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Starea de
alertã,
prelungitã
cu încã
30 de zile

Guvernul a aprobat, ieri, în baza ho-
tãrârii Comitetului Naþional pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, prelungirea cu încã
30 de zile a stãrii de alertã, începând de
astãzi, 15 septembrie. Este a patra oarã
când starea de alertã se prelungeºte,
dupã ieºirea din starea de urgenþã în 15
mai.

Prin acelaºi act administrativ au fost
stabilite mãsuri în privinþa procesului
de votare din 27 septembrie, printre
care permiterea mitingurilor electora-
le ºi a demonstraþiilor în limita a 100
de persoane, cu respectarea regulilor
de igienã, dar ºi obligaþia alegãtorilor
de a-ºi dezinfecta mâinile înainte de
intrarea în secþia de vot ºi la ieºire.

Premierul Ludovic Orban a atenþio-
nat cã trebuie clarificatã procedura de
vot pentru cei care sunt bolnavi de Co-
vid-19 sau sunt izolaþi la domiciliu.

“Trebuie sã fie foarte clarã procedu-
ra de solicitare a urnei mobile pentru
cã urna mobilã trebuie sã le asigure
exercitarea dreptului de vot ºi celor
care sunt izolaþi la domiciliu pentru cã
sunt infectaþi sau sunt carantinaþi pen-
tru cã sunt persoane de contact în an-
cheta epidemiologicã ºi trebuie sã le
asigurãm exercitarea dreptului de vot.
Am vãzut cã este foarte bunã ideea ca
întâi sã se ducã urna mobilã la cei care
necesitã deplasarea urnei mobile
non-Covid ºi dupã aceea sã se ducã la
cei care sunt fie afectaþi sau sunt
persoane de contact”, a menþionat
premierul.

ªeful Guvernului a subliniat cã este
obligatoriu ca alegãtorii sã îºi dezin-
fecteze mâinile la intrarea în secþia de
votare ºi la ieºirea din aceasta.

La finalul ºedinþei, secretarul de stat
Raed Arafat, ºeful Departamentului
pentru Situaþii de Urgenþã, a precizat
cã va fi emis un ordin comun al Mini-
sterului Sãnãtãþii, Ministerului de
Interne, cu avizul Autoritãþii Electora-
le Permanente, care va stabili regulile
în secþiile de vot. Va exista obligativi-
tatea dezinfectãrii mâinilor la intrarea
ºi ieºirea din secþia de vot, iar cartea de
identitate va fi introdusã informatic.

ªeful DSU a adãugat: “În privinþa
mãsurilor luate cu privire la desfãºura-
rea campaniei electorale ºi la ziua vo-
tãrii, subliniez aspecte precum permi-
siunea de a se desfãºura nu numai mi-
tinguri electorale, dar ºi demonstraþii
(...) în limita de 100 de persoane ma-
xim ºi respectând mãsurile stabilite de
igienã. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

PRIORITATE BURSA / RAPORTUL DIRECÞIEI CORP CONTROL ªI ANTICORUPÞIE:

Grup infracþional organizat în
cadrul Ministerului Transporturilor
l Centrele de formare profesionalã devalizate cu peste 4,37 milioane euro de cãtre funcþionarii Ministerului Transporturilor
l Inspectorii anticorupþie au confirmat sesizarea întocmitã în urmã cu cinci ani de cãtre COTAR, precum ºi informãrile verbale
fãcute de reprezentanþii COTAR, FORT ºi UNTTR în cadrul unei dezbateri publice cu privire la anumite acte normative

S
ã fii funcþionar la stat se do-
vedeºte a fi una dintre cele
mai bãnoase meserii, dacã
analizãm raportul Direcþiei
Corp Control ºi Anticorup-
þie din cadrul Ministerului
Transportului fãcut cu pri-

vire la anumite aspecte din activitatea
Direcþiei de Transport Rutier, Autoritã-
þii Rutiere Române ºi Regiei Autonome
Registrul Auto Român, trei instituþii
aflate în subordinea Direcþiei Generale
de Transport Terestru.

Din datele cuprinse în raportul îna-
intat cãtre DGTT în 8 septembrie
2020 ºi obþinut de Ziarul BURSA re-
iese cã 107 angajaþi din cadrul celor
trei instituþii au încãlcat conºtient,
voit, normele de integritate privind
funcþia publicã ºi au “jefuit” centrele
de formare profesionalã, numai în pe-
rioada 1 ianuarie 2016 – 12 martie
2020, cu suma de 21.117.944 lei, adi-
cã 4.375.000 euro, venituri pe care

le-au încasat ilegal, aºa cum se afirmã
în raportul Direcþiei Corp Control ºi
Anticorupþie din cadrul Ministerului
Transporturilor.

Pe lângã banii respectivi primiþi pen-
tru exercitarea unor atribuþii ce intrau,
prin prisma legislaþiei, în sfera atribu-
þiei funcþiei publice deþinute ºi remune-
rate de cãtre stat, cei 107 funcþionari
publici au mai primit în perioada re-
spectivã ºi salariile aferente. Adicã un
fel de trai neneacã, pe banii statului ºi
pe banii centrelor de formare profesio-
nalã, a conducãtorilor auto, instructori-
lor auto ºi a managerilor de transport.

Constatãrile inspectorilor antico-
rupþie din cadrul ministerului de resort
sunt dure: “Cu susþinerea ºi participa-
rea doamnei Aurelia Surulescu ºi do-
amnei Adriana Kalapis (n.r. – actual
director general al Direcþiei Generale
de Transport Terestru), în calitate de
director general al ARR, respectiv di-
rector al Direcþiei de Transport Rutier

din cadrul ministerului, dar ºi cu susþi-
nerea altor persoane care au ocupat an-
terior funcþii de conducere la nivelul
celor douã structuri ºi la nivelul Mini-
sterului Transporturilor, reprezentanþii
ARR ºi DTR au acþionat constant pen-
tru prezervarea în continuare a avanta-
jelor financiare de care au beneficiat ºi
înainte de adoptarea Legii 109/2014.
(...) Apreciem cã reglementarea mo-
dului de platã a membrilor comisiilor
de examinare a fost efectuatã în mod
abuziv, în interesul unui grup de perso-
ane din care unele au ajuns sã încaseze
lunar din examinãri sume de chiar ºi
3-4 ori mai mari decât salariul cuvenit
pentru funcþia ocupatã, în dauna per-
soanelor care au participat la examinã-
ri în calitate de candidaþi ºi care au fost
astfel constrânºi sã plãteascã tarife ne-
justificat de mari.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ANALIZÃ FINANCIAL TIMES:

Sectorul alimentar, ameninþat
de o crizã de finanþare
l Bãncile mari fie se retrag de pe segmentul finanþãrii comerþului cu mãrfuri, fie
îºi reduc activitatea din domeniu, lucru care va genera “o gaurã de finanþare” pentru
unii fermieri, producãtori ºi distribuitori agricoli, dar ºi pentru lanþurile de distribuþie
a alimentelor

D
intre numeroasele probleme
cauzate de pandemia de Co-
vid-19, cele mai vizibile au
fost nesiguranþa alimentarã,

dispariþia întreprinderilor mici ºi vola-
tilitatea pieþei activelor, potrivit unei
analize realizate de Financial Times
(FT), care aratã cã toate aceste lucruri

ar putea sã se înrãutãþeascã din cauza
unei schimbãri financiare neaºteptate,
dar importante.

Conform sursei, bãncile mari, in-
clusiv ABN Amro NV, ING Groep NV
ºi BNP Paribas SA, fie se retrag de pe
segmentul finanþãrii comerþului cu
mãrfuri, fie îºi reduc activitatea din do-
meniu, lucru care va genera “o gaurã
de finanþare” pentru unii fermieri, pro-
ducãtori ºi distribuitori agricoli, dar ºi
pentru lanþurile de distribuþie a ali-
mentelor ºi alte companii mici ºi mij-
locii care reprezintã pãrþi esenþiale ale
sectorului alimentar global.

V.R.

(continuare în pagina 12)

EDUCAÞIE

Cod roºu de promisiuni ºi
vorbe goale

P
rima zi de ºcoalã nu a scãpat
de clasicele mesaje venite din
partea politicienilor, care în
general nu fac nimic pentru

învãþãmânt. Existã ºi o parte plinã a
paharului aproape gol, discursurile
au fost împrãºtiate în mediul online,
fãrã prezenþa fizicã în curþile ºcoli-
lor. Vorbele meºteºugite nu vor þine
de cald la iarnã ºi nici nu vor înlocui
tabletele ºi manualele lipsã.

Preºedintele Klaus Iohanis le-a tran-
smis elevilor, în mesajul cu ocazia înce-
perii noului an ºcolar, cã fiecare dintre
ei vor avea ocazia sã fie un supererou
care, atunci când poartã mascã, se spalã
pe mâini ºi respectã recomandãrile ca-
drelor didactice, îºi ocroteºte pãrinþii ºi
bunicii: ”Dragi elevi, chiar dacã astãzi
începem un nou an ºcolar altfel decât
eraþi obiºnuiþi, entuziasmul, nerãbdarea
ºi bucuria de a reveni la ºcoalã au rãmas
neschimbate. Trecem cu toþii printr-o
situaþie care, în urmã cu câteva luni, ar
fi pãrut posibilã doar în cãrþi sau în fil-

me. Pânã când vom reuºi sã învingem
virusul care ne-a schimbat tuturor mo-
dul de viaþã, va trebui ca la ºcoalã sã re-
spectaþi câteva mãsuri speciale, conce-
pute pentru a nu pune în pericol sãnãta-
tea voastrã ºi a celor dragi. Fiecare din-
tre voi veþi avea ocazia sã fiþi un supere-
rou care, atunci când poartã mascã, se
spalã des pe mâini ºi ascultã îndrumãri-
le cadrelor didactice, îºi ocroteºte pã-

rinþii ºi bunicii, cei mai expuºi pericolu-
lui de a se îmbolnãvi. Eu am foarte
mare încredere în voi ºi, împreunã, vom
trece cu bine prin aceastã perioadã!
Dragi dascãli, frumoasa misiune pe
care v-aþi ales-o devine anul acesta una
extrem de grea.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

Elevii ºi-au strigat nemulþumirile în faþa
Ministerului Educaþiei

Prima zi de ºcoalã a coincis cu primul protest, în stradã, al elevilor. Repre-
zentanþi ai Consiliului Naþional al Elevilor ºi ai Comunitãþii Declic au partici-
pat, timp de cinci ore, la un flash mob în faþa Ministerului Educaþiei, pentru a
atrage atenþia cã elevii nu au primit tabletele ºi laptopurile promise de autori-
tãþi. Câþiva tineri au mers în faþa Ministerului Educaþiei cu pancarte cu mesaje
precum “Porcii zboarã, ºcoala începe, elevii tot nu au tablete” ºi “Ne-aþi tãiat
accesul la educaþie”, dar ºi cu baloane în formã de porci. Mesajul a fost cã
“pânã ºi porcii au ºanse sã zboare, însã tabletele promise înainte de vacanþã tot
nu au ajuns în ºcoli”. (O.D.)
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