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Insolvențele, în scădere 
cu peste 27%

Numărul societăţilor comerciale şi
persoanelor fizice autorizate intrate în
insolvenţă a scăzut cu 27,11% în primele
nouă luni din 2019, comparativ cu perioada
similară din anul anterior, la 4.434 insolvenţe,
reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Cele mai
multe firme şi
PFA-uri
intrate în
insolvenţă au
fost
înregistrate
în Bucureşti,
respectiv
766, în
scădere cu
34,36% faţă aceeaşi perioadă din 2018. Pe
locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se
află judeţele Bihor - cu 358 de insolvenţe (-
13,53), Timiş - 243 (-24,77%) şi Constanţa -
219 (-30,91%). Pe domenii de activitate, în
perioada ianuarie-septembrie, cel mai mare
număr de insolvenţe s-a înregistrat în
comerţul cu ridicata şi cu amănuntul;
repararea autovehiculelor şi motocicletelor,
respectiv 1.385 (minus 27,6%), în construcţii -
663 (-29,39%), în industria prelucrătoare - 525
(-28,77%) şi în hoteluri şi restaurante - 343 (-
25,92%). În august, au fost înregistrate 456
de insolvenţe la nivel naţional, cele mai multe
în Bucureşti (97).

Pe scurt

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, şi DNA.

Într-o emisiune la Digi
Tv, fostul ministru al
Educaţiei, Liviu Pop, a
spus că poate vorbi
despre „baronii
manualelor”, care conduc MEN. „Ştiu
doar de baronii manualelor din
Ministerul Educaţiei. Dacă vreţi, facem
emisiuni întregi despre şpăgile
indirecte şi directe care se dau şi
despre care şi DNA ştie, şi
preşedintele statului ştie. (...)
Tentaculele sunt acolo”, a spus Liviu
Pop.

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.

Întrebat ce a făcut premierul în
lupta cu aceşti baroni, Liviu Pop a
afirmat că e „o luptă continuă”, fiind o
cercetare şi la DNA. „Ne luptăm cu ei,
ne luptăm în continuare, e o luptă
continuă. Dacă ne ajută şi DNA în
dosarele aceste,a cu siguranţă veţi
vedea”, a mai spus Pop. Fostul
ministru a făcut şi o comparaţie,
spunând că „astăzi în şcolile din

România se vând manuale
şi auxiliare neuatorizate,
exact cum te-ai duce la
farmacie (...) şi ai cumpăra
un medicament care nu
este omologat şi l-ai
folosi”. Liviu Pop a fost
ministru al Educaţiei în
perioada iunie 2017 -
ianuarie 2018 în Guvernul
Mihai Tudose.

n AndroneSCu:
nu S-A înTâmPlAT
AşA CevA n Fostul
ministru al Educaţiei,
Ecaterina Andronescu, a
declarat că nu poate
confirma afirmaţiile lui

Liviu Pop. „Nu este adevărat! Eu cel
puţin pot să garantez lucrul acesta: în
perioada la care el face referire am
fost şase luni în 2012 ministru şi opt
luni acum (2019 - n.r). Nu pot să
confirm o asemenea declaraţie, în
niciun caz. Cel puţin pe mandatele
mele, pot să vă asigur că aşa ceva nu
s-a întâmplat”, a declarat Andronescu.

Directorul general al Editurii
Didactice şi Pedagogice (EDP), Maria
Nistor, a declarat, că în Ministerul
Educaţiei există atât persoane de
bună credinţă, cât şi, probabil,
„persoane care au alte interese”, în
contextul afirmaţiilor lui Liviu Pop. 

Festivalul Internaţional de Teatru
Independent de la Constanţa 2019
ediţia a IV-a se derulează în intervalul
24 - 27 octombrie 2019 în mai multe
locaţii din Constanţa: Teatrul de Stat,
Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul
de mare” și Tomis Hub. Evenimentul
este organizat de Asociaţia Art Society
Center şi finanţat de Primăria
Municipiului Constanţa. Intrarea este
liberă la toate evenimentele, în limita
locurilor disponibile.

Program FITIC 2019
Joi, 24 octombrie 2019
Teatrul pentru Copii și Tineret

„Căluțul de mare“
16.00 Întoarcerea de acasă - cu

Alina Mișoc
Teatrul de Stat
18.00 Și n-au trăit fericiți până la

adânci bătrâneți - IMPROTECA
20.30 Libretto Solitudine -

JAMAIS VU
Vineri, 25octombrie 2019
Tomis Hub
10.00 Ateliere de creație liceeni
Teatrul pentru Copii și Tineret

„Căluțul de mare“
14.30 - O întâmplare ciudată cu

un câine la miezul nopții - TRUPA
PROTHA

16.30 - Probleme la 17 ani -
TRUPA SHAKESPEARE 

18.30 - Cine credem noi că
suntem - TRUPA PRAF DE STELE

20.00 - Master class liceeni
Teatrul de Stat
15.00 - Supermarket - ÎN CULISE

18.00 - Necăsătoria - TEATRUL
DE ARTĂ

21.00 - O relație deschisă -
TEATRUL DE ARTĂ

Sâmbătă, 26octombrie 2019
Tomis Hub
9.30 Ateliere de creație liceeni
Teatrul pentru Copii și Tineret

„Căluțul de mare“
13.00 - Treapta a noua - TRUPA

VICTORY OF ART
15.00 - Exploziv  - TRUPA

MIRCEA ALBULESCU
17.00 - Douăzeci - TRUPA

ACTING UP
18.30 - Strip-tease - TRUPA AICI
21.00 - Absinth - U.N.A.T.C.

BUCUREȘTI
Teatrul de Stat 
15.00 - Poveste din patria noastră

- TEATRUL ARTE DELL’ANIMA
18.00 - Iona - TEATRUL

DRAMATURGILOR ROMÂNI (OFF)
21.00 - Ursul - TEATRUL DE

STAT CONSTANȚA (OFF)
Duminică, 27octombrie 2019
Teatrul de Stat 
16.30 Coșmarului lui Puck -

TRUPA AICI (OFF)
18.00 GALA DE PREMIERE

FITIC 2019
19.30 Bonsoir monsieur - cu Irina

Movilă și Marius Bodochi (OFF)

Proiect: Festivalul Internațional de
Teatru Independent de la Constanța
2019

De mâine vă așteptăm la FITIC!

Cu știința tuturor

Un fost ministru acuză că Ministerul
Educaţiei e condus de „baronii manualelor”


