
www.starsibian.ro | tel.:0746 649 506 | redactiesibiu@yahoo.com | 10 mai 2019

##SSiibbiiuuSSuummmmiitt::  
LLiiddeerriiii  eeuurrooppeennii  aauu  aaddooppttaatt
DDeeccllaarraațțiiaa  ddee  llaa  SSiibbiiuu

Pagina 3



2 | ACTUAL 10 mai | STAR SIBIAN
RISE PROJECT:  

Primăria Sibiu a fost “iertată”
de 1,5 milioane euro

Din seria dezvăluirilor echipei de jurnalişti
de la Rise Project, astăzi aflăm că printre be -
neficiarii Ordonanţei lui Dragnea care a scutit
de la rambursarea a milioane de euro multe
autorităţi locale, se numărăr şi Primăria Sibiu.
“Ca să-și scape județul de la plata unor
sancțiuni financiare, pe care tot el le provo-
case pe vremea când conducea Consiliul
Județean Teleorman, Liviu Dragnea ne-a pus
pe toți la plată. Schema financiară a început
în 2013, când liderul PSD era vicepremier.
Ordonanța Dragnea a salvat, la grămadă,
localitățile care obținuseră fonduri europene
pentru dezvoltare, dar n-au respectat apoi
criteriile de atribuire a contractelor. Pentru
nereguli au primit corecții financiare de 43 de
milioane de euro, în total. Banii n-au mai fost
însă plătiți de autoritățile locale, ci au fost
returnați direct de la bugetul național. Adică,
din buzunarele tuturor” arată jurnaliştii de la
Rise Project în articol.

Jurnaliştii arată că Primăria Sibiu a be -
neficiat de 9 milioane de euro în 2012 pe
vremea când primar era Klaus Iohannis
pentru cons trucţia unui viaduct în oraş. Cea
mai mare investiţie din municipiul Sibiu la
vremea aceea, după modernizarea Aero -
portului, a fost construcţia unui viaduct între
Calea Şurii Mici şi strada Kogălniceanu. "Pe
20 decembrie 2012, în ultima zi de ministeriat
a lui Eduard Hellvig, Ministerul Dezvoltării
aproba o finanțare de aproape 9 milioane de
euro pentru primăria Sibiu condusă de Klaus
Iohannis. Banii erau pentru construcția unui
vi a  duct. După trei luni, primăria lui Iohannis
a găsit și un grup de constructori care să
preia lucrarea.

La finalul anului 2015, podul a fost finalizat,
dar a venit la pachet cu o investigație a Co -
misiei Europene. Experții de la Bruxelles au
constatat că licitația inițială a avut niște criterii
prin care unele firme erau eliminate fără a
putea concura cu adevărat pentru contract.
Din șapte oferte, șase au fost eliminate.

Consorțiul câștigător ales de primăria lui Io-
hanis era format din companiile: Construcții
S.A., Sinecon, Wilhelm Geiger GMBH&
CO.KG, Geiger Transilvania.

Cele patru companii au avut în ultimii zece
ani contracte de peste 300 de milioane de
euro, mare parte din ele cu primăria Sibiu
sau cu alte instituții publice din Transilvania.
Construcții S.A. și Sinecon sunt deținute
printr-o serie de alte firme ale sibianului Ioan
Tuşinean și ale partenerilor săi Rozalia Maria

Presa independentă?
În 3 mai se marchează Ziua Mondială

a Libertăţii Presei. Fără fast, fără eveni-
mente, cel puţin la noi în ţară. Şi Sibiul nu
face notă discordantă. Jurnalismul la
Sibiu se face tot mai greu din lipsă de oa-
meni. De profesionişti. Mulţi au ales alte
drumuri, mai rentabile şi cu mai puţin
stress. Iar noua generaţie de studenţi
jurnalişti vine cu avânt la fa culta te, dar
pleacă bosumflaţi când văd că nu toţi pot
fi Andreea Esca sau vreo prezentatoare
TV. De fapt pentru poziţia aceea nici nu
îţi trebuie facultate în domeniu, doar să
arăţi bine şi să ştii să citeşti.

Jurnalismul clasic pierde teren peste
tot în lume. Anchetele şi reportajele sunt
tot mai rare. Dar, noroc cu tehnologia, a
luat avânt şi la noi jurnalismul online.
Radio şi televiziunile locale au dispărut
aproape de tot din lipsă de auditoriu.
Online creşte însă. Problema este că
sursele media locale sunt tot mai multe
şi cititorii tot mai puţini. Adevăraţii cititori.
Studiile internaţionale în domeniu au
arătat că impactul social media (Face-
book, Twitter etc) este uriaş şi fără aces-
tea ziarele online nu ar supravieţui. Tot
studiile o arată însă că majoritatea citito-
rilor veniţi din Facebook citesc doar titlul
şi scurta descriere de pe Facebook a ar-
ticolului. Ei nu intră pe site adesea să
citească şi articolul. Şi acest fenomen îl
vedem adesea şi la noi. Mai mult se
înmulţesc comentatorii din această cate-
gorie de cititori de titluri.

Mulţi acuză media în România că nu
este independentă. A face presă
independentă este foarte dificil astăzi.
Dacă nu imposibil. De ce? Finanţarea.
Orice ziar, radio, tv trebuie să acopere
nişte cheltuieli. Şi pentru asta trebuie
venituri. Dacă oamenii nu au mai fost
dispuşi să plătească abonamente la
ziare, dar vor să citească gratuit, fie şi
online, atunci ziarele trebuie să ia banii
de undeva. De la publicitari. Fie că este
vorba de firme sau partide. Cheltuielile
trebuie acoperite de venituri. O regulă
simplă de economie. Altfel ziarul se
închide. Şi când ai contract de publici-
tate cu firma X sau partidul Y nu poţi
scrie pe perioada contractului de rău
despre respectivii. Înainte şi după con-
tract, dacă eşti independent nu te
opreşte nimeni, dar în timpul contractu-
lui te opreşte însuşi contractul şi legea.
Ori mereu vor exista publicitari diferiţi
cu banii cărora ziarele sau radio-televi -
ziunile există. Dacă acceptăm asta,
acceptăm şi ideea că o presă pur
independentă este o utopie.

Da, nu mai avem o presă cenzurată
de stat, dar în capitalism este cenzurată
de publicitari.

Călin BLAGA

Editorial

Sitar şi Marius Mircea Sitar. Partenerii lor din
Germania au o afacere de familie în dome-
niul construcțiilor, înființată în 1920.

Neregulile indicate de experții europeni au
fost verificate și confirmate în iulie 2016 de
departamentul de audit al Ministerului Dez -
vol  tării condus de clujeanul Vasile Dîncu.
Nota de plată a fost stabilită la 1,5 milioane
euro. Supărarea a durat doar trei luni, pentru
că același minister a folosit metoda Dragnea
și a șters a amenda primăriei lui Iohannis.“

Punctul de vedere al Primăriei Sibiu
„Ordonanța 14/2013, care prevede posibili -

tatea recuperării unor corecții financiare apli-
cate achizițiilor derulate în cadrul proiectelor
cu finanțare europeană  de la Bugetul de
Stat, nu este sub nici o formă o amnistie a
autorităților publice locale, ci o justă des pă -
gubire a acestora pentru achiziții desfășurate
în condiții de legalitate.

Concret, ordonanța menționată  de Rise
Project prevede rambursarea de la bugetul
de stat a corecțiilor doar pentru situația par -
ticulară în care fie procedurile de achiziție au
fost verificate de Unitatea pentru Coordo -
narea și Verificarea Achizițiilor Publice până
în octombrie 2011, fie documentațiile de a tri -
buire au fost evaluate și aprobate de Autori-
tatea Națională pentru Reglementarea și
Mo nitorizarea Achizițiilor Publice după 1
octom brie 2011. Distincția de timp și orga -
nisme de verificare rezultă din modificarea

legislației în domeniul achizițiilor în cele două
perioade.

Ori rambursarea sumelor reținute doar în
situația în care corectitudinea procedurilor și
documentatiilor de achiziții a fost confirmată
de către organele naționale competente și
responsabile de asigurarea respectării le gis -
lației în materie nu poate fi considerată o mă -
su ră de amnisite sau sau injust sprijin al
autorităților locale, ci doar de protejare a au -
to rităților care acționează legal.

In cazul concret menționat pentru Munici -
piul SIbiu, nelegalitatea aplicării corecției de
către reprezentanții MDRAPa fost confirmată
în instanța de judecată, municipiul SIbiu ob -
ți nând admiterea acțiunii și anularea notei
care constata nereguli și aplicarea corecției.
Recursul formulat de MDRAP este în prezent
pe rolul Înaltei Curți de Casatie și Justiție.

Pentru corecta informare a cetățenilor pre -
cizăm că nu experți europeni, ci funcționari
ai MDRAP stabilesc neregulile și corecțiile,
dând propriile interpretări legislației în ma-
terie, independent de poziția organismelor
naționale de reglementare și control în ma-
terie, și că cele mai multe nereguli sunt
izvorâte din faptul că legislația este de fec -
tuoasă și incomplet armonizată cu legislația
europeană, iar beneficiarii locali sunt supuși
unor controale multiple și de multe ori pri -
mesc puncte de vedere contradictorii de la
autoritățile competente. ”
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DD Chim Srl ia 1 milion de lei
de la Primăria Sibiu

Firma DD Chim Srl a primit un contract prin
negociere directă în valoare de aproape 1
milion de lei pentru servicii de dezinsecţie şi
deratizare în municipiul Sibiu. Suma este de
8 ori mai mare ca cea de anul trecut. Pri mă -
ria Sibiu a încheiat în 17 aprilie 2019 acest
contract, deşi avea în derulare o licitaţie
cadru pentru aceleaşi servicii pentru patru
ani la 1 milion de euro.

Conform informaţiilor furnizate de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC),
compania SC DD Chim SRL a fost înfiinţată
în anul 1992, avându-l drept asociat unic pe

Csaba Vereş (foto), domiciliat în judeţul
Hunedoara. În anul 2009, Csaba Vereş i-a
cesionat toate acţiunile deţinute în cadrul
acestei firme unei anume Berta Vereş, năs -
cută în anul 1942, pentru ca, la începutul lunii
februarie a anului 2015, să răscumpere a -
ceste acţiuni, în schimbul sumei de 100.000
de lei. Potrivit aceleiaşi surse (ONRC), până
în luna noiembrie a anului 2017, societatea
DD Chim SRL a funcţionat cu sediul social în
Municipiul Hunedoara, de unde asociatul
unic Csaba Vereş a decis să îl mute la o
adresă din Municipiul Deva.
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Liderii europeni au adoptat 
Declarația de la Sibiu

În 9 mai Sibiul a fost capi-
tala politică a Europei pen-
tru o zi. Şefii de stat şi
guverne din statele mem-
bre UE au adoptat
Declaraţia de la Sibiu cu
privire la viitorul Uniunii
Europene, în cadrul Sum-
mitului de la Sibiu.
Declaraţia conţine zece an-
gajamente printre care o
singură Europă, uniţi la
bine şi la greu, protejarea
democraţiei şi a statului de
drept şi apărarea unei sin-
gure Europe.

Cei 27 de lideri europeni prezenţi la Sibiu,
pentru că Marea Britanie a trimit doar un min-
istru, au fost primiţi în Piaţa Mare de preşe -
din tele Klaus Iohannis. Au participat şi
pre ședintele Consiliului European, Donald
Tusk, si cel al Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, alături de Antonio Tajani,
preşedintele Parlamentului European. Câ -
teva sute de sibieni şi turişti s-au mobilizat şi
au venit să vadă ceremonia de primire şi fo-
tografia de grup în condiţiile unor măsuri de
securitate foarte stricte. Pe lângă declaraţiile
politice pe covorul roşu date de liderii eu-
ropeni presei internaţionale şi Declaraţia de
la Sibiu dată la final, toţi liderii prezenţi au
făcut o baie de mulţime la finalul fotografiei
de grup, la iniţiativa preşedintelui Franţei,
Emmanuel Macron. Acest fapt a luat prin sur-
prindere toate forţele de ordine, pentru că nu
s-a mai întâmplat la niciun Summit european.
Liderii Europei au insistat să reitereze me -
sajul trimis de la Sibiu privind viitorul Europei:
Unitate.

Negocieri politice
Şefii de stat şi de guven s-au întâlnit în

Sala Atrium a Primăriei Sibiu unde au nego-
ciat viitorul Europei. Au luat prânzul de lucru
într-un salon al Muzeului Brukenthal. Înainte
şi după Summit mulţi lideri au avut întâlniri şi
discuţii private. A fost un bun prilej de ne-
gocieri între diverse ţări sau structuri politice
europene. Astfel cele două mari partide
politice ale Parlamentului European: Partidul
Popular European (PPE) şi Partidul So cia -
liştilor Europeni (PES) au avut de dimineaţă
întâlniri. Adunarea PPE s-a ţinut la Muzeul
ASTRA unde a participat şi Klaus Iohannis şi
lider PNL, iar cea PES a avut un aer mai se-
cret, ferită de ochii presei şi fără a invitat
PSD-ul la discuţii. De asemenea Emmanuel
Macron, preşedintele Franţei, cunoscut ini -
ţiator al unei noi structuri politice pan-euro -
pene a discutat cu Dacian Cioloş, liderul
Alianţei USR-Plus.

Evenimente conexe
Organizarea Summitului la Sibiu chiar de 9

mai, Ziua Europei, a fost o premieră în istoria
Uniunii Europene. Cu acest prilej în zilele de
7-10 mai Sibiul a găzduit numeroase eveni-
mente conexe. La Centrul Cultural Ion Be-

soiu 300 de tineri din toată Uniunea Euro -
peană au discutat viitorul Europei.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a ţinut
Conferința Internațională „Viitorul Europei.
Perspectivele evoluțiilor contemporane”.

Cultură şi gastronomie
Invitaţii europeni şi nu numai au avut parte

de numeroase momente culturale şi culinare
organizate în tot oraşul. Muzeul ASTRA a
avut ateliere de meşteşuguri în cadrul proiec-
tului Europa Rurală. Programul Sibiu Re giu -
ne Gastronomică Europeană 2019 a deschis
două târguri stradale. Pe strada Turnului,
Pop-Up Food Market a reunit numeroși pro -
ducători locali care au gătit produse specifice
zonei Sibiului, de la clătite umplute cu brânză
de burduf până la cârnați de Sibiu, preparați
la grătar. Un al doilea eveniment culinar a
avut loc pe strada Cetății unde Sibiu Summit
of Taste a pregătit o călătorie culinară prin
toate cele 28 de state europene, cu pre -
parate specifice fiecărei țări în parte, reali za -
te cu produse locale.

Seara zilei de 9 mai a adus concerte în
Piaţa Mare. Ansamblul Folcloric Profesionist
„Cindrelul – Junii Sibiului” a ilustrat prin joc și
muzică o călătorie prin cele mai importante
regiuni etnografice ale României. Apoi a avut
loc concertul artistei pop Delia.

Proteste
Federația Europeană a Sindicatelor din

Poliție (EPU) a organizat o reuniune la Păl -
tiniş. Au folosit acest prilej pentru a critica

Primăria Sibiu care nu a dat autorizaţie de
protest sindicatului poliţiştilor pentru ziua
Summitului. Totuşi Primăria a dat alte trei
autorizaţii de protest, toate în zona Piaţa
Unirii.

Greenpeace România, alături de alte or -
ganizaţii de media, au protestat în fața mag-
azinului Dumbrava pe tema: „situația me diului
din România și Europa” și schimbările clima -
tice.

Platforma Unionistă Acțiunea 2012 a su ţi -
nut „promovarea dezideratului de reunificare
a Republicii Moldova cu România” pe platoul
asfaltat din fața Primăriei Municipiului Sibiu.

Asociația „Evoluție în instituție” a primit ac-
ceptul să protesteze pe platoul asfaltat din
fața Centrului Cultural Ion Besoiu pentru
„atragerea atenției Șefilor de State și Gu-
verne din Uniunea Europeană asupra
încălcărilor frecvente asupra dreptului la în-
trunire pașnică și liberă exprimare, drepturi
încălcate în mod frecvent de către re pre -
zentanții UAT-urilor din România și de către
instituțiile de forță (Jandarmeria și Poliția
Română) subordonate politic" Membrii aces-
tei organizaţii apărută în 2016 sunt cunoscuţi
pentru protestele anti-jandarmerie, anti-
Poliţie şi anti-PSD în Bucureşti. Şi de data
aceasta au creat problem, jandarmii con-
ducând mai mulţi protestatari la Poliţie pentru
declaraţii şi încălcarea legii. Câţiva dintre
aceştia au încercat să pătundă cu forţa în
Piaţa Mare, unde nu aveau autorizaţie.

Călin Blaga
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Şedinţă extraordinară 
de Consiliu Judeţean

Calculatoare destinate
auto-servirii la Finanțe

Europa rurală 
la Muzeul ASTRA

Consilierii județeni s-au întâlnit miercuri în
cadrul unei ședințe extraordinare, ocazie cu
care a fost rectificat bugetul județului Sibiu,
în urma actualizării devizelor generale pentru
două investiții derulate de CJ Sibiu: constru-
ire pod nou în Săsuș și modernizarea drumu-
lui 142 G Copșa Mică-Motis.

De asemenea, consilierii județeni au apro-
bat Ghidul în baza căruia vor putea fi fi nan -
țate proiectele sportive depuse de structurile
sportive de drept privat.

În final a fost aprobate modificările și com -
pletările aduse inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Sibiu.

Toți cei care vor trece pragul finanțelor vor
găsi calculatoare destinate auto-servirii.
Măsura a fost luată pentru a facilita înde -
plinirea obligațiilor fiscale și a fost anunțată
de reprezentanții Ministerul Finanțelor Publi -
ce, prin Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Prin intermediul acestor calcula-
toare, contribuabilii pot depune „Declarația
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice”.

Potrivit normelor legale în vigoare, De cla -
ra ția unică se depune online, până la data de
31 iulie 2019.

„Contribuabilii care nu dețin un calculator
personal sau nu dispun de o conexiune la In-
ternet pot utiliza calculatoarele destinate
auto-servirii din cadrul unităților fiscale, pen-
tru a-și crea cont în Spațiul Privat Virtual
(SPV) și pentru a beneficia și de alte servicii
electronice puse la dispoziție de ANAF. La
cerere, contribuabilii vor fi îndrumați direct de
către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii
obligațiilor fiscale. Subliniem faptul că aceste
calculatoare sunt destinate exclusiv accesării

serviciilor electronice puse la dispoziție con-
tribuabililor de către Agenția fiscală și Minis-
terul Finanțelor Publice, transmit re pre zen tanții
instituției.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt
puse la dispoziția contribuabililor calcula-
toare destinate auto-servirii se regăsește pe
site-ul instituției,, la secțiunea Servicii oferite
de ANAF.

Instrucțiunile privind modul de creare a
contului SPV sunt disponibile pe site-ul
www.anaf.ro.

De asemenea, „Declarația unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale da-
torate de persoanele fizice”, poate fi trans -
misă ANAF și prin intermediul serviciului
„Depunere declarații”, disponibil pe portalul
www.e-guvernare.ro, pe baza unui certificat
digital calificat.

Reprezentanții ANAF roagă contribuabilii
să depună în timp util Declarația Unică, pen-
tru a se evita suprasolicitarea sistemului in-
formatic a instituției în perioada termenului
limită de depunere. (A.C.)

Muzeul ASTRAa organizat pentru oaspeţii
europeni evenimentul Europa rurală. Este
vorba despre o inițiativă de amploare, la care
au participat peste 100 de meșteri tradiționali
din toată țara, implicați în cadrul a 40 de ate-
liere interactive diferite. Acestea au fost ame-
najate în Muzeul în aer liber din Dumbrava
Sibiului pentru a marca Ziua Europei.

,,Pentru noi este o foarte mare realizare și
o onoare să fim prezenți pe agenda unui
eveniment de rang internațional. Ne bucurăm
de oaspeți de seamă, conducători de state

europene, și confirmăm astfel că Muzeul
ASTRA reprezintă un pol al culturii pe plan
intern și extern, dar și un exemplu concret al
multiculturalității. Multiculturalitatea și inter-
activitatea culturală sunt două component de
bază la Muzeul ASTRA”, a declarat Ciprian
Anghel Ștefan, managerul Muzeului ASTRA.

De Ziua Europei la Muzeul ASTRA au fost
organizate și două ateliere culinare interac-
tive. De asemenea, Școala de Dans ,,Ioan
Macrea” a pus în scenă mai multe specta-
cole folclorice și ateliere de joc tradițional.

Sibiul din nou pe harta centrelor
de transplant osos din România

O echipă condusă de către Conf. Dr. Mihai
Roman (foto) a efectuat joi, în cadrul Secției
Clinice de Ortopedie a Spitalului Clinic
Județean de Urgență Sibiu o intervenție
chirurgicală deosebit de complexă: artrodeza
de genunchi fixată cu tija centromedulară
blocată, care a necesitat un transplant osos.
Intervenția, care a durat mai multe ore, a
avut ]n echipa medicală şi pe Dr. Bocea Bog-
dan, Dr. Ispas Teofil, Dr. Braniște Alexandru,
Asist Presecan Mioara, As. Arcaș Sorin.
Echipa de anestezie a fost constituita din Dr.
Anca Sorea, Dr. Cotor Simona și As. Claudia
Marcuțiu.

“A fost o operație extrem de complexă,
care a solicitat la maxim echipa chirurgicală.
Am operat o femeie cu un context medical
mai aparte, care a prezentat un defect osos
important la nivelul genunchiului, după câ -
teva intervenții chirurgicale/traumatisme din
trecut. Intervenția, care a necesitat o pre gă -
tire preoperatorie foarte bună, atât medicală
cât și administrativă, a decurs foarte bine. Ea
reprezintă însă doar o primă etapă în vinde-
carea pacientei. Urmează o fază postopera-
torie dificilă și apoi o recuperare lungă care,
speram noi, se va încheia cu un rezultat po -

zitiv pentru pacienta noastră“, a declarat
conf. dr. Mihai Roman, medic primar ortope-
die traumatologie.

Intervențiile de artrodeză a genunchiului
sunt operații mai rare și necesită un grad
mare de experiență precum si o dotare
corespunzătoare. De asemenea, necesită
acces la grefele osoase furnizate de către
Banca de Os. Operația a fost prima inter -
venție de acest tip din secția de ortopedie a
Spitalului Judeţean Sibiu la care s-a realizat
un transplant osos după mai bine de 10 ani.
În urma rigorilor impuse de legislația euro -
peană, intervențiile de transplant tisular pot
fi efectuate doar în centre special acreditate,
procedura de acreditare fiind una deosebit
de riguroasă. Spitalul din Sibiu este acreditat
pentru activitatea de transplant tisular – uti-
lizare de țesuturi umane(os/tendon/cartilagii)
în scop terapeutic, de către Agenția Na țio -
nală de Transplant.

Aceasta intervenție chirurgicală deschide
calea unor noi operații de transplant osos la
Sibiu si se înscrie pe linia intervențiilor com-
plexe care se realizează în cadrul Clinicii de
Ortopedie a spitalului județean din Sibiu.
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Delegație a Municipiului Mediaș în Polonia

ROMGAZ:

110 ani de exploatare 
a gazelor în România

“Ne dorim ca misiunea Romgaz să con-
tinue. Mizez pe profesionalismul şi corecti-
tudinea colegilor şi cred că doar împreună
putem depăşi barierele. Munca titanică de-
abia acum începe, iar ceea ce este ieşirea
internaţională a Romgaz, este o ieşire timidă,
trebuie continuată şi accentuată. A fost în -
cununată cu succes, dar acum începe mun -
ca”, au fost cuvintele de deschidere rostite de
directorul general Romgaz, Adrian Volintiru
la Mediaş în 7 mai.

Pentru a marca 110 ani de exploatare a
gazelor naturale în România, ROMGAZ a or-
ganizat o serie de evenimente la Mediaş,
denumită de cei prezenţi “capitala gazului în
România”. Sala Traube a găsduit la prânz o
ceremonie la care au participat numeroşi
invitaţi. Au fost prezenţi Florin Ciocănelea,
consilier de stat, care a felicitat echipa
Romgaz şi din partea primului ministru Vior-
ica Dăncilă. “Trebuie să vă gândiţi să aduceţi
resurse din alte părţi. Gazul românesc să
rămână ultima resursă”, a spus Ciocănelea.

A urmat discursul directorului general din
Ministerul Energiei Florin Gheorghe care la
final a oferit o Diplomă de excelenţă direc-
torului general Romgaz, Adrian Volintiru.

Acesta la primirea diplomei a declarat “Pri -
mesc această diplomă în numele tuturor
angajaţilor companiei”-

La eveniment a participat cu un discurs
nostalgic despre anii 60-80 ai companiei şi
impactul sectorului românesc în lume, Ioan
Avram. În perioada 1965 – 1985, Ioan Avram
a fost ministrul Construcţiilor de Maşini, iar
din 1985 a fost, timp de un an, vice-prim-min-
istru în Guvernul României. Între 1986 şi
1987 a fost ministru al Energiei Electrice.

După prezentarea în imagini a celor 110
ani de istorie a exploatării gazelor naturale în
România, organizatorii au premiat cei mai
importanţi directori şi angajaţi în viaţă care au
contribuit la dezvoltarea companiei în ultimul
secol. Au fost prezenţi directori şi şefi de de-
partamente din anii 1960 până în 2000.  Cei
premiaţi au fost: Blaga Constantin Emil,
Cheţan Ioan, Crăciun Eugen, Dragomir Nico-
lae, Florea Maria, Matei Gheorghe, Laţea Ilie,
Man Ştefan, Mureşan Teodor, Petre Niţă,
Pavlovschi Niculae, Pop Aurel Emil, Gheo-
rghe Radu, Rusu Ioan, Ştefănescu Dan Paul,
Lucia Ionaşcu, Toth Francisc.  De asemenea
au fost pomeniţi şi cei care s-au stins din
viaţă.

Romgaz s-a alăturat Federaţiei
Patronale Petrol şi Gaze

Romgaz s-a alăturat Federaţiei Patronale
Petrol şi Gaze (FPPG), organizaţie care
acum reprezintă interesele a peste 90% din
sectorul de producţie a gazelor naturale din
România, potrivit unui comunicat al FPPG.
Evenimentul a coincis cu aniversarea a 110
ani de activitate a companiei la Mediaş.

“Aderarea la FPPG este un prim pas dintr-
un traseu pe termen lung de consolidare a
relaţiilor dintre Romgaz şi toate companiile
din sector, pe care Romgaz le priveşte ca pe
parteneri de încredere şi nu competitori.
Scopul nostru comun este acela de a crea un
climat de afaceri stabil şi predictibil care să
contribuie la securitatea energetică a Ro -
mâniei pentru următorii 100 de ani. Romgaz
are potenţialul şi ambiţia de a-şi consolida şi
dezvolta poziţia de cea mai importantă com-
panie de gaze naturale din Romania şi de a
deveni un actor principal pe pieţele impor-
tante din Europa Centrală şi de Est care să
reziste la presiunea tot mai puternică exer -
citată la nivel regional şi internaţional”, a afir-
mat, la rândul său, Adrian Volintiru, directorul
general al Romgaz.

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG)
este persoană juridică română de drept pri-
vat, fără scop patrimonial, neguver na men -
tală, autonomă, independentă faţă de a  u             to -
rităţile publice, fără caracter politic. Fe  de raţia
este reprezentativă la nivelului sectorului de
activitate “Energie, Petrol şi Gaze şi Minerit
Energetic’.

FPPG este membru fondator al Con fe -
deraţiei Patronale Concordia, singura con fe -
deraţie patronală românească afiliată la IOE
(International Organization of Employers).

O delegație a Municipiului Mediaș a partic-
ipat la proiectul internațional „Wide Perspec-
tive – Specific Actions“, desfășurat în
Da browa Gornicza – Polonia, oraș cu care

suntem înfrățiți din anul 2011. Proiectul a avut
ca grup țintă elevi și profesori ai liceelor din
Municipiul Dabrowa Gornicza și din orașele
înfrățite cu acesta (Studenka – Cehia,

La eveniment au participat din partea o -
ficialităţilor judeţului Sibiu doar primarul mu-
nicipiului Mediaş, Gheorghe Roman. De
a semenea în sală au fost prezenţi şi princi-
palii competitori ai ROMGAZ în România, re -

pre zentanţii OMV Petrom.
Programul evenimentului a inclus şi o

vizită la Muzeul gazelor naturale din Mediaş.

Călin Blaga

Rossano și Castell’ Umberto – Italia, Câmpu-
lung Moldovenesc și Mediaș – România).

Delegația municipiului Mediaș a fost
compusă din d-na profesor Elena Roman
(Liceul Teoretic „Axente Sever“ ), d-na profe-
sor Claudia Lungu (Liceul Tehnologic „Școala
Națională de Gaz“), dl profesor Dan Sima
(Colegiul Tehnic „Mediensis“), Andrei Pum-
nea (elev al Liceului Teoretic „Axente Se -
ver“), Andrei Opriș (elev al Liceului Teh nologic
„Școala Națională de Gaz“), Ovidiu Bartoș
(elev al Liceului Teoretic „St. L. Roth“), An-
dreas Fulop (elev al Colegiului Tehnic „Medi-
ensis“) și Claudia Maria Codoi (elevă a
Liceului Tehnologic „Automecanica“), fiind de
asemenea implicate în mod activ d-na profe-
sor Monica Moț (director al Liceului Tehno-
logic „Automecanica“) și d-na profesor
An dreea Leitao (Liceul Teoretic „St. L. Roth“).

Activitatea specifică fiecărei delegații par-
ticipante la proiect a fost să ofere o pre -
zentare concisă a orașului și a școlilor

re prezentate și, fiecare delegație în parte, să
ofere o perspectivă particulară asupra con-
ceptului de securitate/siguranță. Tema pre -
gătită de către delegația medieșană a fost
cea a securității în mediul online (Internet Se-
curity). Ambele prezentări realizate de echipa
de elevi a municipiului Mediaș au fost foarte
apreciate de audiență atât sub aspectul
calității informației, cât și a felului în care ele-
vii noștri au reușit să comunice cu publicul.
Prezentarea tematică asupra securității inter-
netului a fost, de altfel, singura care a avut
caracter interactiv, implicând publicul în con-
struirea unei imagini relevante cu privire la
acest foarte complex domeniu.

Programul evenimentului desfășurat în
Dabrowa Gornicza a mai inclus și o impre -
sionantă vizită la lagărele de concentrare de
la Auschwitz și Birkenau și o deplasare la
spectaculoasa mină de sare din localitatea
Wieliczka.
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Ingrid Sofia Hohr:   
„Europarlamentarii PMP 
au deja un plan de acţiune”

Ingrid Sofia Hohr, presedintele filialei  PMP
Sibiu a declarat într-o conferinţă de presă că
„Singurul partid intrat în cursa pentru Eu-
roparlamentare care vine cu un plan de
acţiune este Partidul Mişcarea Populară". Ea
a explicat că Planul de Acţiune vizează
poziţia, dar şi soluţiile PMP care privesc
provocările cu care se confruntă Uniunea
Europeană şi cetăţenii europeni în momentul
de faţă, dar şi perspectivele unei Uniuni mai
coezive şi mai puternice, adaptată şi
pregătită să facă faţă evoluţiilor procesului de
globalizare şi care să răspundă aspiraţiilor
generaţiilor viitoare.

Partidele nu pot participa la alegerile pen-
tru Parlamentul European cu un program
prestabilit, pentru că, în acest stadiu, nu pot

fi anticipate alianţele post-electorale şi viitorul
program asumat de Comisia Europeană cu
ocazia primirii votului de încredere în Parla-
ment. Din acest motiv, opţiunea PMP este, în
această etapă, să-şi asume un PLAN DE
ACŢIUNE care să prezinte soluţiile de
acţiune parlamentară în raport cu problemele
pe care PMP le-a identificat drept urgenţe,
imperios a fi soluţionate la nivelul Uniunii Eu-
ropene. "Susţinerea cu eficienţă a obiec-
tivelor europene ale PMP este conferita de
experienţa uriasţă în UE  a preşedintelui Tra-
ian Băsescu, membru în Consiliul European
timp de 10 ani. Traian Băsescu deschide lista
candidaţilor PMP la alegerile Europarla-
mentare având alături o echipă asumată şi
capabilă”, a declarat Ingrid Sofia Hohr. (A.C.)

Guvernul a decis 
cum votăm la Referendum

Guvernul României a decis în şedinţă
modul de organizare al referendumului din
26 mai. „Cetăţenii vor vota în aceleaşi secţii
de votare, cu aceleaşi ştampile, în aceleaşi
intervale de timp, pe buletine de vot sepa-
rate. Prezenţa la vot va fi consemnată pe
liste electorale distincte, pentru cele două
tipuri de scrutin, iar alegătorul va avea posi-
bilitatea să îşi exprime dreptul de vot numai
pentru un singur tip de scrutin sau pentru am-
bele, în funcţie de opţiunile personale. Fie -

care va decide, în momentul în care a junge
în secţia de votare.” a declarat Nelu Barbu,
purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu
Barbu, a declarat că în şedinţa de Guvern au
fost adoptate două acte normative privind or-
ganizarea celor două scrutine din 26 mai, iar
în baza acestora nu se schimbă cvorumul de
participare la referendum şi nici cvorumul de
validitate a rezultatului acestuia.

Variațiile de temperatură –
o provocare pentru cardiaci

Ne aflăm într-o perioadă de mari schimbări
climatice, manifestate prin fenomene mete-
orologice din cele mai diverse. Am fost mar-
torii răzvrătirii vremii și am urmărit cu  soarele
și canicula au fost înlocuite de ploi și vreme
răcoroasă, cu variații ale temperaturii de mai
mult de 10 grade Celsius în câteva zile.

Am perceput diferit aceste modificări ale
vremii, fiecare în felul său, însă în toate ca -
zurile organismul a fost supus unui stres și
unui efort suplimentar de adaptare la aceste
variații de presiune, temperatură și umiditate.
Aceste fenomene pot provoca probleme
medicale și persoanelor sănă toa se, nu doar
celor care suferă de anumite afecțiuni. Dintre
persoanele cele mai afectate de aceste
schimbări sunt cele cu afecțiuni cardiace,
care se pot agrava, cum este cazul hiperten-
siunii arteriale, cardiopatiei ische mice sau
insuficienței cardiace.

Instabilitatea presiunii atmosferice duce la
modificări ale tensiunii arteriale; atunci când
presiunea atmosferică scade, tensiunea ar -
terială va crește și poate apare tahicardia.

Variațiile de temperatură modifică și ele va -
lorile tensiunii arteriale, cu scăderea acesteia
pe timp de caniculă datorită vasodilatației pro-
duse, mai ales în cazul persoanelor vârstnice.

De asemenea, pot fi agravate anumite pa-
tologii prezente, cu apariția durerilor în piept,
senzației de lipsă de aer, palpitațiilor, ame -
țelilor sau a leșinului. Persoanele cu afecțiuni
cardiace sunt expuse unor riscuri crescute
de accidente vasculare și chiar infarct mio-
cardic. Pentru ca aceste efecte să fie evitate
sau controlate trebuie respectate niște mă -
suri igienodietetice stricte, prin renunțarea la
consumul de alcool și la fumat, precum și
prin consumul unei cantități corespunzătoare
de lichide pe zi. Trebuie evitată expunerea la
soare și la variații mari de temperatură. De
asemenea controlul periodic efectuat la cab-
inetele de cardiologie poate depista din timp
o afecțiune cardiacă latentă. De curând în
cadrul CENTRULUI MEDICAL PROCTO -
VEN funcționeaza un cabinet de cardiologie
dotat cu aparatură modernă: elec            tro car -
diograf, ecograf etc.

PNL Sibiu: 

Sprijinim fermierii români!

Ei s-au întâlnit cu fermieri, administratorul
public al județului, Sebastian Dotcoș, primari
din zonă, aleși locali, cu conducerea Consil-
iului Județean Sibiu și au discutat cu
crescători de animale din județ.

Președintele Daul, cel care la 20 de ani
prelua conducerea fermei părinților săi, este
unul dintre cei mai buni cunoscători ai dome-
niului astfel că discuțiile au fost aplicate, cen-
trate pe ceea ce putem face, cu adevărat,
pentru crescătorii de animale. România are
un potențial extraordinar, iar la Sibiu invitații
PNL au avut o dovadă în plus. 

PNL și europarlamentarii săi de acum și de
după 26 mai cred cu tărie că unul dintre
punctele de plecare în sprijinirea domeniului
este echilibrarea subvențiilor între statele
membre, astfel încât fermierii români să ben-
eficieze de aceeași susținere ca și cei din

țările din vestul Europei. "Personal, sunt
convinsă de puterea fermierilor români, de
competitivitatea muncii lor și de aceea le-am
spus la Marpod că vor avea în mine și în PNL
un aliat sigur și sincer ", a declarat Raluca
Turcan, președinte PNL Sibiu.

"Sibiul a fost zilele acestea , pe
lângă locul de exprimare a celor mai
solide mesaje de parteneriat și acela
al legării unor noi și frumoase prie -
tenii, iar pentru acestea din urmă mă
bucur că am fost, alături de colegii
mei din PNL Sibiu, inițiatori și că am
reușit să construim o punte între
specialiști, oameni politici, fermieri și
autorități locale." - Raluca Turcan,
președinte PNL Sibiu

Președintele PPE, Joseph DAUL și pre ședintele PNL
Ludovic Orban au vizitat, la Marpod, împreună cu o
parte dintre europarlamentarii liberali , Karpaten Meat
- cea mai mare fermă de reproducție de bovine Angus
din Europa.
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PSD este partidul care luptă pentru binele
sibienilor, iar măsurile pe care Partidul So-
cial Democrat le-a îndeplinit, așa cum pre -
vede programul de Guvernare, sunt de
necontestat.

„PSD Sibiu nu a pierdut timpul cu lucruri
mărunte, ci a avut grijă ca nivelul de trai să
crească în rândul sibienilor. PSD are grijă de
copiii și de părinții sibienilor, de tinerii care își
doresc să studieze și să se dezvolte profe-
sional. PSD are grijă de medici, profesori,
fermieri, de investitori și de salariați. Partidul

Social Democrat trebuie să continue alo-
carea de fonduri pentru dezvoltarea locală
prin cel mai performant și eficient program
de investiții, PNDL (Programul Național de
Dezvoltare Locală). Sibienii nu trebuie să
permită Partidului Național Liberal (fost PDL)
oprirea acestor proiecte, tăierea fondurilor
sau a majorărilor salariale, așa cum liberalii
au procedat în trecut. PNL a amenințat că va
stopa continuarea măsurilor PSD din progra-
mul de guvernare dacă va ajunge la con -
duce rea țării și

acest lucru trebuie oprit prin votul oamenilor
care au văzut în ultimii ani fapte, nu vorbe”,
spune Președinte Orga nizaţiei Ju deţene
PSD Sibiu, Bogdan Trif.

„În Parlamentul European, trebuie să fa -
cem ceea ce contează pentru oameni. Așa -
dar, ceea ce contează cu adevărat este că
66.744 de copii din Sibiu au, astăzi, alo ca ția
majorată de la 84 de lei la 150 de lei/ lună,
7.492 de copii din Sibiu cu vârsta de până la
2 ani au alocația majorată de la 200 la 300
de lei/lună, 933 de copii cu dizabilități din
Sibiu primesc alocația majo rată de la 200 la
300 de lei/ lună. Contează pentru pensionari
faptul că punctul de pensie a crescut de la
871 de lei în 2016 la 1265 de lei în 2019, iar
în 2020 urmează să ajungă la 1.775 de lei.
Pensia va fi dublă față de anul 2016. Con -
tează pentru salariați faptul că salariul minim
net era de 875 de lei, iar în 2019 a fost ma-
jorat până la 1.263 de lei. Contează pentru
sistemul de sănătate din România că medicii
rămân în țară pentru că medicii primari
câștigă, da torită PSD, 15.000 de lei/lună la
care se adaugă, în medie, 6000 de lei pentru
gărzi. Toate acestea au fost măsuri imple-
mentate de PSD și contează să fie continu-
ate tot de cei care vor binele oamenilor”,
explică Mihai Macaveiu, candidat PSD Sibiu
pentru Parlamentul European.

„Sibienii trebuie să știe că România este,
astăzi, stat membru al Uniunii Europene
datorită Guvernării PSD care a luptat pentru

încheierea negocierilor pentru aderarea țării
noastre în rândul statelor UE. Nu uitați! Un
guvern PSD a aplicat pentru obținerea statu-
tului de membru al Uniunii Europene în 1995
și tot un guvern PSD, împreună cu un pre -
ședinte PSD au închis capitolele de aderare
la Uniunea Europeană. Tot în timpul guver -
nării PSD, România a devenit membru
NATO. Sibienii nu trebuie să uite de cozile
la care stăteau pentru obținerea vizelor de
acces în țarile vestice și care au fost elimi-
nate tot în timpul guvernării Partidului Social
Democrat. PSD a continuat integrarea Ro -
mâniei în rândul statelor europene și, în ul-
timii doi ani, a atras de două ori mai multe
fonduri europene pentru fermieri decât în
ceilalți 9 ani. În 2007-2016 au fost atrase 3,2
miliarde de euro, iar în 2017-2018, guver na -
rea PSD a atras 7,5 miliarde de euro, fonduri
pentru agricultură. Fermieri au primit întot-
deauna subvențiile la timp. 

Eliminarea a 102 taxe, printre care și taxa
de primă înmatriculare, le-a permis sibienilor
să își poată cumpăra o mașină per sonală și
să se bucure de mai mulți bani în buzunare.
Sibienii trebuie să știe că cei care au făcut
din România o țară mai bună trebuie să con-
tinue să o facă. PSD va merge în Parlamen-
tul European și va lupta pentru binele
ro mânilor. Faptele noastre vorbesc în locul
nostru”, a declarat Alexandru Popa, candidat
PSD Sibiu pentru Parlamentul European.

ALEGE PSD LA EUROPARLAMENTARE
Publicat de SEN-TEN MEDIA SRL-D, la comanda Partidului Social Democrat - PSD, CUI mandatar financiar coordonator 41190008. Tiraj 20000 exemplare.

Noi îți prezentăm fapte, nu vorbe
Acest material a fost comandat de partidul Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale “Alianța 2020 USR PLUS”) 
și realizat de operatorul economic SEN-TEN Media Srl-D Cod unic de identificare: 37693186, Tirajul de 20.000 de exemplare
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Daniela Cîmpean a ajuns în Polonia
pentru o dezbatere la masa rotundă

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului
Județean a fost prezentă recent în Polonia
unde a participat la masa rotundă „Europa de
mâine – cum să reacționăm în mod eficient
la provocările cu care se confruntă Europa
contemporană după 2020”. Participarea a
avut loc în urma invitației adresate de Marek
Woźniak, mareșal al regiunii Wielkopolska din
Polonia, coleg totodată cu președinta Daniela
Cîmpean în Comitetul European al Regiunilor
(CoR).

La această dezbatere au mai luat parte
reprezentanții regiunilor Bretania din Franța
și Emilia-Romagna din Italia, ai landurilor ger-
mane Hessen, Saxonia Inferioară și Branden-
burg, cantonului Vukovar-Srijem din Croația
și provinciei Brabantul de Nord din Olanda
dar și prof. Danuta Hub̈ner, membru al parla-
mentului european, primul comisar polonez
al UE pentru politica regională.

„Fiecare am vorbit despre ce a însemnat
apartenența la UE pentru regiunile pe care le
reprezentăm și despre provocările pe care le
avem. La final concluzia a fost una singură,
valabilă pentru toate regiunile prezente: cali-
tatea vieții oamenilor și nivelul de bunăstare

au crescut la cote care nu au mai fost atinse
înainte de aderarea la UE. Acestea s-au da-
torat nu doar fondurilor europene care au al-
imentat proiecte importante de dezvoltare
durabilă, ci și celorlalte beneficii aduse ce -
tățenilor UE, cum ar fi cea mai lungă perioadă
de pace din istoria continentului, șansa de a
călători liber, de a studia și a munci, sub pro -
tecția legii, în oricare dintre țările membre ale
Uniunii. Este nevoie să vorbim mai mult de-
spre tot ce a adus și aduce în folosul oame-
nilor această construcție care are în centrul
său cetățeanul și bunăstarea lui, contrar celor
susținute de cei care promovează un discurs
populist, construit doar pe dezinformare”, a
declarat Daniela Cîmpean.

Costurile deplasării cu avionul la Poznan în
valoare de 5.400 de lei au fost suportate de
Consiliul Judeţean Sibiu, conform SEAP.
“Pre cizam ca suma mentionata reprezinta
cheltuielile de deplasare atat pentru doamna
presedinta Daniela Cimpean cat și pentru
doamna Oana Popa, director executiv Di -
recția Strategii, Proiecte din cadrul CJ Sibiu”,
a precizat Ioana Căpăţână, purtător de cu-
vânt la Consiliul Judeţean Sibiu.

Militarii au marcat 
9 mai în avans

Inconştienţi:  
Turişti cu bicicleta 
pe Transfăgărăşan Cercul Militar Sibiu a fost gazda simpo -

zionului organizat de Academia Forţelor Ter-
estre „Nicolae Bălcescu” în colaborare cu
au torităţile publice locale, Universitatea „Lu-
cian Blaga” şi Asociaţiunea Transilvană pen-
tru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român (Astra). Astfel, evenimentul a marcat,
în avans, tripla aniversare din data de 9 mai:
Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua
Uniunii Europene şi Ziua Victoriei Naţiunilor
Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial.

În deschiderea evenimentului, domnul
col.conf.univ.dr.ing. Ioan Virca, Prorectorul și
locțiitorul comandantului academiei pentru
cercetare stiințifică, a evidenţiat importanţa

acestei zile pentru istoria ţării noastre şi a Eu-
ropei. În continuare, doamna prof.univ.dr.
Ioana Creţu, vicepreşedinte al Asociaţiunii
Astra, a prezentat “Reflectarea Războiului de
Independenţă în literatura română”, domnul
col.lect.univ.dr. Florin Şperlea, redactorul şef
al ziarului “Observatorul Militar”, “Se m ni -
ficaţia Zilei de 9 mai 1945”, iar doamna
lt.lect.univ.dr. Anamaria Sârbu comunicarea
ştiinţifică intitulată “9 mai – ziua de naştere a
Uniunii Europene”. Simpozionul s-a încheiat
cu prezentarea comunicării „Relevanţa mi -
litară a Uniunii Europene”, realizată de către
cpt.lect.univ.dr. Marius Pricopi.

Foto: Elena Andrei

Doi turişti ucrainieni au încercat să tra-
verseze Transfăgărăşanul pe bicicletă, în
con diţiile în care drumul este închis cir cu laţiei.
Serviciul Salvamont Sibiu a intervenit in spri-
jinul celor doi turisti epuizaţi. Acestia au cerut
sprijinul salvamontistilor pentru a a junge la

cabana Bâlea unde aveau cazare rezervată.
“Salvamontistii sibieni NU au interzis tu -

riştilor să traverseze Transfăgărăşanul dar au
făcut recomandări” anunţă reprezentanţii
Serviciului Salvamont Sibiu. A doua zi turistii
au decis să continue drumul spre Argeş.

În mai Primăria Sibiu îşi face
filme cu Răzvan Marcu

A devenit o tradiţie ca în luna mai a fiecărui
an Primăria Sibiu să contracteze prin cum -
părare directă servicii de realizare a unor
filme scurte de la firma Ariete Management
Srl din Sibiu, controlată de jurnalistul Răzvan
Marcu (foto). Astfel firma a primit un contract

direct de 16.300 Euro pentru filmuleţe, iar
anul acesta încă 13.682 de euro pentru filme
de prezentare.

Datele oferite în SEAP (Serviciul Electronic
de Achiziţii Publice) nu prezintă câte filme
scurte au fost contractate şi de ce durată.
Sumele contractate pentru aceste servicii
sunt însă foarte mari comparativ cu preţurile
pieţei în domeniu din România.

Răzvan Marcu a obţinut prin altă firmă SC
Local media marketing Srl contractul pentru
realizarea kitului electronic informativ pentru
jurnaliştii prezenţi la Summit-ul din Sibiu din
9 mai. Suma oferită de Primăria Sibiu lui
Marcu tot prin cumpărare directă a fost de
14.174 Euro.
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Centrul de la Dumbrăveni: 

Bătaie între beneficiari
Pe adresa redacţiei STAR SIBIAN am

primit o reclamaţie şi poze ale rudelor unei
beneficiare din Centrul de recuperare şi re-
abilitare pentru persoane cu handicap Dum -
brăveni care acuzau că aceasta a fost bătută
de un alt beneficiar şi angajaţii centrului nu
au intervenit. Rudele fac o serie de acuzaţii
la adresa personalului centrului. “Uitați ce
făcut cu acestă beneficiară… este de groază
și de neacceptat cum conducerea centrului
nu a luat măsuri conform regulamentului de
ordine interioară. Această beneficiară putea
să moară.” ne-a scris Ionel Iordan, rudă a
unei beneficiare din centru. El ne-a trimis şi
poze cu beneficiara care era complet des -
figurată la faţă.

Contactaţi de reporterul STAR SIBIAN, cei
de la DGASPC Sibiu ne-au îndrumat să vor-
bim direct cu directoarea Centrului Dum -
brăveni, Raluca Munteanu. Conducerea a re-
cunoscut că în 5 mai a avut loc un „incident
între doi beneficiari”, dar că s-a intervenit
rapid şi conform regulilor. „Personalul de ser-
viciu a intervenit de îndată şi a luat toate
măsurile ce se impun conform regle men tă -
rilor în vigoare” ne-a răspuns în scris direc-
toare Centrului Dumbrăveni. A fost chemată

Poliţia şi un echipaj SMURD. Beneficiara
bătută a ajuns la Spitalul Mediaş, iar agre-
sorul la Poliţia Dumbrăveni, de unde a fost
dus şi acesta la Spitalul Mediaş sub pază,
apoi internat la Spitalul de Psihiatrie Sibiu.
Beneficiarul agresor a fost transferat în Cen-
trul Dumbrăveni din 2013 şi a creat doar pro -
bleme după spusele rudelor. „Beneficiarul
agresor, încă de la data instituţionalizării în
centrul nostru a avut numeroase abateri ur -
ma te de sancţiuni” a precizat Raluca Mun -
teanu, directoarea centrului. Poliţia Dum         bră -
veni a deschis dosar penal înregistrat la
Par chetul Mediaş.

Rudele care au sesizat presa despre inci-
dent, ne-au spus că după ce au început să
distribuie la presă şi pe Facebook pozele cu
victima agresiunii, angajaţii centrului au con-
fiscat toate telefoanele mobile deţinute de
be neficiari.  Directoarea Centrului Dum bră -
veni neagă că au fost luate telefoanele be -
ne ficiarilor. Ea a mai precizat că beneficiara
agresată nu a fost căutată de rude niciodată
de când este în centrul Dumbrăveni şi că se-
sizarea către presă a fost făcută de un fost
beneficiar al centrului care păstrează le gă -
tura cu actuali beneficiari.

Discuții despre valorificarea
lânii într-o întâlnire la 
Consiliul Județean

Procuratura Agnita:
Trăiască Partidul 
Comunist Român

Deşi au trecut 30 de ani de la Revoluţia din
Decembrie 1989, la Agnita timpul parcă a
stat pe loc. Astfel dacă vizitezi Parchetul de
pe lângă Judecătoria Agnita nu poţi să ratezi
scrisul mare de pe clădirea din curte “Tră -
iască Partidul Comunist Român”. Clă di rea a
aparţinut fostei fabrici AGNITEX, cunoscută
ca Fabrica 9 mai. 

“Clădirea a mai fost zugrăvită (după ’89,
n.red.) de cel puțin două ori. Pe vremea când
a fost făcută inscripția nu se găsea mai nimic,

așa că zugravii foloseau coloranți de la o
tăbăcărie din Agnita, coloranți foarte puter-
nici. După zugrăvit, în vreo doi ani, apare iar
inscripția, la fel cum comunismul apare și la
anumite personaje care după ’89 s-au spoit
ca pro-occidentali. 

Trist, dar asta este realitatea … și pe zid și
la unii oameni” explică pe Facebook un local-
nic. Fotografiile cu inscripţia din comunism
au apărut astăzi pe Facebook şi au devenit
rapid virale.

Peste 100 de crescători de oi și capre,
procesatori de lână și agenți economici care
folosesc lâna din județul Sibiu au participat
vineri, 3 mai, la o întâlnire cu reprezentanți ai
Organizației Internaționale a Lânii și cu
Daniel Buda, membru în Comisia pentru a -
gricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul
European. Întâlnirea a avut loc la Consiliul
Județean Sibiu.

Scopul întâlnirii a fost acela de a de a mi-
jloci relații de colaborare avantajoasă dintre
asociațiile de crescători de ovine, procesa -
torii de lână și alte instituții din domeniu cu
parteneri de la nivel internațional, contribuind
astfel la o mai bună gestionare a resursei
naturale de lână și piei și la dezvoltare eco -
nomică sustenabilă.

Ceea ce s-a desprins din discuțiile avute a
fost nevoia de a găsi soluții prin care lâna să
fie valorificată cât mai bine și de a crește cal-
itatea lânii colectate, astfel încât tot efortul
crescătorilor de ovine să fie răsplătit.

Reprezentanții Organizația Internaționale a
Lânii au oferit exemple de bune practici pe
care le aplică cu succes în mai multe țări și
au încurajat crescătorii sibieni să își susțină
interesele la reuniunile care au loc la nivel
internațional.

La eveniment au participat și au avut in -
tervenții punctuale directorul DSVSA Sibiu,
Șerban Țichindelean, și directorul Direcției
pentru Agricultură Județeană Sibiu, Ilie Brad,
precum și Cezar Bulacu, administratorul unei
societăți comerciale care valorifică lâna în

material de izolație folosit în construcții. De
asemenea, alături de crescătorii de oi, au
venit mai mulți aleși locali din județul Sibiu:
Arpașu de Jos, Gura Râului, Sadu, Râu
Sadului, Roșia, Cristian, Șelimbăr, preo cu -
pați la rândul lor să găsească cele mai bune
soluții pentru valorificarea lânii la nivelul UAT-
urilor pe care le reprezintă.

„Județul Sibiu este cel mai mare pro du -
cător de lână din România, dar știu de la
mulți crescători de oi că nu reușesc să valo -
rifice lâna și că ea ajunge să fie aruncată.
Pentru că mă preocupă găsirea unei soluții,
am apelat la domnul Daniel Buda – Membru
al Parlamentului European, care face parte
din Comisia pentru agricultură și dezvoltare
rurală, să ne ajute să găsim soluții viabile. Cu
ajutorul dumnealui, la evenimentul organizat
azi la Consiliul Judetean Sibiu i-am avut
alături de noi pe reprezentanții Organizației
Internaționale a Lânii. Mulțumesc tuturor par -
ticipanților și îi asigur că toate discuțiile pe
care le-am purtat azi, vor fi analizate pentru
a găsi soluții cât mai eficiente și care să asi -
gure un viitor sustenabil fermierilor din județul
nostru”, a precizat la finalul întălnirii preșe -
dinta Daniela Cîmpean.

Prezența în județul Sibiu a reprezentanților
Organizației Internaționale a Lânii, alături de
reprezentantul Parlamentului European, Da -
niel Buda, a inclus mai multe vizite la centre
de colectare a lânii și ferme de oi din Șura
Mare, Miercurea Sibiului și Jina.
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Pasăre Paul, fotbalist:   

„Fără muncă și antrenament 
nu ai cum să reușești”
Pasăre Paul (30 ani), jucător de fotbal la Voința

Sibiu este de meserie pompier ISU Sibiu. Acesta s-
a alăturat echipei acum un an și jumătate ca
mijlocaș lateral, la propunerea unei cunoștințe. ,,M-
am integrat repede la echipă, băieții au fost
deosebiți și m-au primit cu căldură. Mi-a fost ușor
să joc la această echipă încă de la început”.

Paul a jucat până acum și la 2 echipe bine
cunoscute din România, Rapid 2 București și
Pandurii 2 Târgu-Jiu, dar nu a avut per -
formanțe în nici o ligă mai sus decât a 3-a. ,,
Atâta timp cât faci ceea ce îți place totul
devine mai ușor, dar este adevărat că este și
periculos să joci în liga a 4-a, deoarece multe
echipe au un joc agresiv și ne accidentăm
foarte ușor. Nu m-am gândit să trec la o ligă
superioară, am avut ocazia de a face acest
lucru, dar în acest moment nu îmi permite
locul de muncă”. Cel  mai bun meci din acest
sezon a fost contra celor de la Cisnădie,
când Voinţa a câștigat cu scorul de 3-2, e -
chipa din Cisnădie fiind pe primele locuri ale
ligii a 4-a. Pentru Voința, cel mai bun loc în
clasament a fost al 7-lea.

Adeseori se pare că este greu pentru ju -
cători să îmbine meseria lor cu statutul de
fotbaliști. Cu toate acestea, pasiunea pentru
fotbal continuă să îi unească și în așa fel
mențin activitatea echipelor din ligile inferioare
,, Este destul de greu uneori să mă împart

între locul de muncă și echipa de fotbal, deși
reușesc să fac față în ambele locuri. Din
această iarnă am fost tot accidentat și nu am
prea putut să joc, încerc să îmi ajut echipa, dar
am jucat puțin pe teren mare, mai mult pe sin-
tetic și am trecut de la o accidentare la alta,
forțându-mă să joc înainte, să fiu în formă”.

Ca mulți copii, acesta a visat de mic să
practice fotbal. A început ca o joacă, până a
decis să se ocupe mai serios de acest sport.
,, Am început antrenamentele serioase la
vârsta de 10 ani, de atunci viața mea a fost
într-o singură direcție. Am observat că mulți
fotbaliști români greșesc mult la vârsta a -
dolescenței, nu se concentrează și chiar
dacă au vise, nu se axează prea mult pe
carieră, nu pun accentul pe antrenamente.
Vor să își trăiască viața, fiind tineri pierd
nopțile, ceea ce afectează cariera de sportiv.
Avem tendința ca uneori să ne credem prea
buni, dar fără muncă și antrenament nu ai
cum să reușești”.

Bianca Lăpădat

Cursă ciclistă de masă: 

Criteriul Primăverii
Concursul de ciclism Criteriul Primăverii –

ediția a VII-a, este o competiție sportivă de
masă, organizată de Clubul Sportiv Aria pen-
tru Sport din Sibiu în 18 mai orele 10 – 12.30.

Competiția își propune să reunească la
start peste 550 de participanți sibieni din
toate categoriile socio-profesionale accen-
tuând rolul formativ și educativ al mișcării
sportive de masă.

Competiția este una de ciclism rutier, care
se desfășoară în condiții de trafic rutier res -
tricționat, pe un traseu în lungime de 19km.
Deplasarea până la locul startului tehnic se
face în pluton compact, însoțit de o mașină

a Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Sibiu.
STARTUL FESTIV va începe la ORA 10.10

din Parcul Sub Arini (din zona Stadionului) –
str. Titu Maiorescu – Str. Octavian Goga – str.
Argeșului -str. Octavian Goga – Str. Bahluiu-
lui – Calea Dumbravii

STARTUL TEHNIC va începe la ORA
10.30 pe traseul: Dumbrava Sibiului (din
dreptul Hotelului Hilton) – DJ 106 A spre
Rășinari – Rășinari, podul peste râul Șteaza
– DJ 106 D spre Poplaca – Dealul de la
Mănăstirea Rășinari – Poplaca – DJ 106 R –
Inspectoratul Județean de Jandarmi (Calea
Poplăcii).

Consiliul Județean Sibiu anunță sibienii și
toți cei care vor să tranziteze drumurile ju -
dețene 106 A, 106 D și 106 R că traficul rutier
va fi restricționat pe durata desfășurării com -
petiției, după cum urmează:

Între orele 10,15 - 11,00 pe tronsonul Dumb-
rava Sibiului (zona Hotelului HILTON) –DJ 106
A spre Păltiniș, până în Rășinari, la intersecția
cu DJ 106 D (podul peste râul Șteaza)

Între orele 10,20 – 12,00 pe DJ 106 D Ră -
șinari (podul peste Șteaza) spre Poplaca –
Poplaca – DJ 106 R spre Sibiu, până în
cartierul Valea Aurie, intersecția străzii Calea
Poplăcii cu str. Valea Aurie.  Același interval

orar de interdicție este valabil și în sensul de
mers invers, din Sibiu - Valea Aurie către
Poplaca.

În situația în care cicliștii vor parcurge
traseul mai rapid, circulația rutieră va fi re -
deschisă

anticipat intervalelor orare menționate.
Întrecerea CRITERIUL PRIMĂVERII este

deschisă pentru toate categoriile socio-pro-
fesionale și pentru toate vârstele: 14-17 ani,
18-35 ani, peste 35 ani (feminin și masculin).
Înscrierile continuă până vineri, 17 mai. Deja,
în prima zi de înscrieri, organizatorii au în -
regis trat 200 de participanți.
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Târgul ofertelor educaționale –
Învățământ profesional și dual

Târgul își propune să promoveze în rândul
elevilor, părinților și comunității locale, bene-
fciile învățământului profesional și dual, pre-
cum și diversele oferte educaționale din
a ceastă arie.

În Piața Mare, vor fi organizate standuri
ex poziționale ale companiilor și liceelor cu
în vățământ profesional și dual, unde cei in   -
 te  resați pot discuta în mod direct cu re   pre -
 zentanții acestora.

“Caravana Meseriilor” este de asemenea
parte din eveniment cu standuri interactive
pentru elevi.

Evenimentul se deschide în 15 mai, la ora
10:15, cu o serie de discursuri din partea u -
nor invitați speciali.

„Acest Târg al ofertelor educaționale re -
prezintă o bună ocazie în orientarea șco lară
și profesională a elevilor de clasa a VIII-a, în
alegerea unei școli și a unei meserii, în
funcție de aspirațiile proprii, școală care să le
formeze aptitudinile și competențele nece-
sare profesiei dorite. Târgul ofertelor edu -
caționale se adreseză și părinților elevilor
care doresc să afle mai multe despre În -
vățământul profesional și Învățământul dual.

Aceste forme de învățământ, populare în
România până la începutul anilor 90 și încă
foarte accesate în alte țări europene, nu mai
sunt foarte dorite de către elevi. Alături de
partenerii din mediul privat și de Primăria Mu-
nicipiului Sibiu am reușit să planificăm un
eveniment de anvergură care va ajuta la po -
pularizarea acestor forme de învățământ,” a
spus Adrian Poplăcean, Inspector școlar
pentru învățământ profesional și tehnic.

„Dragi tineri, dacă aveți aptitutdini practice,
profitați de această oportunitate. Învă ță -
mântul profesional în sistem dual este o o -
cazie pentru voi de a învăța o meserie, a
pre zentului și a viitorului. Veți face practică în
cele mai mari fabrici din Sibiu, cu utilaje mo -
derne și echipe de specialiști de la care aveți
ce învăța. Dragi părinți, meseria este în con-
tinuare o brățară de aur – cea mai buna
garanție a unui loc de muncă în viitor. Învă -
țământul dual din Sibiu aduce înapoi res -
pectul pentru meserii, oferind tinerilor o
instruire temeincă și, ulterior, un loc de
muncă decent și bine plătit”, a spus Astrid
Cora Fodor, Primar al Municipiului Sibiu.

Inspectoratul Școlar Judeţean Sibiu împreună cu
Primăria Municipiului Sibiu, alături de companii, licee
și parteneri organizează Târgul Ofertelor Educaţionale,
dedicat învățământului profesional și dual. Evenimen-
tul va avea loc în 15 și 16 mai, 2019, în Piața Mare a
municipiului Sibiu, între orele 10:00 și 19:00.

EVENIMENTUL ESTE OGRANIZAT PRIN SUSȚINEREA URMĂTOARILOR PARTENERI:
Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Primaria Municipiului Sibiu, Bilstein, Bosch, Brandl,

Compa, Continental, Harting, Kuka, Marquardt , NTN SNR, ODU, Scoala de carte si
meserii, Star Assembly, Star Transmission, Wittenstein, Consulatul German, Deutsche
Wirtschaftsclub Siebenbürgen (DWS), Club Francophone d’Affaires Sibiu (CFAS), Camera
de Comerț și Industrie Româno – Germană (AHK România), Asociația Româno – Germană.



Ovidiu Gheorghe 
Tocaciu, noul preşedinte
ALDE Sibiu

Biroul politic naţional al ALDE l-a numit ieri
în funcţia de preşedinte al organizaţiei jude -
ţene ALDE Sibiu pe Ovidiu Gheorghe Toca -
ciu, care până în prezent a deţinut funcţia de
secretar general al organizaţiei ALDE Sibiu.
Decizia de numire vine în urma retragerii din
funcţie a fostului preşedinte Gabriel Florea,
din motive de sănătate. „Este o onoare pen-
tru mine să conduc organizaţia ALDE Sibiu,
iar noua funcţie este o provocare, dar şi o
mare responsabilitate. Vreau să-i mulţumesc
lui Gabriel Florea alături de care am început
să dezvoltăm organizaţia la Sibiu şi pot să
mă declar mulţumit de faptul că am reuşit să
mobilizăm şi să implicăm cât mai mulţi oa-
meni, din toate categoriile de vârstă. Mă
bucur că avem organizaţie de tineret, de
femei, dar şi de faptul că suntem foarte bine
reprezentaţi pe raza judeţului, având peste
1000 de membri activi. Alegerile euro-parla-

mentare vor reprezenta pentru noi un test.
Suntem oameni implicaţi, asumaţi şi ne
dorim pentru alegerile locale un procent de
15-20%. Suntem conştienţi că este o misiune
dificilă, dar nu imposibilă. În acest sens,
vreau să anunţ că uşile ALDE sunt deschise,
aşteptăm propuneri, idei din partea sibie-
nilor”, a declarat Ovidiu Gheorghe Tocaciu,
pre  şedintele ALDE Sibiu. 

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
(ALDE) este un partid politic reprezentat în
Parlamentul României și la nivelul structurilor
județene. Partidul își revendică o orientare
politică de centru-dreapta, cu doctrină libe -
rală, centrată pe apărarea drepturilor și liber -
tăților cetățenilor și promovarea unei filosofii
liberale în economie. Președintele partidului
este Călin Popescu-Tăriceanu, președintele
Senatului. 

ALDE: 

Renate Weber
s-a întâlnit 
cu medieşenii

“Este important să trimitem voci raționale
în Parlamentul European, care să se bată
pentru interesele românilor” a declarat Re-
nate Weber, aflată pe poziția a treia pe lista
ALDE pentru alegerile europarlamentare pro-
gramate în data de 26 mai, în timpul vi zitei la
Mediaș, alături de conducerea or ga nizației
județene a formațiunii.

Renate Weber, actual europarlamentar și
candidat pentru un nou mandat din partea
ALDE, a susținut o conferință de presă la
sediul formațiunii din Mediaș. Aceasta a vor-
bit despre motivele pentru care oamenii ar
trebui să meargă la vot în data de 26 mai, de-
spre lista formațiunii pentru aceste alegeri,

una care cuprinde oameni foarte bine pre -
gătiți profesional, cu experință și în același
timp curajoși, dar și despre obiectivul ALDE,
de a avea patru sau cinci eurodeputați.

"ALDE și-a asumat rolul de busolă a gu -
vernării, adică de a promova acele măsuri li -
berale care pot asigura dezvoltarea eco -
 nomică a României și respectarea drepturilor
și libertăților cetățenilor”, a declart Renate
Weber.

Lista ALDE pentru alegerile europarla-
mentare din data de 26 mai este deschisă de
Norica Nicolai, pe poziția a doua este Daniel
Barbu, urmat de Renate Weber, Ovidiu
Silaghi și Varujan Vosganian

Cioloş şi Barna 
au lansat la Sibiu 
Manifestul Alianţei

Liderii Alianţei 2020 USR-PLUS au ales
Sibiul pentru a lansa Manifestul Alianţei pen-
tru Europa Viitorului. “Mâine este Ziua Eu-
ropei și ziua în care România este pentru
prima dată gazda unui Consiliu European în
calitate de țară care deține Președinția Uni-
unii Europene. De aceea, astăzi, am lansat
Manifestul Alianței 2020 USR PLUS pentru
Europa Viitorului. Manifestul nostru este un
apel către toți cei care cred că locul Ro -
mâniei este într-o Europă puternică să vină
alături de noi pe 26 mai. Vrem o singură Uni-
une, de la Est la Vest, o Uniune a tuturor
cetățenilor săi, o Europă a inovării, com pe -
titivă la nivel global şi Europă care își pro -

tejează cetățenii” a sumarizat Dacian Cioloş,
liderul PLUS, în deschiderea prezentării Ma -
ni festului Alianţei.

Cioloş a remarcat că în acest an important
pentru România înregistrăm cel mai jos nivel
al relaţiilor cu restul Uniunii Europene din ca -
uza guvernării PSD-ALDE: “Devenim din ce
în ce mai izolaţi”

Dan Barna a reamrcat şi el că “Acest gu -
vern ratează toate oportunităţile”. Cei doi
li deri au prezentat cele patru puncte im          por -
tante ale Manifestului celor prezenţi. “Europa
este casa noastră” a fost concluzia eve ni -
men tului spusă de Dan Barna, liderul USR.


