceste judeţe prezenţa a fost,
în medie, de aproximativ 90%.
La nivel naţional, 73.342 de
elevi (44,05%) au obţinut medii peste 5 la simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale. 

Agenda politică

„Miercuri va ﬁ vot masiv”
Liderul PSD Liviu Dragnea a susţinut ieri,
după citirea în plenul comun a moţiunii de
cenzură, că parlamentarii PSD care nu au
semnat moţiunea nu au făcut-o pentru că au
absentat, el arătând că miercuri va exista un
„vot masiv” în favoarea moţiunii.
Întrebat cum comentează faptul că moţiunea
de cenzură a fost semnată de 222 de parlamentari, din care doar de 199 de la PSD, iar restul
de la ALDE, Dragnea a spus: „Majoritatea
celor care nu au semnat nu au fost prezenţi.
Fiecare a vorbit cu mine, unii sunt plecaţi din
ţară, ajung în noaptea asta sau mâine, unii
ajung marţi”.
„Noi am fost interesaţi să avem numărul de
semnături peste limita stabilită de Constituţie
(o pătrime din numărul total al senatorilor şi
deputaţilor, respectiv 116 parlamentari - n.r.) ,
iar cei cu care am vorbit am considerat necesar
să nu le stric treburile astăzi. Noi stabilisem
joi că depunem luni moţiunea de cenzură, aşa
şi-au făcut programul majoritatea. Am luat
decizia ulterior de a o depune azi (duminică n.r.) pentru a scurta perioada în care ne aﬂăm
de incertitudine şi de lipsa practică a unui
Guvern”, a spus Dragnea.
Întrebat dacă ar ﬁ fost un semnal mai puternic dacă PSD avea minimum 233 de semnături, câte voturi sunt necesare pentru a adopta
moţiunea, şi dacă are vreo supărare din această
cauză, Dragnea a răspuns: „Nu, categoric nu.
Eu am mai gestionat o moţiune de cenzură”.
„Împortant este votul de miercuri, care va ﬁ
masiv”, a subliniat Dragnea.
El a arătat că a vorbit şi cu parlamentarii
PSD de Iaşi, despre care apăruseră informaţii
în presă că ar vota în bloc împotriva moţiunii
de cenzură.
„Am vorbit cu parlamentarii de la Iaşi. Au
semnat moţiunea în bloc”, a spus Dragnea.

Ponta: moţiunea cade

Secretarul general al Guvernului, Victor
Ponta, a susţinut, duminică, la Parlament,
că a convins mai mult de 14 parlamentari
de la PSD să nu voteze moţiunea de cenzură
împotriva Guvernului Grindeanu.
Întrebat, la ieşirea din sala de şedinţe a
grupului PSD din Camera Deputţilor, câți
parlamentari a convins să nu voteze moţiunea
de cenzură, Ponta a răspuns: „Mai mult de 14.
Atât contează”.
„Eu cred că niciun PSD-ist adevărat n-o
să cheme alte partide să-i rezolve problemele
interne. (...) Nu cred nici ei prostiile astea. E un
propagandist la PSD, un consilier al domnului Dragnea, care cred că a rămas în 1989 cu
«agenturili străine», știți?”, a adăugat Ponta.
Întrebat ce l-a deranjat pe Dragnea, Ponta a
răspuns: „Faptul că nu mai are puterea”.

Sevil, pusă pe tuşă

Premierul Sorin Grindeanu a demis ieri
toți secretarii de stat, secretarul general și
pe secretarii general-adjuncți din Ministerul Dezvoltării, pentru ca PNDL 2 să nu ﬁe
folosit politic.
„Nu accept ca acest program (PNDL 2) să ﬁe
folosit în scopuri politice şi nu am de gând să
tolerez aşa ceva şi tocmai pentru a înlătura orice umbră de îndoială (...) am semnat astăzi ordinele de demitere pentru toţi secretarii de stat
din Ministerul Dezvoltării și Administrației
Publice, pentru secretarul general şi secretarii
generali adjuncţi. De astăzi, doamna Sevil
Shaidehh nu mai poate semna nici dumneaei,
nici prin interpuşi niciun act care să aibă legătură cu PNDL”, a declarat Sorin Grindeanu. El
a mai spus că o invită pe Sevil Shhaideh luni
(azi - n.n.) la o discuţie pentru a-i comunica
stadiul proiectelor aﬂate în derulare. 

