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Cu știința tuturor

Un fost ministru acuză că
Ministerul Educaţiei e condus

de „baronii manualelor”

Întrebat dacă Ministerul Educaţiei
nu este condus în prezent, de PSD,
Liviu Pop a răspuns: „Nu e condus
de PSD, e condus de baronii
manualelor Ministerul Educaţiei, din
2011. Noi ne-am perindat pe acolo
câte şase luni, cinci luni, fiecare cât
noroc a avut (...) Pe zona
manualelor şi a auxiliarelor,
tentaculele baronilor sunt bine
infiltrate, ştie şi preşedintele
statului, că are informaţii de la SRI,
şi premierul ştie, şi toţi miniştrii
Educaţiei”, a afirmat fostul ministru.

În şcolile din România se
vând manuale şi auxiliare

precum s-ar vinde în
farmacii medicamente
neomologate, susţine

fostul ministru al
Educaţiei, Liviu Pop, care
afirmă că MEN e condus
de „baronii manualelor”,

lucru despre care ar şti şi
preşedintele țării, și

premierul, şi DNA.

Ziua Armatei României 

Expoziții de
tehnică și

armament ale
marinarilor militari

În județul Constanța

Incidente electorale
raportate la BEJ

Codul
administrativ,

dezbătut la
Constanța
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MCV-ul, o armă
politică la dispoziția
lui Klaus Iohannis în
campania electorală
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Ștefan Silviu
Molnar

Gheorghe Hagi nu a fost
contactat pentru postul 

de selecţioner al României
După ce a fost difuzată, în
cadrul unei emisiuni televizate,
informația privind contactarea
lui Gheorghe Hagi de
conducerea Federaţiei
Române de Fotbal pentru a
prelua postul de selecţioner al
reprezentativei României,
managerul tehnic al formaţiei
FC Viitorul Constanţa a negat
acest lucru într-un comunicat.
„Sunt doar invenţii, se creează
noi subiecte false”, a spus
Gică Hagi.
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Mai sunt două săptămâni
în care vă puteți înscrie ca

observatori la prezidențiale
pe platforma . Observatorii

acreditați în țară și în
străinătate de organizațiile

membre ale campaniei
FiecareVot vor putea

monitoriza alegerile în
secțiile de votare la votul

în avans, la votul prin
corespondență și în

duminicile alegerilor. 
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