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Elevii români culeg medalii pe bandă rulantă

Cristian Pomohaci şi-a cerut
autosuspendarea

Olimpicii de poveste

Renunţă la preoţie

Preotul Cristian Pomohaci, acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale, a depus
o cerere de autosupendare din preoție, invocând motive medicale, a declarat purtătorul
de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Elevii români au obținut
patru medalii de aur și o medalie de argint la Olimpiada
Internațională de Fizică, România clasându-se pe primul
loc în Europa și între primele
cinci țări din lume. Şi lotul
olimpic de matematică a obţinut şase premii, respectiv
trei medalii de argint, două
medalii de bronz şi o menţiune la cea de-a 58-a ediţie a
Olimpiadei Internaţionale de
Matematică.

Medalii la ﬁzică....

Medaliile de aur au fost cucerite de Anca Drăgulescu,
Răzvan Octavian Radu (premiat cu argint în 2015), Petru
Cotruț (elevi la Liceul Internaţional de Informatică din București) și Andrei Radu (clasa
a XI-a/Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” din Brăila).
Medalia de argint i-a revenit
lui Sebastian Leontică, elev în
clasa a XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra
Neamț, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului
Educației Naționale (MEN).
Delegaţia României a fost
coordonată de Delia Davidescu (cadru didactic la Liceul
Internaţional de Informatică
din Capitală) și Adrian Daﬁnei (conferenţiar universitar
doctor la Facultatea de Fizică a
Universităţii Bucureşti).

Lotul național de ﬁzică
A 48-a ediţie a Olimpiadei
Internaţionale de Fizică s-a
desfăşurat în Indonezia (Yogyakarta), în perioada 16-24
iulie, reunind 424 de concurenţi din 88 de ţări. Lotul olimpic a revenit în țară marți, 25
iulie, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

...şi la matematică

Lotul olimpic de matematică
a obţinut şase premii, respectiv trei medalii de argint, două
medalii de bronz şi o menţiune la cea de-a 58-a ediţie a
Olimpiadei Internaţionale de
Matematică, desfăşurată în perioada 12 - 23 iulie, la Rio de
Janeiro.

De la 1 ianuarie 2018

Laptele praf dispare
de pe etichete
Proporţia de lapte praf nu va mai ﬁ obligatorie pe eticheta laptelui și a lactatelor,
reiese din prevederile Legii 192/2017, apărută ieri în Monitorul Oﬁcial, care va intra
în vigoare de la 1 ianuarie 2018.
Astfel, laptele de consum și produsele lactate vândute în magazine, care conţin lapte praf,
nu vor mai trebui să aibă trecută pe etichetă
proporţia de lapte praf, prevede actul normativ
publicat astăzi în Monitorul Oﬁcial.
Anul trecut fusese adoptată o lege (nr.
88/2016) care menționa că produsele lactate
trebuie să prevadă pe etichetă, în mod obligatoriu, avertizarea cuprinzând sintagma
„Conţine lapte praf în proporţie de ...%” şi că
etichetele de lapte proaspăt pentru consum şi
produsele lactate „trebuie să ﬁe inscripţionate
clar, uşor de înţeles pentru a permite consumatorilor informarea privind originea şi trasabilitatea produselor.”
Dar astăzi, în Monitorul Oﬁcial, Partea I, nr.
593 a apărut Legea nr. 192/2017 pentru modiﬁcarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea
unor măsuri suplimentare obligatorii pentru
etichetarea laptelui proaspăt pentru consum
şi a produselor lactate. În prezent, cei care nu
respectă regulile de etichetare pot ﬁ amendaţi
cu sume cuprinse între 15.000 şi 20.000 de lei.


Astfel, medaliile de argint au
fost câștigate de Filip-Alexandru Ion, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, Mihnea-Gabriel Doica
și Ștefan Tudose, ambii elevi ai
Liceului Teoretic Internațional
de Informatică din București,
potrivit Ministerului Educaţiei.
Ciprian Mircea Bonciocat,
laureat cu argint în 2015 și
2016, și Mihnea-Andrei Ocian
au câştigat medaliile de bronz.
Cei doi elevi provin de la Colegiul Naţional de Informatică
„Tudor Vianu” din Capitală.
Alexandra Timofte, de la
Colegiul Național „Tudor Vi-

anu” din București, a primit o
mențiune.
Lotul olimpic al României a
fost coordonat de prof. univ. dr.
Radu Gologan, de la Universitatea Politehnica din București
și lector univ. dr. Mihai Chiș,
de la Universitatea de Vest din
Timișoara.
Olimpiada
Internaţională
de Matematică este cea mai
prestigioasă competiție dintre
olimpiadele internaţionale de
ştiinţă. A fost lansată în 1959
la iniţiativa Societăţii de Ştiinţe Matematice din România
și a fost organizată la Brașov,
într-o formulă ce a inclus șapte
state. La ediția 2017 au participat peste 600 de concurenţi din
110 ţări. 

„Preotul Pomohaci a depus o cerere de
autosuspendare din preoție, invocând motive
medicale. Mâine este ultima zi din cele 30
pe care le-a avut la dispoziție pentru a aduce
probe reale în favoarea nevinovăției sale. Până
acum, nu a adus niciuna. Dacă nici mâine nu
aduce un argument consistent, poimâine (join.red.) se va declanșa cercetarea Consistoriului
eparhial. Mâine sau poimâine (miercuri sau joi
- n.red.) Arhiepiscopia Alba Iulia va oferi un
comunicat de presă pe această temă”, a declarat
Bănescu.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție a preluat dosarul deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, în
care preotul Cristian Pomohaci este acuzat de
infracţiuni de racolare de minori în scopuri
sexuale, în cauză urmând a ﬁ făcute cercetări,
au declarat reprezentanții Parchetului, citaţi de
Mediafax.
Sesizarea a fost făcută după ce în spațiul
public a apărut o înregistrare audio în care
preotul Cristian Pomohaci i-ar ﬁ promis unui
adolescent că îl va plăti dacă va întreține relații
sexuale cu el. Spre ﬁnalul înregistrării, preotul
Pomohaci îi spune băiatului că între ei doi a
fost, de la bun început, „ceva special”, amintindu-i cum s-au întâlnit.
Cristian Pomohaci a slujit la Parohia Moșuni
din județul Mureș care aparține de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia. Preotul susține că
este nevinovat și are timp să-și demonstreze
nevinovăția în fața Eparhiei din Alba Iulia,
acesta ﬁind, în prezent, oprit de la slujirea
slujbelor bisericești. 

Subscripţia pentru Cumințenia Pământului

Costuri uriaşe de rambursare
Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a declarat ieri, la Alba Iulia,
că rambursarea banilor donatorilor
care au participat la subscripția publică pentru achiziționarea Cumințeniei Pământului înseamnă costuri
între 100.000 și 200.000 de lei, cu comisioanele bancare.
Întrebat ce se va întâmpla cu banii
strânși în cadrul campaniei, ministrul
Culturii a declarat că vor ﬁ rambursați
până în 31 decembrie 2017.
„În acest moment există discuții cu
Ministerul de Finanțe pentru că rambursarea banilor implică nişte costuri
de comisioane bancare și costuri de
rambursare a banilor de către operatorii de SMS-uri. Există o cifră, nu este
ﬁnală, e doar estimată între 100.000
și 200.000 de lei din comisioane. Vom

identiﬁca sursa, dacă nu reușim să negociem cu băncile să nu perceapă aceste comisioane, iar banii vor ﬁ rambursați conform Hotărârii de Guvern până
la 31 decembrie 2017, urmând să vedem
ce facem mai departe”, a spus Lucian
Romaşcanu. Întrebat dacă vor ﬁ dați
toți banii înapoi, chiar și cei prin SMSuri, ministrul a răspuns aﬁrmativ.
Ministrul Culturii a participat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, la prima ședință solemnă a Comisiei Parlamentului României pentru
celebrarea Centenarului Marii Uniri și
a Războiului pentru Întregirea Neamului.
În cadrul campaniei de susţinere a
subscripţiei naţionale pentru achiziţia
operei lui Constantin Brâncuşi, „Cuminţenia Pământului”, lansată oﬁcial în
luna mai 2016 de către Guvenul Cioloş
şi Ministerul Culturii, ar ﬁ urmat să ﬁe
strânsă suma de şase milioane de euro.
Preţul pentru achiziţia operei „Cuminţenia pământului”, negociat de către Ministerul Culturii din vremea Guvernului Cioloş şi actualii proprietari ai
statuii, moştenitorii inginerului Gheorghe Romaşcu, era de 11 milioane de
euro. Suma de cinci milioane de euro
ar ﬁ trebuit să ﬁe alocată de Guvern, iar
restul de şase milioane de euro din colectă publică. În cele din urmă tranzacţia nu a mai avut loc, iar banii trebuie
returnaţi anul acesta celor care au donat
pentru opera de artă. 

Taxa de solidaritate:

O trecem la uitate

Premierul Mihai Tudose a declarat, marți,
că Guvernul renunță la aplicarea taxei de
solidaritate, aceasta ﬁind „un deranj prea
mare” pentru sistemul ﬁscal - „o trecem la
discutate și uitate”.
„Taxa de solidaritate - concluzia simulărilor
este că putem s-o trecem la discutate și uitate.
Era prea mult pentru a obține ceva și era prea
mare deranjul”, a spus premierul.
Întrebat dacă Guvernul va încerca alte soluții
pentru redresarea bugetului, echivalente cu
taxa de solidaritate, Mihai Tudose a precizat că
„nu vor exista măsuri care să apese pe bugetele
populației”.
După înlocuirea impozitului pe proﬁt cu cel
pe cifra de afaceri, taxa de solidaritate este a
doua măsură prevăzută în noul program de guvernare la care Cabinetul Tudose va renunța. 

