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Președintele Chinei: mai multă ideologie
în școli, tovarăși!
În momentul în care se apropie 30 de ani de la represiunea
din piața Tiananmen, Xi Jinping le-a ordonat profesorilor să
lupte contra „ideilor eronate”
Tudor Borcea

L

tudor.borcea@evzgroup.com

a aproape trei decenii de la represiunea mișcărilor studențești
prodemocrație, liderul de la Beijing a trasat o nouă sarcină: consolidarea educației ideologice în școli.
Și aceasta începând din clasele cele mai
mici. Luni, președintele chinez Xi Jinping
a ordonat, în cadrul unei ansamblu profesoral, promovarea sistemul de gândire
al regimului comunist pentru a contracara „toate tipurile de concepții greșite”,
a informat presa oficială, citată de Le
Figaro. „Împăratul roșu” a afirmat că
este esențială ameliorarea eficacității
învățământului ideologic și politic, de pe
băncile școlilor primare și până la universitate, în scopul „formării unor viitoare
generații bine pregătite să se alăture cauzei socialiste”. În această privință, „profesorii au o mare responsabilitate”, pentru
că „ideologia este de neînlocuit”, a afirmat Xi Jinping, la o reuniune cu profesorii
organizată în capitala țării, Beijing.

Socialismul galben,
mai bun ca democrația
După ce Xi Jinping a ajuns la putere, la sfârșitul anului 2012, Partidul Comunist Chinez (PCC) a lansat o campanie susținută contra difuzării „va-

lorilor Occidentului” și în special împotiva concepției occidentale despre
democrație. Președintele chinez invocă
în schimb „o mare reînnoire a națiunii”,
care se sprijină pe „socialismul în variantă chineză”. Puterea de la Beijing nu a încetat o clipă să strângă în chingi domeniul
educației (alături de multe altele, de altfel) după venirea la conducerea țării a lui
Xi Jinping. O nouă etapă a fost depășită
după punerea în funcțiune a unor institute de cercetare a „gândirii” tovarășului Xi
în zeci de universități, după ce gândirea
lui Xi Kinping a fost introdusă oficial în
carta Partidului Comunist Chinez, în octombrie 2017. Un privilegiu unic de care,
până atunci, s-a bucurat numai „Marele Cârmaci” Mao Zedong, fondatorul Republicii Populare Chineze. Teoriile lui Xi
Jinping trebuie folosire pentru a-i „ghida
pe studenți” în scopul de a le „întări încrederea” față de socialismul cu caracteristici chineze și de a „le stimula patriotismul”.

Campusurile, sub supraveghere
draconică
Regimul de la Beijing supraveghează
cu maximă atenție campusurile universitare, în condițiile apropierii comemorării datei de 4 iunie 1989, când, la ordinele
Partidului, armata a deschis focul în piața
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că, restaurant zona Drumul Taberei.
0723.913.273.

CLUB VILA BRAN (BRAN, BRAȘOV)
ANGAJEAZĂ
cu
experiență:
recepționer, animator pentru copii, bucătar, ospătar, barman,
spălător vase, cameristă, muncitor
întreținere,
electrician.
0722.268.866

RESTAURANT în Germania zona
Ludwigsburg, caută personal cunoscător de limba germană penru ajutor în bucătărie și deservire. Masa și
cazarea sunt asigurate, salariu după
tarifele germane. 0049(0)1622111191,
info@bootshausamhechtkopf.net

Angajăm personal la curățenie, ospătari, picoli și bucătari cu experiență
pe bucătărie tradițională româneas-

Sală fitness, Drumul Taberii
(Auchan), angajează personal la
curățenie. 0724.728.884.

^ După ce, asemenea lui

Mao, gândirea lui
Xi Jinping a fost înscrisă
în „biblia” partidului,
ea a devenit literă de lege

Tiananmen contra manifestanților omorând sute sau chiar mii de oameni, potrivit unor estimări. Mișcarea de protest
a pornit din universități și i s-au alăturat
intelectuali și muncitori care denunțau
corupția din țară și care cereau reforme politice și democratice. Contestația
s-a extins în marile orașe precum Shanghai și a culminat la Beijing cu uriașe
manifestații în Piața Tiananmen. După
mai multe tentative de negociere cu protestatarii, guvernul chinez a instaurat legea marțială, în 20 mai 1989, apoi a ordonat intervenția armatei, în 4 iunie 1989. Și
astăzi, subiectul Tiananmen este tabu în
China și a fost scos din manualele școlare
și interzis pe rețelele sociale.

Marx avea dreptate
La ora actuală, Partidul Comunist Chinez și-a multiplicat inițiativele pentru a
încerca să-i convingă pe tineri că soclul
ideologiei regimului este în continuare

pertinent. Ultima dintre ele este un desen
animat, comandat de serviciile de propagandă ale Partidului Comunist Chinez,
în care erou este nimeni altul decât Karl
Marx, și difuzat de la începutul anului pe
Internet. Nemaivorbind că, anul trecut,
puterea a difuzat la o televizune publică
un show botezat „Marx avea dreptate”, în
care experți dar și studenți expuneau meritele filosofului german. Anul trecut, Xi
Jinping , care este și secretarul general al
PCC, le-a cerut studenților o „mai bună
asimilare a marxismului”. Xi Jinping este
considerat unul din cei mai puternici lideri ai Chinei și s-a remarcat prin consolidarea restricțiilor împotriva libertății
presei și represiunea față de apărătorii drepturilor omului. De la venirea sa
la putere, a lansat o campanie națională
anticorupție, pe care mulți observatori o
văd ca un mijloc de a-și elimina contestatarii și de a-și consolida o poziție de neclintit în rândul Partidului.

Comenzile de mică publicitate se fac de luni până vineri între orele 9.00-15.45. Relații la tel.: 021-20.30.835
CORNER COFFE SHOP SRL din Arad
angajează 3 BRUTARI. Condiții minime: studii: medii (10 clase sau
școala profesională), calificare brutar (cod COR 751201), cunoașterea
bucătăriei sârbești (burek). CVurile se depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate în considerare CV-urile primite până la data de 24.03.2019.
Selecția candidaților va avea loc în
data de 25.03.2019 și constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon:
0740.530.807.

ANUNȚ CONCURS DIRECTOR SUCURSALĂ ÎN CADRUL HIDROCONSTRUCȚIA S.A.
HIDROCONSTRUCȚIA S.A., antreprenor general își desfășoară activitatea prin intermediul sucursalelor din țară și străinătate având
o cifră de afaceri de peste 309 milioane RON și un număr de peste 2.000 de angajați.
HIDROCONSTRUCȚIA S.A. selectează un candidat pentru funcția de Director în cadrul Sucursalei Ardeal din Cluj Napoca, sucursală
ce deține în portofoliu un număr de 8 lucrări în valoare de 200 de milioane RON și peste 200 de angajați.
I. Atribuții:
* Directorul de Sucursală organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității
sucursalei în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și obligațiile ce decurg din Actul Constitutiv, și dispozițiile Consiliului
de Administrație.
II. Procedura de evaluare/selecție cuprinde 2 etape:
* Etapa selecției dosarelor * Etapa interviurilor
III.Profilul candidatului:
* Studii superioare de lungă durată în domeniul construcții, specializarile suplimentare în management reprezintă un avantaj
* Minim 10 ani experiență general profesională din care 5 ani în poziții de management general
* Cunoștințe solide în domeniul și prognozei privind analiza tehnică, financiar – economică și comercială
* Capacitate de asumare bugete, plan de afaceri, urmărire și realizare obiective de extindere a activităților din cadrul sucursalei
gestionate
* Cunoașterea legislației societăților comerciale specifice Legii nr. 31/1990
* Experiență în conducerea unei societății/companii sau subdiviziuni ale acestora
* Bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă)
* Cunoștințe de operare calculator
* Cunoștințe de limba engleză sau altă limbă de circulație internațională
* Permis de conducere categoria B
IV. Documente necesare pentru depunerea candidaturii
* CV model European * Cazier judiciar
* Copie act identitate * Copie act studii, alte certificări menționate în CV
* Dovada experienței manageriale și a vechimii (adeverință/recomandare)
* Adeverință de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
* Declarație pe propria răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a se putea verifica informațiile furnizate
* Prezentarea unui de plan de management privind gestionarea activității unei Sucursale care să conțină o propunere de strategie
de management și obiective privind îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru realizarea termenelor calitate – legislație – costuri
V. Candidatura
* Candidaturile și documentele solicitate se vor depune până la data de 29.03.2019 la adresa de e-mail office@hidroconstructia.com,
recrutare@hidroconstructia.com
* Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluate în cadrul unui interviu, data, ora și locul desfășurării
interviului urmând să fie anunțate telefonic.

IRISH RESORT SRL, angajeaza 6
bucătari (cod COR512001), cerințe:
persoana care pregătește meniul,
recepționează și depozitează ingredientele alimentare. CV-urile se trimit la
mihaelatandara@yahoo.com, Relații:
0746.017.008
IRISH RESORT SRL, angajează 4 ajutor
de bucătari (cod COR941101), cerințe:
persoana care face prelucrările preliminare gătitului, recepționează și
depozitează ingredientele alimentare.
CV-urile se trimit la mihaelatandara@
yahoo.com, Relații: 0746.017.008
IRISH RESORT SRL, angajează 2 brutari
(cod COR 751201), cerințe: persoana care
produce diferite produse de panificație.
CV-urile se trimit la mihaelatandara@
yahoo.com, Relații: 0746.017.008.
SC LAURENTIU H SRL angajează muncitori calificați și necalificați în construcții.
Pentru mai multe detalii sunați la nr. de
tel. 0744.309.596.
SC IPD IMPEX SRL angajează muncitori
calificați și necalificați în construcții.
Pentru mai multe detalii sunați la nr. de
tel. 0747.036.510.

PRESTĂRI SERVICII
Execut lucrări construcții interior- exterior, acoperișuri, betoane, renovări case
vechi. 0742.536.060.
ACOPERIȘURI de orice tip, lindab, cutată, ondulată, jgheaburi, burlane și
accesorii de orice tip, reparații urgente.
0720.206.936

dIVERSE
TELMA NON STOP SRL -in insolventa/
in insolvency/en procedure collective,

cu sediul in Braila, str. Anton Pann nr.
7, bl. AB 3, sc. 2, ap. 24, jud. Braila, notifica deschiderea procedurii generale
de insolventa dispusa de Tribunalul
Braila in Dosar 400/1113/2019. Termene
limita: înregistrarea cererilor de creanta 23.04.2019; verificarea creantelor,
intocmire si publicare in BPI tabel preliminar creante 13.05.2019, solutionare
contestatii si afisare tabel definitiv
07.06.2019. Se convoaca Adunarea
Creditorilor in data de 17.05.2019 ora
12.00 la sediul administratorului judiciar din Braila, bd. Al. I. Cuza nr. 299 cu
ordinea de zi: prezentarea situatiei debitorului, desemnarea Comitetului creditorilor, confirmarea administratorului
judiciar si a retributiei acestuia, diverse.
(489)
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA
BUNEA EUGEN, tel. 0722407814,
NOTIFICA
deschiderea
procedurii
simplificate de insolventa impotriva
debitorului BRIAN-MEGAN SRL, CUI
-35872070, J34/172/2016, cu sediul in
Comuna Poroschia, Judet Teleorman,
urmarea Incheierii de sedinta din data
de 18.02.2019 pronuntata de Tribunalul
Teleorman in dosarul nr. 180/87/2019.
Fixeaza termene limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor -04.04.2019; verificare creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului preliminar -12.04.2019; solutionarea contestatiilor la tabelul preliminar si definitivarea tabelului creantelor -07.05.2019; data primei sedinte
a adunarii creditorilor -17.04.2019, ora
10,00 la sediul lichidatorului judiciar din
Alexandria, str. Libertatii, bl. H2, sc. A, ej.
2, ap. 11, jud. Teleorman. Termen pentru
continuarea procedurii 13.05.2019.
LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL
Bacău, tel/fax: 0234581515, notifică
deschiderea procedurii falimentului
simplificat cu dizolvarea societății asupra ERCOLE SACRIS SRL, CUI: 17103612,

prin sentința civilă nr. 132/2019
pronunțată în dosar nr. 1896/110/2018,
Tribunalul Bacău -Secția a II-a Civilă.
COPYRO - Societate de Gestiune
Colectivă a Drepturilor de Autor solicită
titularilor de drepturi opere scrise membri COPYRO, dar și celor care nu sunt
asociați la niciun organism de gestiune
colectivă din domeniul operelor scrise,
să notifice COPYRO cu privire la utilizări
ale operelor lor pentru drepturile prevăzute la gestiunea colectivă obligatorie
(retransmitere prin cablu, copie privată
s.a., potrivit Legii 8/1996 republicată)
în vederea identificării, stabilirii și efectuării demersurilor cuvenite remunerării
acestora. Consultarea listei titularilor
de drepturi neidentificați opere scrise,
alte informații și date de contact sunt
disponibile pe site-ul: www.copyro.ro.
SC SPRINT INVESTMENT SRL, titular al
proiectului ,,Extindere centru logistic
A1, anexe tehnice, rețele exterioare”,
anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către APM
Giurgiu în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul propus a fi amplasat în localitatea Bolintin Deal, str. Răsăritului, nr.
6, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Giurgiu,
în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00
și vineri între orele 9.00-12.00 precum și
la următoarea adresă de internet www.
apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a APM Giurgiu

CUMPĂRĂRI
Cumpărăm cărți. Plata pe loc. Noi/vechi.
Deplasare gratuită. 0754.503.000
Continuare în pag. 11

