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Partener oficial al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) 2 Lei 

Cristian Ghinea, ministrul inves-
tițiilor și proiectelor europene, și 
Claudiu Năsui, ministrul economiei, 
antreprenoriatului și turismului, 
anunță deblocarea celor trei măsuri 
de finanțare pentru antreprenori, 
lansate în contextul pandemiei 
COVID-19. 

Soluția identificată asigură resur-
sele necesare de bani pentru a aco-

peri în întregime bugetul celor trei 
măsuri de sprijin pentru antrepre-
nori, inclusiv măsura 3. Vineri, 15 ia-
nuarie, a avut loc întrevederea cu 
Comisia Europeană pentru notifica-
rea schemelor de ajutor de stat în 
forma așteptată de către zecile de mii 
de antreprenori care au depus aplica-
ții. În săptămâna 22 - 26 ianuarie 
vom avea acceptul pentru măsuri. 

Schimbarea cadrului legislativ în 
timpul derulării procedurilor, sursele 
neclare de finanțare, lipsa de dialog 
între ministere și cu Comisia Euro-
peană au afectat stabilitatea acestor 
intervenții ale statului român. Am 
depășit aceste probleme prin muncă 
și dialog. 
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TenarisSilcotub a finalizat proce-
sul de certificare pentru noua sa 
linie de producție destinată indus-
triei auto. În urma unei investiții de 
5,5 milioane de dolari, compania 

dispune, în fabrica sa din Zalău, de 
o linie de componente pentru airbag 
de ultimă generație, unicat în Eu-
ropa, în care testarea componente-
lor este 100% automatizată. 

Noua linie completează strategia 
producătorului de țevi de consoli-
dare a poziției deținute pe piața 
componentelor pentru airbag-uri. 
Aceasta include, pe lângă echipa-
mente de precizie pentru fabricarea 
inflatoarelor pentru airbag, o insta-
lație de control unicat, prototip dez-
voltat de către echipa R&D Tenaris 
ce înglobează metode multiple de 
control.  

“Așa cum am demonstrat de-a 
lungul anilor, perspectiva adoptată 
de Tenaris este de a pune pe primul 
loc satisfacerea nevoilor din ce în ce 
mai complexe ale clienților din in-
dustria auto. Ele ne determină, în 
același timp, să ne autodepășim per-
manent. Noua linie, ce include teh-
nologie de ultima generație și 
echipamente inovatoare concepute de 
echipa R&D Tenaris, asigură efi-
ciență, precizie înaltă, dar și contro-
lul automat al calității produselor,” 
spune Mihaela Popescu, Președinte 
TenarisSilcotub. 

Cu această nouă linie TenarisSil-
cotub își dublează capacitatea de pro-
ducție de componente pentru airbag, 

pentru a deservi clienții din sectorul 
sistemelor de siguranță pentru auto-
vehicule precum Autoliv. 

“Pe parcursul celor aproape 20 de 
ani de parteneriat, Autoliv și Tenaris 
au colaborat strâns pentru a dezvolta 
împreună noi tehnologii, pentru a 
crea capacități noi și a reduce rata de-
fectelor. Toate acestea susțin viziunea 
Autoliv de a salva cât mai multe vieți”, 
spune Jared Jensen, Global Commo-
dity Director Autoliv, lider mondial 
în producția de sisteme de siguranță 
pentru autovehicule, cu 10 fabrici în 
România. 

În ultimii 10 ani, Tenaris a investit 
în Zalău peste 15 milioane USD în 
linii de producție, echipamente și 
tehnologie pentru fabricarea de pro-
duse și componente cu valoare adău-
gată mare destinate industriei auto. 
Prin rețeaua globală de centre de 
producție certificate IATF 16949 pre-
cum și prin serviciile oferite, Tenaris 
a devenit un furnizor strategic pen-
tru piața componentelor auto. 

Despre Tenaris 

Tenaris este lider global în producția 
și furnizarea de produse tubulare și ser-
vicii pentru industria energiei și alte apli-
cații industriale. Listată la bursele de 
valori din New York, Mexico City și Mi-
lano, Tenaris operează o rețea integrată 
de unități de producție, centre de cerce-
tare, centre de finisare și servicii, cu ope-
rațiuni industriale în America de Nord 
și Sud, Europa, Orientul Mijlociu, Asia 
și Africa. www.tenaris.com  

Despre TenarisSilcotub 

TenarisSilcotub – companie parte din 
grupul Tenaris – este cel mai important 
producător român de țevi fără sudură de 
diametre mici, utilizate în diverse apli-
cații din industriile energiei, mecanică și 
auto. Cu o echipă de peste 1.500 de oa-
meni în România, TenarisSilcotub are 
unități de producție la Zalău, Călărași și 
Câmpina. Prin programele de dezvoltare 
socială, compania investește în educație, 
sănătate, cultură și protecția mediului. 
fb.com/TenarisSilcotub
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Jurnalistul Mihai Căldăraru lansează 
Campania Umanitară  “Astăzi Tu Dăruiești!” 

Jurnalistul Mihai Căldăraru de la 
antena24.ro nu poate rămâne insen-
sibil la greutăţile pe care le vede la 
oamenii din jurul său, în fiecare zi. 
Fără să se gândească la efortul pe 
care îl va depune, jurnalistul lansează 
Campania Umanitară  “Astăzi Tu 
Dăruiești!”!”, pentru a ajuta persoa-
nele din mediile defavorizate și copiii 
bolnavi. Campania se va desfășura la 
nivel național. 

Care este povestea omului Mihai 
Căldăraru și de ce luptă acesta pen-
tru a aduce bucurie în sufletele celor 
nevoiași? 

Mihai Căldăraru este un tânăr din 
București, care astăzi are 35 de ani. 
Născut ultimul într-o familie cu 
mulți copii, nu a avut parte de copi-
lărie precum ceilalți șase frați ai lui. 
Mai mult de jumătate din viață a pe-
trecut-o prin orfelinate, unde a fost 
abandonat de părinți, imediat după 
naștere. La Revoluție, încă nu împli-
nise 1 an. Și-a regăsit familia abia 
după vârsta majoratului, însă a con-
tinuat să-și trăiască viața singur, pe 
cont propriu. 

Prima slujbă a fost aceea de ajutor 
într-un restaurant, la spălat de vase. 
Bătăile luate în orfelinate l-au marcat 
pentru tot restul vieții. Supliciul îndu-
rat pe toată perioada copilăriei i-a dat 
și un sens în anii ce au urmat, acela de 
a sări în ajutorul celor necăjiți, asa 
cum a fost și el. 

Din anul 2011 s-a dedicat celor ne-
voiași, după ce a „pus pe roate” o aso-
ciație nonprofit . “Ajutorarea celor 

nevoiași” este sloganul care îl ține în 
activitate și în ziua de astăzi.  

Mihai nu cere bani! Tot sprijinul 
cerut pentru cei nevoiași constă în ali-
mente, haine, dulciuri și alte produse 
de strictă necesitate precum cele igie-
nico-sanitare. Munca de ajutorare a 
celor nevoiași are și o răsplată pe mă-
sură, spune Mihai! “Este vorba despre 
zâmbetul de pe fața lor!” 

Mihai Căldăraru. Director Gene-

ral  -Direcția Generală de Asistență 
Socială și    Persoane Dizabilități.  a 
anunțat vineri, într-un mesaj pe site-
ul aedops.ro, că bătrânii și copii aflați 
în izolare sau cu restricții de deplasare 
și persoanele cu dizabilități pot suna 
la numărul de telefon 0729.733.333 
atunci când au nevoie de ajutor.  

 „Vom strânge alimente neperisa-
bile (orez, ulei, zahăr, făină, mălai, 
paste, conserve, dulciuri) și produse 
de igienă (detergent manual, săpun, 
hârtie igenică) pentru semenii noștri 
care au nevoie de o mână de ajutor. În 
cazul în care aveți un ARAGAZ sau 
un FRIGIDER funcțional de donat vă 
rugăm să ne anunțați, știm câteva fa-
milii la care le-ar prinde tare bine 
aceste electrocasnice”, a  
declarat  Mihai Căldăraru  Director 
General -Direcția Generală de Asis-
tență Socială și  Persoane Dizabilități 
aflată în subordinea  Asociatiei Euro-
pene a Drepturilor Omului și Protec-
ției Sociale 

Dacă vreți să donați, atunci sunteți 
așteptați    să contactați   la  numă-
rul 0729.733.333.
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A.  Elementele emisiunii: 
1.    Tipul de Titluri de Stat:                                                                                                  
2.    Seria emisiunii:                                                                                                               
3.    Data emisiunii iniţiale:                                                                                                  
4.    Data redeschiderii:                                                                                                         
5.    Data scadenţei:                                                                                                                
6.    Valoarea emisiunii conform prospect(RON):                                                            
7.    Valoarea nominală individuală (RON):                                                                      
8.    Valoarea minimă a unei oferte(RON):                                                                        
9.    Data limită de acceptare a ofertelor de cumpărare:                                                  
10.Modalitatea de adjudecare:                                                                                             
11.  Element licitat:                                                                                                                
12.  Rata cuponului (%):                                                                                                       
13.  Dobânda acumulată per titlu (RON):                                                                         
14.  Valoare nominală TS oferite la sesiunea  
      suplimentară de oferte necompetitive (RON):                                                           
 
B.   Rezultatele licitaţiei: 
1.    Dealeri primari:                                                                                                              
2.    Volumul total al cererii: 
a.    Valoare nominală (RON), din care:                                                                             
oferte necompetitive:                                                                                                            
oferte competitive,din care:                                                                                                 
-     în nume și cont propriu:                                                                                                
-     în contul clienţilor:                                                                                                         
b.    Cost net oferte competitive (RON),din care:                                                             
-     în nume și cont propriu:                                                                                                
-     în contul clienţilor:                                                                                                         
3.    Nivelul preţului acceptat la care cererea satisface oferta:                                                      
4.    Nivelul preţului mediu de adjudecare:                                                                        
5.    Randament până la maturitate aferent preţului acceptat(%):                                  
6.    Randament până la maturitate aferent preţului mediu de adjudecare(%):            
7.    Volumul total al cererii adjudecate : 
a.Valoare nominală adjudecată (RON),din care:                                                              
oferte necompetitive:                                                                                                            
oferte competitive din care:                                                                                                 
-     în nume și cont propriu:                                                                                                
-     în contul clienţilor:                                                                                                         
b.Cost net adjudecat (RON),din care:                                                                                
oferte necompetitive:                                                                                                            
oferte competitive din care:                                                                                                 
-     în nume și cont propriu:                                                                                                
-     în contul clienţilor:                                                                                                         
c.    Dobânda acumulată adjudecată (RON),din care:                                                     
oferte necompetitive:                                                                                                            
oferte competitive din care:                                                                                                 
-     în nume și cont propriu:                                                                                                
-     în contul clienţilor:                                                                                                         
d.Cost brut adjudecat (RON),din care:                                                                             
oferte necompetitive: 
oferte competitive din care: 
-     în nume și cont propriu: 
-     în contul clienţilor: 
8.    Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte competitive(%):                     
9.    Coeficientul de adjudecare la nivel marginal oferte necompetitive(%):                

Banca Naţionala a României:  
În ziua de 18-01-2021, a avut loc plasarea  
prin licitaţie a emisiunii de Titluri de Stat 
În ziua de 18-01-2021, la sediul central al Băncii Naţionale a României a avut loc plasarea prin licitaţie a emisiunii
de Titluri de Stat, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3226/30-12-2020 şi în baza 
ofertelor de cumpărare transmise de un număr de 6 dealeri primari. 

 
 
RO1631DBN055 10-10-2016  
10-10-2016 
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24-09-2031 
500,000,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
18-01-2021 
metoda preţului multiplu 
Preţ 
3.65 
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75,000,000.00 
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1,136,700,000.00 
46,700,000.00 
1,090,000,000.00 
1,065,000,000.00 
25,000,000.00 
1,143,508,420.00 
1,117,296,740.00 
26,211,680.00 
104.8786 
104.9983 
3.10 
3.09 
 
801,700,000.00 
46,700,000.00 
755,000,000.00 
745,000,000.00 
10,000,000.00 
841,771,222.80 
49,034,252.80 
792,736,970.00 
782,230,790.00 
10,506,180.00 
9,460,060.00 
551,060.00 
8,909,000.00 
8,791,000.00 
118,000.00  
851,231,282.80  
49,585,312.80 
801,645,970.00 
791,021,790.00 
10,624,180.00  
100.00 
100.00



În urma testelor efectuate la nivel 
național, față de ultima raportare, au 
fost înregistrate 1.509 cazuri noi de 
persoane infectate cu SARS – CoV – 
2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri 
care nu au mai avut anterior un test 
pozitiv. 

Coeficientul infectărilor cumulate 
la 14 zile, raportate la 1.000 de locui-
tori este calculat de către Direcțiile de 
Sănătate Publică, la nivelul Munici-
piului București și al județelor. Mai jos 
aveți graficul realizat în baza raportă-
rilor primite de CNCCI de la Direc-
țiile de Sănătate Publică: 

Până astăzi, 17.271 de persoane 
diagnosticate cu infecție cu SARS – 
CoV – 2 au decedat. 

În intervalul 17.01.2021 (10:00) – 
18.01.2021 (10:00) au fost raportate 
50 de decese (28 bărbați și 22 femei), 
ale unor pacienți infectați cu noul co-
ronavirus, internați în spitalele din 
Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Bistrița-
Năsăud, Caraș-Severin, Cluj, Galați, 
Maramureș, Neamț, Olt, Sibiu, Su-
ceava,  Timiș, Vaslui, Vâlcea și Bucu-
rești. 

Dintre acestea, 1 deces a fost înre-
gistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 
3 decese la categoria de vârstă 50-59 
ani, 13 decese la categoria de vârstă 
60-69 ani, 20 decese la categoria de 
vârstă 70-79 ani și 13 decese la cate-
goria de peste 80 de ani. 

44 dintre decesele înregistrate sunt 
ale unor pacienți care au prezentat co-
morbidități,  1 pacient decedat nu a 
prezentat comorbidități, iar pentru 5 
pacienți decedați nu au fost raportate 
comorbidități până în prezent. 

În unitățile sanitare de profil, nu-
mărul total de persoane internate cu 
COVID-19 este de 8.710. Dintre aces-
tea, 1.084 sunt internate la ATI.   

Până la această dată, la nivel națio-
nal, au fost prelucrate 5.170.357 de 
teste RT-PCR și 46.176 de teste rapide 
antigenice. În ultimele 24 de ore au 
fost efectuate 5.808 teste RT-PCR 
(4.303 în baza definiției de caz și a 
protocolului medical și 1.505 la ce-

rere) și 3.093 de teste rapide antige-
nice. 

Pe teritoriul României, 36.522 de 
persoane confirmate cu infecție cu 
noul coronavirus sunt în izolare la do-
miciliu, iar 8.406 persoane se află în 
izolare instituționalizată. De aseme-
nea, 61.762 de persoane se află în ca-
rantină la domiciliu, iar în carantină 
instituționalizată se află 121 de per-
soane. 

În ultimele 24 de ore, au fost înre-
gistrate 1.407 apeluri la numărul unic 
de urgență 112. 

Ca urmare a încălcării prevederi-
lor Legii nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combate-
rea efectelor pandemiei de COVID-
19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în 
ziua de 17 ianuarie, 5.551 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare de 
1.309.875 de lei. 

De asemenea, prin structurile abi-
litate ale Poliției, au fost întocmite, 
ieri, 6 dosare penale pentru zădărni-
cirea combaterii bolilor, faptă prevă-
zută și pedepsită de art. 352 Cod 
Penal. 

Reamintim cetățenilor că Ministe-
rul Afacerilor Interne a operaționali-
zat, începând cu data de 04.07.2020, o 
linie TELVERDE (0800800165) la 
care pot fi sesizate încălcări ale nor-

melor de protecție sanitară. 
Apelurile sunt preluate de un dis-

pecerat, în sistem integrat, și reparti-
zate structurilor teritoriale pentru 
verificarea aspectelor sesizate. 

În ceea ce privește situația cetățe-
nilor români aflați în alte state, 7.440 
de cetățeni români au fost confirmați 
ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 
(coronavirus): 1.941 în Italia, 1.515 în 
Spania, 173 în Marea Britanie, 125 în 
Franța, 3.110 în Germania,  93 în Gre-
cia, 49 în Danemarca, 36 în Ungaria, 
28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 
7 în Suedia,  131 în Austria, 22 în Bel-
gia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 36 în 
Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în 
Belarus, 2 în Bulgaria, 12 în Cipru, 2 
în India, 2 în Ucraina, 8 în Emiratele 
Arabe Unite, 12 în Republica Mol-
dova, 3 în Muntenegru, 95 în Irlanda 
și câte unul în Argentina, Tunisia, Lu-
xemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, 
Republica Congo, Qatar, Vatican, Por-
tugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Singa-
pore, Slovenia, Federația Rusă și 
Croația. De la începutul epidemiei de 
COVID-19 (coronavirus) și până la 
acest moment, 136 de cetățeni români 
aflați în străinătate, 33 în Italia, 19 în 
Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în 
Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 
în Suedia, 4 în Irlanda, 2 în Elveția, 

unul în SUA, unul în Brazilia, unul în 
Republica Congo, unul în Grecia și 
unul în Iran, au decedat. 

Dintre cetățenii români confirmați 
cu infecție cu noul coronavirus, 798 
au fost declarați vindecați: 677 în Ger-
mania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în 
Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, 
unul în Luxemburg, unul în Tunisia și 
unul în Argentina. 

Notă: aceste date sunt obținute de 
misiunile diplomatice și oficiile con-
sulare ale României în străinătate, fie 
de la autoritățile competente din statele 
de reședință, în măsura în care aceste 
date fac obiectul comunicării publice, 
fie în mod direct de la cetățenii români 
din străinătate. 

Le reamintim cetățenilor să ia în 
considerare doar informațiile verifi-
cate prin sursele oficiale și să apeleze 
pentru recomandări și alte informații 
la linia TELVERDE - 0800.800.358. 
Numărul TELVERDE nu este un 
număr de urgență, este o linie telefo-
nică alocată strict pentru informarea 
cetățenilor și este valabilă pentru ape-
lurile naționale, de luni până vineri, în 
intervalul orar 08.00 – 20.00. De ase-
menea, românii aflați în străinătate 
pot solicita informații despre preveni-
rea și combaterea virusului la linia 
special dedicată lor, +4021.320.20.20.
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Până astăzi, 18 ianuarie, pe teritoriul României,  
au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane 
infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) 
625.449 de pacienți au fost declarați vindecați. 
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Cum a fost tranziția ta de la chimie  
la turism? De unde a apărut această 
idee îndrăzneață și provocatoare? 

 
Am luat această hotărâre cu un pic de 

îndoială în suflet însă constat, pe măsură 
ce timpul trece, că a fost una dintre cele 
mai bune decizii ale mele. Am fost noro-
coasă pentru că, și atunci dar și acum, am 
reușit să mă dezvolt astfel încât să pot oferi 
siguranță mie și familiei mele. Iubesc chi-
mia dar în egală măsură iubesc țara mea, 
cu oamenii săi destoinici, și este preocu-
parea mea de suflet să promovez frumu-
sețea locurilor și locuitorilor acestei țări.  

 
Știu că sunteți una dintre cele mai 
căutate persoane deoarece oferiți  
o mână de ajutor celor care doresc să 
apeleze la dezvoltarea afacerii prin 
fonduri europene nerambursabile. 
Există o tipologie de succes a afacerii,  
a antreprenorului? 

 
Din anul 2012 am lucrat mai ales fon-

duri europene nerambursabile, fie ca be-
neficiar de proiect, fie ca angajat, 
gestionând, în același timp, afacerea mea 
de suflet, agenția de turism. Dacă ar fi să 
descriu succint ceea ce înseamnă fondu-
rile europene, aș prefera să spun că în-
seamnă: angajați și taxe plătite pe salarii, 
susținerea serviciilor locale în diferite do-
menii, șansa oferită unor persoane fără re-
surse de a deveni antreprenori, informații 
despre politicile europene, promovarea 
egalității de șanse, a nediscriminării, a 
unei economii sustenabile. Este imperios 

necesar, în opinia mea, ca tot mai multe 
persoane să poată beneficia de această 
oportunitate! 

Totodată, aș  vrea să atrag atenția an-
treprenorilor că afacerea pe care o ai nu 
este nimic mai mult decât o reflectare dis-
tinctă a ceea ce ești. Dacă gândirea ta este 
superficială atunci și afacerea ta este su-
perficială. Dacă ești dezorganizat atunci și 
afacerea ta va fi dezorganizată. Dacă in-
formațiile tale despre ceea ce este de făcut 
în afacere sunt limitate atunci și afacerea 
ta va reflecta această limitare. 

Iată de ce consider că este necesar să 
fim informați permanent și educația să fie 
permanent imbunătățită. In acest sens or-
ganizăm permanent cursuri de pregatire 
profesională, de îmbunătățire a compe-
tențelor profesionale individuale.  

 
Nu a trecut neobservată activitatea  
ta de a susține dezvoltarea 
antreprenoriatului feminin autohton. 
Cum vezi această direcție și care sunt 
perspectivele în acest sens ? 

 
Faptul că sunt președinta Patronatu-

lui Județean al Femeilor de Afaceri IMM 
Bacău și membru al Consiliului Director 
CONAF este o deosebită onoare pentru  
mine și acest lucru îl datorez doamnei Li-
liana Agheorghicesei prim-vicepreșe-
dinte CONAF, o bucovineancă autentică, 
care m-a motivat și care este un exemplu 
pentru mine. La îndemnul dumneaei am 
reușit să coalizez antreprenoriatul feminin 
din județul Bacău și să constitui Patrona-
tul Județean al Femeilor de Afaceri IMM 

Bacău. Am avut 24 de membri fondatori 
la înființare, în primăvara anului 2019, iar 
acum avem 45 de membri, un semn că 
antreprenoriatul feminin își dorește impli-
care în politicile de dezvoltare locală. Ac-
ționăm permanent pentru atragerea de 
noi membri, care să ne împărtășescă va-
lorile pe care le promovăm. Nu știu dacă 
femeile antreprenor ar trebui să fie mai 
curajoase, acestea au avut deja curajul de 
a începe o afacere, cred că femeile,  în ge-
neral, ar trebui să aibă mai mult curaj pen-
tru a iniția o afacere, eu am mare 
încredere în capacitatea acestora de a se 
dedica afacerii cu aceeași energie cu care 
se dedică familiei. Dorim ca, la nivel local, 
să sprijinim tinerele antreprenoare împăr-
tășindu-le din experiența noastră. În egală 
măsură,  ne vom implica în consultanța pe 
tema fondurilor europene nerambursa-
bile, cu deschidere către afacerile existente 
deja pe piață. Întotdeauna reușita și suc-
cesul sunt mai sigure dacă ai parteneri se-
rioși alături și nu pot decât să mă bucur și 
să salut și pe această cale prețiosul sprijin 
oferit de Confederația Națională pentru 
Antreprenoriat Feminin. 

 
Se vorbește mult despre inspirație și 
creativitate în antreprenoriat, în orice 
afacere, cum consideri că se îmbină 
toate acestea? 

 
Trebuie să-ți spun ceva ce am auzit zi-

lele trecute, când am fost într-o comisie de 
examinare, de la absolvenții unui curs și 
cu care sunt în totalitate de acord: sunt 
atâtea idei creative generate la nivel mon-

dial, demne de pus în practică, din care te 
poți inspira sau pe care le poți adapta la 
condițiile locale, încât nu trebuie neapărat 
să te cramponezi de faptul că tu nu ai o 
idee nouă, genială. Informează-te, inspiră-
te, crează și adaptează! 

 
Se spune că fiecare își are rostul său  
pe lumea aceasta. Al tău care este? 

 
Am mai primit această întrebare cu 

ani în urmă…cu siguranță să ajut oame-
nii. Ofer consultanță gratuită pentru toate 
persoanele care doresc să inițieze o afa-
cere, cu fonduri proprii sau cu fonduri ne-
rambursabile, ajut dacă mi se cere 
ajutorul, sfătuiesc, dacă sunt întrebată, cu 
bună credință, fără pretenții. 

 
Desigur, ai avut probabil ocazii  
de a rămâne în străinătate. Poate  
de a te dezvolta altfel acolo. De ce ai 
rămas în România? 

 
Simplu, pentru că iubesc România, 

energia ei, oamenii și peisajele. Pentru că 
mă emoționează foarte tare întoarcerea 
acasă! Organizez excursii peste tot în 
lume, alături de prieteni, dar sentimentul 
întoarcerii acasă, după toate minunățiile 
pe care le vezi, nu se compară cu nimic! 

 
 
 
 
 

Interviu realizat  
de Carmen Burtea  

pentru Ziarul News -  
Ediție Națională 

Interviu cu Brîndușa Gugu, fondator BonAventura Travel 
și Președinte al Patronatului Județean al Femeilor de 
Afaceri din IMM Bacău: “Dacă gândirea ta este 
superficială atunci și afacerea ta va fi superficială” 

Brîndușa Gugu este, fară doar și poate, exem-
plul acela care întărește afirmația că femeile pot 
și trebuie să hotărască singure cum doresc să-și 
trăiască viața, cu deplină libertate de a gândi și 
de a decide. Meseria ei de bază este aceea de in-
giner chimist și a lucrat în petrochimie până în 
momentul în care a fost evidentă reducerea acti-
vității în acest domeniu și, bineînțeles, a trebuit 
să se adapteze la schimbările impuse de noua 
economie de piață. S-a ivit oportunitatea de a co-
ordona un centru de reconversie profesională 
înființat pentru miile de angajați din domenii in-

dustriale care nu mai erau de actualitate. Acela 
a fost momentul în care Brîndușa Gugu a înțeles 
că reconversia profesională poate fi o șansă pen-
tru un nou început! S-a specializat în turism și a 
deschis o agenție de turism, BonAventura Tra-
vel, prin intermediul căreia promovează frumu-
sețile României, ori de câte ori are ocazia. 
Brîndușa Gugu, președinta Patronatului Fe-
meilor de Afaceri din IMM Bacău, a reușit să 
coaguleze sub cupola acestei identități antrepre-
noare de valoare ale mediului de afaceri din ju-
dețul Bacău.
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La data de 16 ianuarie a.c., polițiș-
tii de combatere a criminalității or-
ganizate din Constanța, împreună cu 
procurori D.I.I.C.O.T. - S.T. Con-
stanța, au efectuat 14 percheziții do-
miciliare, dintre care 13 în județul 
Constanța și 1 în județul Mureș, la 
locuințele unor persoane bănuite de 
constituirea unui grup infracțional 
organizat specializat în procurarea, 
prepararea și distribuirea unor sub-
stanțe noi cu proprietăți psihoactive. 

Din cercetări a reieșit că, din au-
gust 2020 și până în prezent, 5 băr-
bați, cu vârste cuprinse între 24 și 34 
de ani, ar fi procurat substanțe noi cu 
proprietăți psihoactive din China și 

Olanda, pe care le-ar fi preparat, sto-
cat și oferit spre vânzare în județele 
Constanța și Mureș. 

În urma perchezițiilor, polițiștii au 

indisponibilizat 184 de grame de sub-
stanțe noi cu efecte psihoactive, 3 cân-
tare electronice de precizie, 1 grinder, 
14 telefoane mobile, 5 laptopuri, 1 pis-

tol tip airsoft, 4.400 de lei, precum și 
alte bunuri cu valoare probatorie. 

În urma audierilor, procurorul de 
caz a dispus măsura reținerii pentru 
24 de ore față de 5 bărbați, sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunilor de consti-
tuirea unui grup infracțional 
organizat și operațiuni cu produse 
susceptibile a avea efecte psihoactive. 

Acțiunea a beneficiat de suportul 
de specialitate al Direcției Operațiuni 
Speciale din Poliția Română.  

La percheziții au participat polițiști 
de combatere a criminalității organi-
zate din Târgu Mureș și jandarmi din 
cadrul Grupării de Jandarmi Mobile 
Tomis Constanța.

Cercetați pentru constituirea unui grup infracțional 
organizat și efectuarea de operațiuni cu produse 
susceptibile a avea efecte psihoactive 
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Vremea rece din ultima perioadă 
i-a făcut pe mai mulţi oameni ai stră-
zii să caute adăpost la Centrul Social 
de Urgenţă ”Ioana”, ce funcţionează 
în subordinea Primăriei municipiu-
lui Râmnicu Vâlcea. La acest mo-
ment, 10 persoane – 9 bărbaţi și o 
femeie - cu vârste cuprinse între 25 
și 67 de ani sunt găzduite de struc-
tura din cartierul ”1 Mai”, benefici-
ind, pe lângă cazare, de trei mese în 
fiecare zi, de consultaţii medicale, 
psihologice și de asistenţă în vederea 
identificării unor rude, găsirii unui 
loc de muncă sau întocmirii de do-
cumente.  

Pandemia de coronavirus a impus 
condiţionări suplimentare pentru 
beneficiarii CSU ”Ioana”, astfel că, 
odată admise în centru, persoanele 

fără adăpost intră în izolare pentru 
14 zile și li se face un test PCR pentru 
a preveni transmiterea Covid-19; ul-
terior, conform procedurilor stabilite 
pentru instituţiile sociale, cei găzdu-
iţi aici sunt testaţi gratuit pentru 
identificarea coronavirusului de 
două ori pe săptămână. 

În cursul anului 2020, 45 de per-
soane (venite din proprie iniţiativă, 
aduse de Poliţia municipiului ori de 
Poliţia Locală sau trimise de U.P.U. 
din cadrul Spitalului Judeţean) au 
beneficiat, pe diverse perioade de 
timp, de cazare în Centrul Social de 
Urgenţă ”Ioana”, alte peste o sută pri-
mind doar sprijin medical, psiholo-
gic, juridic sau socio-profesional 
pentru depășirea unor momente di-
ficile din viaţă.

10 oameni ai străzii s-au adăpostit  
de gerurile iernii la Centrul Social  
de Urgenţă ”Ioana” 

Judecătorii Curţii de Apel Constanţa l-au achitat, printr-o sentinţă 
definitivă, pe fostul primar al municipiului Constanţa Radu Mazăre, 
într-un dosar în care fusese condamnat la 6 ani şi 6 luni de detenţie 

Achitată, în același dosar, a fost și 
reprezentanta mai multor societăţi 
comerciale, Sorina Gina Hortolomei 
Moscu, ce fusese condamnată în 
primă instanţă la 2 ani și 11 luni de 
închisoare cu suspendare, pentru 
spălarea banilor. 

"În baza (...), respinge apelurile 
formulate de DNA, Serviciul Terito-
rial Constanţa și partea civilă Unita-
tea Administrativ Teritorială 
Municipiul Constanţa ca nefondate. 
În baza (...), admite apelurile formu-
late de inculpaţi, desfiinţează hotărâ-
rea atacată și, rejudecând: (...), achită 
pe inculpaţii: - Mazăre Radu Stefan, 
pentru infracţiunile de 'abuz în ser-
viciu' (...); - Hortolomei Moscu So-
rina Gina și SC Mehmetoglu SRL, 
pentru infracţiunile de 'spălare a ba-
nilor' (...); - SC Bulevard SA, pentru 
infracţiunile de 'spălare a banilor' 

(...); - SC Millenium Global Develo-
pement SA, pentru infracţiunea de 
'spălare a banilor' (...). Ia act că mă-
sura preventivă a suspendării proce-
durii de lichidare s-a revocat prin 
încheierea din 19.11.2019 faţă de in-
culpata SC Bulevard SA. Respinge 
acţiunea civilă formulată de partea 

civilă Unitatea Administrativ Terito-
rială Municipiul Constanţa ca nefon-
dată. În baza (...), ridică măsura 
sechestrului asigurător aplicat (...) 
asupra bunurilor inculpaţilor. Înlă-
tură dispoziţiile referitoare la con-
damnarea inculpaţilor, cele privind 
pedepsele complementare și acceso-
rii, obligarea la plata cheltuielilor ju-
diciare către stat. (...) Definitivă. 
Pronunţată în ședinţă publică, azi, 
18.01.2021", este decizia Curtea de 
Apel Constanţa. 

Potrivit rechizitoriului întocmit 
de procurorii Direcţie Naţionale An-
ticorupţie, la data de 12 octombrie 
2004, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, 
în calitate de primar al municipiului 
Constanţa, și-a îndeplinit în mod de-
fectuos atribuţiile de serviciu legate 
de corecta gestionare și administrare 
a patrimoniului orașului, cu ocazia 

vânzării, la un preţ derizoriu de 23,56 
euro/mp, a unui teren în suprafaţă de 
15.465,91 mp, situat în staţiunea Ma-
maia, faptă prin care a fost provocată 
unităţii administrativ teritoriale o 
pagubă de 1.104.884,16 euro și toto-
dată au fost obţinute foloase necuve-
nite cumpărătorului bunului. 

Pe 28 februarie 2007, inculpatul 
Mazăre Radu Ștefan, în aceeași cali-
tate, și-a îndeplinit în mod defectuos 
atribuţiile de serviciu legate de co-
recta gestionare și administrare a pa-
trimoniului orașului, cu ocazia 
vânzării, la un preţ modest, a două 
terenuri în suprafaţă de 11.890 mp și 
502,81 mp, aparţinând Primăriei 
Constanţa, faptă prin care a fost pro-
vocată municipiului Constanţa o pa-
gubă de 2.971.420 euro și totodată au 
fost obţinute foloase necuvenite 
cumpărătorului bunului.
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Atenționare de călătorie. Republica Slovacă –
Coduri portocaliu și galben de frig 

Ministerul Afacerilor Externe in-
formează cetățenii români care se 
află, tranzitează sau intenționează să 
călătorească în Slovacia că, potrivit 
informațiilor publicate de către auto-
ritățile slovace, un val de aer rece va 
afecta Republica Slovacă începând 
din 18 ianuarie 2021. În acest con-
text, Institutul Slovac de Hidro-Me-
teorologie (SHMU)  a emis un cod 
portocaliu  de temperaturi 
scăzute pentru regiunile din nord-
estul Slovaciei (Prešov, Žilina, Ban-
ska Bystrica, Trenčin) și un cod 
galben, în regiunile din sud-vestul 
țării (Bratislava, Košice, Nitra, 
Trnava). 

Valul de aer rece se va extinde 
până pe 19 ianuarie 2021, fiind înso-
țit de ninsori. 

Ministerul Afacerilor Externe re-
comandă cetățenilor români care ur-
mează să se deplaseze sau să 
tranziteze Slovacia / regiunile afec-
tate să consulte în permanență infor-
mațiile  privind evoluțiile 

meteorologice la: www.shmu.sk și să 
respecte recomandările autorităților 
slovace. 

Cetățenii români pot solicita asis-
tență consulară la numărul de telefon 
al Secției Consulare a Ambasadei 
României la Bratislava: +421 2 207 
27 347, apelurile fiind redirecționate 
către Centrul de Contact și Suport al 
Cetățenilor Români din Străinătate 

(CCSCRS) și preluate de către opera-
torii Call Center în regim de perma-
nență. 

De asemenea, cetățenii români 
care se confruntă cu o situație difi-
cilă, cu un caracter de urgență, pot 
apela telefonul de permanență al sec-
ției consulare a Ambasadei României 
în Republica Slovacă: +421 902 411 
268. 

Ministerul Afacerilor Externe reco-
mandă consultarea paginilor de inter-
net  http://bratislava.mae.ro/, http://w
ww.mae.ro/, http://www.meteoalarm.e
u/ și reamintește faptul că cetățenii ro-
mâni care călătoresc în străinătate au la 
dispoziție aplicația “Călătorește în si-
guranță” (http://www.mae.ro/app_cs), 
care oferă informații și sfaturi de călă-
torie.

Miniștrii Cristian Ghinea (MIPE) și Claudiu Năsui (MEAT)  
anunță deblocarea măsurilor pentru IMM  

Urmare din pagina 1 
Respectarea promisiunilor pe care 

statul român le-a făcut antreprenori-
lor reprezintă un punct crucial în 
crearea unui relații de încredere între 
stat și mediul de afaceri, pentru că 
predictibilitatea joacă un rol esențial 
în determinarea bunului mers al ori-
cărei afaceri. 

Cele trei măsuri de finanțare au ca 
scop sprijinirea mediului de afaceri, 
care este extrem de afectat de pande-
mia COVID și de efectele asupra acti-
vității comerciale. Două dintre acestea 
iau forma unor granturi: microgran-
turi, adică 2.000 euro, și granturi pen-
tru capitalul de lucru de la 2000 euro 
până la 150.000 euro. În cazul celei de-
a treia măsuri, granturile pentru inves-
tiții, valorile sunt cuprinse între 50.000 
euro și 200.000 euro. 

După suplimentarea care a avut 
loc în octombrie anul trecut, măsu-
rile nu mai aveau toată finanțarea asi-
gurată. Concret, lipseau 500 de 
milioane de euro din fonduri euro-
pene. Prin urmare, au existat mai 
multe discuții între cei doi miniștri 
precum și între aceștia și Comisia 
Europeană, pentru a identifica o so-
luție. 

Pasul următor este ca bugetul să 
fie adoptat de către parlament, cu 
noile modificări. De asemenea, în ul-
timele zile, în cadrul ministerului 
Economiei și a agențiilor din subor-
dine, ritmul de procesare a crescut 
considerabil la aproape 845 de do-
sare/zi. Toate acestea înseamnă că, 
odată cu noul buget, banii vor intra 
în conturile aplicanților admiși într-
un timp mult mai redus.

http://www.shmu.sk/
http://bratislava.mae.ro/
http://www.mae.ro/
http://www.mae.ro/
http://www.meteoalarm.eu/
http://www.meteoalarm.eu/
http://www.mae.ro/app_cs
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ANUNȚ PUBLIC 
“Unitatea administrativ-teritorială LARGU din județul BUZAU anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr. 38, 39, 40, 47,  începând cu data de 21.01.2021, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primariei comunei Largu, conform art. 14 alin. (1) și 

(2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliarenr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară: http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.’

Consiliul Concurenței analizează 
preluarea Paypoint Services SRL  
de către Innova/6 SCA SICAV – RAIF 

Consiliul Concurenței analizează 
tranzacția prin care Innova/6 SCA 
SICAV – RAIF intenționează să preia 
PayPoint Services SRL și, indirect, 
Payzone SA. 

Innova/6 SCA SICAV – RAIF este 
parte a Grupului Innova, care deține 
mai multe fonduri de investiții. Gru-
pul Innova investește în țările din Eu-
ropa Centrală și de Est și din regiunea 
Balcanică în domenii precum: Teh-
nologie – Media - Telecomunicații 
(TMT), ambalaje, alimentar și bău-
turi, servicii pentru companii din 
sectorul comerțului cu etc. 

PayPoint Services SRL și Payzone 
SA sunt active în principal în presta-
rea serviciilor legate de plata facturi-
lor și transferul de bani și în 
distribuția de produse preplătite de 

telefonie mobilă, internet și televi-
ziune pentru consumatorii din Ro-
mânia. Autoritatea de concurenţă va 
evalua această concentrare econo-
mică în scopul stabilirii compatibili-
tăţii sale cu un mediu concurenţial 

normal și va emite o decizie în ter-
menele prevăzute de lege. 

Observaţiile sau punctele de ve-
dere pot fi transmise, prin fax la nr. 
021.405.45.12, prin e-mail: servi-
cii@consiliulconcurentei.ro sau prin 

poștă la următoarea adresă: Consiliul 
Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr.1, 
Corp D1, Sector 1, București, Cod 
Poștal 013701, Oficiul Poștal nr.25, în 
termen de 20 zile de la data prezen-
tului anunţ.

http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau
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cu textul în format word  
și indicați data de publicare.
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Ziarul News este un ziar de interes 
general cu stiri direct din surse oficiale, 
prezentand intr-o manieră clara si 
accesibila, evenimentele ce au impact 
asupra cetateanului, economiei si 
mediului de afaceri romanesc.  
 
Ziarul News este Partener oficial al 
Confederatiei Nationale pentru 
Antreprenoriat Feminin–CONAF.  
 
Ziarul News este ideal pentru 
promovarea business-ului tau! 
Categorii de continut editorial 
 
Ziarul News apare in regim de cotidian 
national zilnic, de luni pana vineri si 
contine informatie generalista, 
informatie de business, informatie 
cultural-educational avand urmatoarea 
structura editorialista: 
 sectiunea administratiilor centrale 

si locale: Administratii Publice, 
Politica Externa, Activitatea 
ambasadelor straine in Romania, 
Justitie, Politia in actiune; 

 sectiunea economic&financiar: 
Economie, Actualitatea nationala; 

 sectiunea de interes general: 

Cultura si Educatie, Sanatate, 
Bucurestiul in timp real, Sport; 

 sectiunea de Mica Publicitate: 
Anunturi Publice, Anunturi de Mediu, 
Convocatoare AGA, Citatii, Somatii, 
Vanzari, Anunturi Imobiliare, 
Comunicate de Presa. 

 
Profilul cititorilor 

 Varsta: 30 - 59 ani; 
 Studii:  superioare si 

postuniversitare; 
 Venituri:  medii si mari; 
 Mediu:  preponderent urban. 
Categorii de public: 

 ambasadori, politicieni; 
 top-level managers: Executive 

managers, Presedinti, Vice – 
Presedinti, CEO, CFO; 

 antreprenori romani. 
 
Structura publicului tinta 

 Sex:  65% barbati  35% femei 
 Varsta:  30% intre 30 si 35 ani  70% 

între 36 si 59 ani 
 Mediu:  95% urban  5% rural 
 Studii:  90% universitare  
 Venituri:  80% ridicate  
 80% din cititorii Ziarului News au 

locuinta proprietate personala 

 90% din cititori au cel putin un 
autoturism; 

 90% din cititori sunt activi  
detinand functii de conducere ( 
presedinti, directori generali sau 
directori execu tivi, antreprenori,  
oameni politici, ambasadori, rectori 
univeristari); 

 
Online 
Publicitatea pe site-ul 
www.newsnational.ro este gestionata 
exclusiv de firmele Agentia de 
Publicitate Manpres S.R.L. si  Manpres 
Distribution S.R.L.

Abonează-te la Ziarul News!

Modalități de abonare: 
• MANPRES DISTRIBUTION E-mail: office@manpres.ro 
• Online pe www.manpres.ro/abonamente

Pentru mai multe informații  
și sesizări abonamente: 

office@manpres.ro  
Telefon: 0722 341 546

Preț  
abonamente: 

n 1 lună 
69.00 lei

n 3 luni 
194.00 lei

n 6 luni 
359.00 lei

n 12 luni 
599.00 lei

REDUCERE  de până la  52%



Prezentare și Rate Card an 2021  
pentru Ziarul News- Ediție Națională

Denumire societate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Strada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr.  . . .,Bl.  . . .,Sc.  . . . ., Et.  . . . . . . . . ., Ap., Localitate  . . . . . . . . . . . . . . . . 

Judet/Sector . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Plata se va efectua in contul societatii: MANPRES DISTRIBUTION in urmatoarele conturi: 
BRD, AG. BELLER: RO85BRDE445SV84092604450 deschis la Trezorerie: A.T.C.P.M.B. IBAN: RO69TREZ7005069XXX008138 

RATE CARD

Format Dimensiune Ratecard alb-negru RON Ratecard color RON

1/1 Pagina 259x350 mm 5000 10000

1/2 Pagina 259x175 mm 2500 5000

1/4 Pagina 126x175 mm 1250 2500

1/6 Pagina 126x115 mm 1000 2000

1/8 Pagina 126x85 mm 500 1000

Ultima Pagina 1/2 259x175 mm 5000 10000
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