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ADEVĂRUL 

Camera Deputaţilor refuză să le dea elevilor o masă caldă pe zi 

 
adev.ro/oqgqhj 

 

http://www.agerpres.ro/
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Deşi ultimele studii arată că în România unul din zece copii din mediul rural merge la culcare flămând, deputaţii 
au ales să respingă, marţi, proiectul care prevede introducerea unei mese calde în şcoli sau a unui pachet 
alimentar corespunzător cu nevoile nutriţionale ale unui copil. 
Deşi ultimele studii arată că în România unul din zece copii din mediul rural merge la culcare flămând, deputaţii 
au ales să respingă, marţi, proiectul care prevede introducerea unei mese calde în şcoli sau a unui pachet 
alimentar corespunzător cu nevoile nutriţionale ale unui copil. „Noi susţinem acest program, însă, nu putem să îl 
aplicăm decât la nivel pilot, iar asta pentru că deocamdată nu avem infrastructura necesară. De asemenea, 
trebuie menţionat faptul că nu avem capacitatea de asigura condiţiile igienico-sanitare pentru servirea unei mese 
 complexe. Vom face, însă, toate demersurile necesare deoarece programul „cornul şi laptele“ nu satisface 
nevoile nutriţionale ale copiilor“, a încercat o explicaţie  Sorin Cîmpeanu , deputat în cadrul Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi fost ministru al Educaţiei. Probleme sunt şi cu programul-pilot Programul a 
fost proiectat anul trecut de Guvernul Cioloş şi trebuia pilotat în anul şcolar 2016-2017 pe aproximativ 30.000 de 
elevi şi preşcolari din 50 de unităţi şcolare. „Venim cu un program pilot care să permită acordarea unei mese 
calde sau a unui pachet alimentar în fiecare zi, la şcoală. Am ales câteva unităţi de învăţământ, care sunt 
deocamdată în acest program pilot din zone geografice diferite, din medii sociale diferite tocmai pentru a vedea în 
ce fel putem face eficient acest program şi dacă după acest an şcolar, 2016-2017, acest proiect pilot confirmă. 
Obiectivul este ca el să fie lărgit apoi la nivelul întregii ţări şi să combinăm cumva şi programul „Fructe în şcoli” cu 
„Laptele şi cornul în şcoli”, adăugând nişte resurse financiare", spunea Dacian Cioloş în octombrie anul trecut. 
Practic, aceşti copii ar fi trebuit să primească zilnic câte un pachet alimentar sau o masă caldă în limita a 7 lei. 
Însă se pare că doar jumătate dintre cei înscrişi au beneficiat de această masă. „Problema a fost legată de 
implementarea acestui program. E vorba de asigurarea condiţiilor şi a tipului de meniu pe care trebuiau să îl 
primească elevii. Trebuie îndeplinite nişte condiţii în ceea ce priveşte avizele sanitare ş.a.m.d. Toate aceste 
elemente trebuie să fie revizuite şi sper ca în toamna anului următor să fie puse la punct toate detalliile“, susţine 
 Ariana Oana Bucur, secretar de stat în cadrul Ministerul Educaţiei. Pe de altă parte, Daniela Vişoianu, 
preşedintele Coaliţiei pentru Educaţie, spune că aceste verficări ar fi trebuit să fie făcute încă de acum un an. „În 
afara logicii că e un proiect al guvernului anterior, deci trebuie picat, pentru un proiect pilot nu există justificarea: 
<>, pentru că asta presupune pilotarea - testarea a ceea ce funcţionează şi ceea ce poate fi îmbunătăţit. Toate 
aceste decizii care sunt luate şi apoi <<întoarse>> afectează copii şi sistemul. Acest program este deja în 
derulare şi verificarea infrastructurii necesare, a condiţiilor igienico-necesare se presupune a fi fost făcută în vara 
anului 2016, atunci când au fost selectate şcolile pentru pilotare. Este obligatoriu să nu se implementeze decizii 
de politică publică fără date serioase în spate, fără analize de impact.” Masa Caldă ar putea preveni abandonul 
şcolar Masa Caldă este o măsură utilă în vederea diminuării fenomenului de abandon şcolar, însă nu este 
suficientă. Aceasta ar trebui să fie integrată în programul „Şcoală după şcoală“ la care orice copil ar trebui să aibă 
acces, potrivit Legii Educaţiei naţionale din 2011. Aceasta nu este, însă, aplicată de autorităţi“, a explicat Laura 
Marin, preşedintele Asociaţiei pentru Educaţie şi Justiţie Socială Human Catalyst. „Se pare că autorităţile au bani 
pentru creşteri salariale, dar nu şi pentru asigurarea unei mese pe zi pentru elevi. Trebuie să ne gândim că pentru 
mulţi copii aceasta ar putea fi singura masă pe zi, motiv pentru care implementarea unei astfel de măsuri ar 
reduce cu siguranţă abandonul şcolar“, este de părere sociologul Gelu Duminică. 
Campanie în şcoli: Fără ură, cu toleranţă! 

 
adev.ro/oqgfti 
 

Premierea câştigătorilor concursului şcolar „Fără Ură, cu Toleranţă“ a avut loc pe 24 mai, în cadrul unui 
eveniment desfăşurat la Spaţiul Public European din Bucureşti. Competiţia a reunit 300 de proiecte din 239 de 
şcoli şi a implicat peste 24.000 de persoane în activităţile desfăşurate la nivel naţional de către elevi şi cadre 
didactice. 
„Ca în fiecare an, concursul adresat şcolilor a stârnit interesul elevilor şi cadrelor didactice, astfel că ne-am 
bucurat să vedem că proiectele au fost foarte numeroase şi consistente. Având în vedere complexitatea probelor 
şi etapelor concursului, sperăm că efortul depus de cei implicaţi va avea efecte concrete în diminuarea şi 
conştietizarea bullying-ului”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al  Organizaţiei Salvaţi Copiii 
România. Miza concursului a fost conştientizarea  efectelor  pe care situaţiile de bullying le au asupra tuturor celor 
implicaţi, fie că vorbim despre victimă, despre agresor sau despre martor. Statisticile celei mai recente cercetări 
Salvaţi Copiii pe această temă, menţionează că fenomenul se menţine la cote ridicate. 46% dintre copii declară 
că au fost martorii unei situaţii de bullying în grupul de prieteni, iar 69% în mediul online. “Adeseori, 
comportamentele asociate bullying-ului sunt interpretate de numeroşi adulţi, părinţi şi cadre didactice, ca strategii 
de adaptare fireşti pe care copiii le folosesc în mod natural şi pentru care nu este necesară intervenţia adulţilor. În 
realitate, comportamentele de bullying reprezintă unul dintre cei mai puternici factori de risc pentru sănătatea şi 
protecţia copiilor, care prin caracteristicile specifice (dezechilibru de putere, regularitate, intenţia de a provoca 
suferinţă fizică şi / sau emoţională), devine imposibil de gestionat doar la nivelul grupului de copii”, declară Diana 
Stănculeanu, psiholog Salvaţi Copiii. La concurs au participat elevii şi profesorii din învăţământul preuniversitar. 
Competiţia a beneficiat de susţinerea Ministerului Educaţiei Naţionale, desfăşurându-se în perioada  7 februarie – 
24 martie 2017, iar copiii şi adolescenţii au participat potrivit ciclului de învăţământ în care se încadrează. 
Câştigătorii competiţiei au fost: -  categoria I (clasele I-IV) - Premiul I: Şcoala Metropolitană ARC Bucureşti; 
Premiul II : Colegiul Naţional Andrei Mureşanu, Bistriţa-Năsăud; Premiul III: Şcoala Gimnazială Oprea Iorgulescu, 
Câmpulung. -  categoria II (clasele V-VIII):  Premiul I: Şcoala Gimnazială nr. 10, Bacău; Premiul II: Scoala 
Gimnazială Nr.2 Râmnicu Sărat; Premiul III: Colegiul Naţional Spiru Haret, Tecuci. -  categoria III (clasele IX-XII): 
Premiul I: Liceul de Arte H. Darclee, Brăila; Premiul II: Colegiul Naţional Carol I, Craiova; Premiul III: Colegiul 
Naţional Gheorghe Şincai, Baia Mare. 

http://adev.ro/oqgfti


Nume grele din lumea medicală, trimise în judecată pentru luare 

de mită. Studente de la Medicină au plătit şi cu bani, şi cu 

favoruri sexuale examenele 
 
adev.ro/oqgwbm 

 
Şase profesori din cadrul Facultăţii de Medicină din Craiova au fost trimişi în judecată pentru luare de mită. 
Cadrele didactice au primit mii de euro, în bani şi bijuterii, ca să îi scape pe studenţi de stresul examenelor şi să 
le dea note bune. 
Sex, desfrâu şi şpagă pentru un examen promovat la Medicină în Craiova, asta au stabilit procurorii în anul 2015. 
Nume grele din lumea medicală apar în dosarul de corupţie care a fost trimis în judecată săptămâna trecută de 
magistraţii Curţii de Apel Craiova.    Unii profesori sunt acuzaţi că au primit banii în biroruri sau în maşini direct de 
la studenţi. Alţii au preferat ca studenţii cu restanţe să strângă banii şi să le cumpere anumite bijuteri i scumpe. 
 Dănuş Firu, Cristina Petrică, Liviu Chirigiu, Ştefan Oana Purcaru, Lucica Roşu şi Daniela Denisa Cernea au fost 
trimişi în judecată pentru luare de mită de magistraţii Curţii de Apel Craiova. Profesorii din cadrul Facultăţii de 
Medicină Craiova au contestat de trei ori trimiterea în judecată a dosarului. Ultima cerere a fost respinsă pe data 
de 17 mai, iar instanţa a dispus începerea procesului. „Respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de 
inculpaţi. Obligă inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat, în cuantum de câte 150 lei fiecare. Definitivă. 
Pronunţată în camera de consiliu“, se arată în pronunţarea Curţii de Apel Craiova.     Cine sunt profesorii acuzaţi 
de luare de mită   Cristina Petrică este şefa disciplinei Patologie, din cadrul Facultăţii de Medicină Craiova. 
Doctorul este cercetat pentru luare de mită şi, la percheziţiile efectuate în anul 2015, din locuinţa Cristinei Petrică 
au fost ridicate mai multe bunuride valoare.   Lucica Roşu, o altă persoană cercetată, este profesor la aceeaşi 
facultate, fiind totodată şi şefa Laboratorului de Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţea din Craiova. 
Studenţii din cadrul instituţiei au precizat că preţul pentru promovarea unui examen susţinut cu Lucia Roşu era 
între 50 şi 100 de euro. Restanţierii erau cei care plăteau în plus. Chiar dacă anchetatorii au ridicat, la percheziţii, 
sume mari de bani, dar şi bijuterii scumpe din locuinţa acesteia, în declaraţia ei de avere nu apar astfel de bunuri. 
  Denisa Cernea este profesor la Facultatea de Medicină din Craiova, specializarea Anestezie şi Terapie 
Intensivă. Cadrul didactic, cercetat în acelaşi dosar de luare de mită, a făcut, în anul 1992, studii la Lyon (Franţa). 
  Profesorul universitar Ştefana Purcaru din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova a primit pe data 
de 5 februarie 2015, suma de 750 de lei de la mai multe studente pentru un examen. Anchetatorii au mai stabilit 
că şi profesorul Liviu Chirigiu a primit în luna iunie 2014, câte 100 de euro de la şase studenţi pentru o notă bună. 
       Procurorii au confiscat în 2015 din locuinţele suspecţilor 33.508 lei, 9.210 euro şi 205 dolari, dar şi 
numeroase bijuterii din aur şi argint.    În anul 2015 în luna iunie în Craiova au avut loc 15 percheziţii domiciliare la 
adrese din Craiova, dar şi la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie şi la Direcţia de Sănătate Publică Dolj.    
Examenele au fost promovate cu favoruri sexuale   Student: Dădui 600, nu 500 Doamnă: De ce dăduşi 600? 
Student: pentru că nesimţita de ... nu pune bani, ea se ... şi îşi aranjează. 
 

EVENIMENTUL ZILEI 

 

Elevi ajunși de urgență la spital! Au consumat un 
aliment banal 
 
http://evz.ro/elevi-urgenta-spital.html 
Un număr de 11 elevi au ajuns la Spitalul din Oltenița cu suspiciunea de toxiinfecție alimentară, după ce au 
consumat la școală un aliment care ar fi fost preparat la ora de gastronomie, potrivit Digi24.ro  
Elevii au mâncat clătite, făcute la ora de gastronomie. Celor 11 elevi li s-a făcut rău și au fost transportați la spital. 
În acest moment, starea acestora este stabilă, însă copiii sunt ținuți sub supraveghere și li se administrează 
perfuzii. 
„Starea copiilor în general este bună. Este vorba de 11 elevi care au pregătit, la sala de sport de la şcoala 
generală din Ulmeni, clătite, la ora de gastronomie”, a declarat Liana Petculescu, şefa Secţiei Pediatrie, Spitalul 
Olteniţa. 
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INCOME MAGAZINE 
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ROMÂNIA LIBERĂ 

EXCLUSIV. În premieră, liceele de elită din Bucureşti nu mai pot 

face în acest an Parada Absolvenţilor. Primăria Capitalei i-a 

trimis pe elevii de la Şincai şi Caragiale să defileze în curtea şcolii 

http://romanialibera.ro/actualitate/eveniment/exclusiv-in-premiera--liceele-de-elita-din-bucuresti-nu-mai-pot-

face-in-acest-an-parada-absolventilor--primaria-capitalei-i-a-trimis-pe-elevii-de-la-%C5%9Eincai-si-caragiale-

sa-defileze-in-curtea-scolii-451030 
Liceele de elită din Bucureşti organizează în fiecare an Parada Absolvenţilor. La Caragiale e o tradiţie de 
48 de ani, la Şincai doar de trei. Niciunul nu a mai primit însă în acest an autorizaţie de la Primăria 
Capitalei, care le-a transmis să facă parada pe trotuar sau în curtea şcolii. 

„Este o aberaţie. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat”, ne spune revoltată directorul Colegiului Naţional Gheorghe 
Şincai, Silvia Muşatoiu. Ea a explicat că avea acordul de principiu de la Poliţia Rutieră a Capitalei pentru 
organizarea Paradei Absolvenţilor pentru vineri, în intervalul 9,00-9,30, de la fostul restaurant Budapesta 
(intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Mărăşeşti) până la Şincai. 
Şi totuşi, miercuri, atunci când s-a întrunit comisia de specialitate din cadrul Primăriei, a avut parte de o surpriză 
neplăcută: parada poate fi organizată ori sâmbătă (în condiţiile în care absolvenţii claselor a XII-a termină 
cursurile vineri), ori vineri, dar numai pe trotuar. Şi asta cu condiţia ca evenimentul să nu afecteze nici traficul 
rutier, nici cel pietonal. De parcă pe trotuar nu ar fi pietoni. Şi tot pe trotuar sunt parcate maşini, aşa că 
deplasarea coloanei s-ar desfăşura cu sincope. 
„Bulevardul Dimitrie Cantemir are trei benzi de circulaţie pe sens şi niciodată nu am avut reacţii negative, nici 
măcar din partea şoferilor. Oricum, parada nu durează mai mult de 15 minute, pentru că sunt tineri şi merg 
repede. Nu înţeleg ce se întâmplă. Faţă de anii trecuţi, nu s-a schimbat nimic, în afară de primarul general”, a mai 
declarat pentru România liberă Silvia Muşatoiu. 
Ea s-a declarat dispusă să plătească amenda pentru a organiza, totuşi, parada: „Am întrebat cât este amenda, 
pentru că nu pot să le spun celor 250 de copii care aşteaptă parada că în acest an vor merge pe trotuar sau se 
vor strânge în curtea şcolii”. 
Nici la Caragiale nu se va mai face paradă. Era o tradiţie de 48 de ani 

Informaţia că Primăria Capitalei nu a autorizat Parada Absolvenţilor a fost confirmată, pentru România liberă, şi 
de directorul Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale, Andreia Mihaela Beatrice Bodea, care însă a insistat să-i ţină 
partea primarului Gabriela Firea, într-o atitudine care frizează slugărnicia. „Cred că şi Primăria Capitalei are 
sufieciente probleme pe cap. Oricum, sunt optimistă în ceea ce priveşte decizia pe care o va lua doamna Firea, 
chiar dacă va trebui să defilăm pe trotuar”, ne-a declarat ea. 
România liberă a solicitat un punct de vedere din partea Primăriei Municipiului Bucureşti, însă până la data 
publicării acestui articol nu am primit niciun răspuns.  
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Mediafax 

FOTO Iaşi: Adolescentă plecată de acasă de marţi, după ce ar fi 

fost ameninţată de un profesor, căutată 

http://www.mediafax.ro/social/foto-iasi-adolescenta-plecata-de-acasa-de-marti-dupa-ce-ar-fi-fost-amenintata-de-

un-profesor-cautata-16374967 

 
Zeci de oameni caută o adolescentă de 15 ani din Iaşi, plecată de acasă de două zile, împreună cu o colegă, 
după ce ar fi fost certate de către un profesor deoarece au făcut un cont de Facebook fals cu numele lui.şi ar fi 
fost ameninţate cu corigenţa. 

http://www.mediafax.ro/social/foto-iasi-adolescenta-plecata-de-acasa-de-marti-dupa-ce-ar-fi-fost-amenintata-de-un-profesor-cautata-16374967
http://www.mediafax.ro/social/foto-iasi-adolescenta-plecata-de-acasa-de-marti-dupa-ce-ar-fi-fost-amenintata-de-un-profesor-cautata-16374967


Cele două adolescente sunt eleve în clasa a 8-a la şcoala din localitatea ieşeană Moşna, iar marţi, profesorul de 
istorie le-a certat şi le-a ameninţat că le lasă corigente după ce fetele făcuseră un cont de Facebook fals cu 
numele cadrului didactic şi publicaseră acolo mai multe fotografii cu acesta şi cu familia lui, transmite 
corespondentul MEDIAFAX. 
Speriate, fetele au fugit de la şcoală şi nu s-au mai întors acasă. Imediat au fost alertaţi părinţii şi autorităţile, care 
au început căutările. 
”Imediat ce nu s-au prezentat la oră profesorul a anunţat directorul şcolii, directorul ne-a sesizat pe noi, cei de la 
Primărie, şi am început căutările, care marţi au avut loc până la ora 23. Din păcate numai o fată a fost găsită, 
cealaltă, cu voia lui Dumnezeu sperăm să o găsim mâine (joi)”, a declarat primarul din Moşna, Georgel Popa. 
Noaptea de marţi spre miercuri cele două fete ar fi petrecut-o pe câmp, la mai bine de 20 de kilometri de satul în 
care locuiesc. În cursul zilei de miercuri au fost văzute pe o şosea de către un localnic, care a convins-o pe una 
dintre ele să se întoarcă acasă. 
”Comunitatea noastră este mică şi un şofer care se deplasa de la Iaşi spre Moşna le-a întâlnit pe traseu, în 
localitatea Chicerea. Una din copile a fost convinsă să urce în maşină să vină la Moşna, cealaltă s-a speriat şi a 
fugit. Explicaţia fetiţei pe care am găsit-o a fost că au stat adăpostite în nişte boscheţi, în jurul localităţii Costuleni 
(la jumătatea distanţei dintre Moşna şi Chicerea - n.r.). Este greu să rezişti o noapte în pădure, darămite două”, a 
adăugat primarul. 
Distanţa dintre cele două localităţi este de 36 de kilometri. 
Părinţii Siminei, fata de 15 ani care este acum căutată de către autorităţi şi localnici din trei comune, sunt 
disperaţi. 
”Am înţeles că a certat-o profesorul, de la un cont fals deschis. Le-a ameninţat şi după au plecat. (...) E un cont 
fals, am înţeles, sunt puse nişte poze. Am înţeles că e şters deja, cu asta s-a rezolvat, numai să o găsim, să 
ajungă acasă cu bine, să fie în siguranţă. (...) E distanţă mare de la Moşna până aici (la Chicerea) sunt ceva 
kilometri. Am căutat-o, am mers toată partea asta, nu ştiu deocamdată. Dacă acum două seri când erau două nu 
au intrat în pădure, acum cred că tot pe marginea drumului stă pe undeva. E singură!”, a declarat mama fetei, 
Florica Radu. 
În opinia tatălui Siminei, NIcuşor Radu, singurul vinovat pentru fuga fetelor este profesorul de istorie. 
”Profesorul le-a luat într-o clasă, fără să anunţe pe nimeni. Acolo, în clasa respectivă, nu a fost nimeni decât el şi 
cu fetele. Trebuia să cheme un alt profesor, aşa era normal să fie de faţă. Spun alte colege că au fost ameninţate, 
că au auzit şi cărora le-au povestit, că ele au mai stat o oră la şcoală după ce s-a întâmplat incidentul ăsta. Le-a 
spus că o să rămână corigente, că o să le distrugă ”, a declarat Nicuşor Radu, tatăl fetei. 
Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Iaşi, inspectorul Anca Vâjiac, tânăra de 15 ani este căutată de către poliţişti, 
polişti de frontieră, pompieri şi jandarmi, iar în sprijinul acestora a fost şi un echipaj al Unităţii Speciale de Aviaţie 
de la Iaşi, care a survolat zona cu un elicopter. 

 

 

NEWS.RO 

Vaslui: Peste 1.300 de elevi de la cele şase licee din Vaslui au 

mărşăluit pe străzi de Ziua Absolventului - FOTO 

https://www.news.ro/social/vaslui-peste-1-300-de-elevi-de-la-cele-sase-licee-din-vaslui-au-marsaluit-pe-strazi-

de-ziua-absolventului-foto-1922415324252017051516997891 

 

Peste 1.300 de elevi de la toate cele şase licee din municipiul Vaslui, dar şi sute de profesori şi 

părinţi au participat, miercuri, la cea de-a opta ediţie a ”Zilei Absolventului de Liceu”, un 

eveniment marcat printr-un marş desfăşurat pe mai multe străzi din oraş, precum şi cu un 

moment festiv în Piaţa Civică. 
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Peste 250.000 de elevi și studenți, 4.000 de profesori, 1.400 de unități de învățământ preuniversitar și 23 de 
universități din țară au accesat în anul școlar și universitar 2016-2017 programele Junior Achivement în România, 
a declarat miercuri ministrul Educației, Pavel Năstase. 
"În momentul de față în România încercăm să repunem pe tapet această formă de învățământ sub o denumire 
mai apropiată de abordarea românească, și anume învățământul profesional dual. Ca ministru al Educației am 
găsit un interes enorm din partea industriei, din partea zonei de business din România pentru a participa la 
această formă de învățământ. Este evident faptul că fără partenerii din zona economică, din zona de business, 
din industrie, o asemenea formă de învățământ nu se poate dezvolta. Sunt convins că în orice țară din lume și 
inclusiv din România, pe lângă cei care învață lucrând, este valabilă și cealaltă metodă, să muncim învățând sau 
în așa fel încât oamenii să aibă cele două variante de a alege atunci când au în față o carieră profesională", a 
spus Năstase cu prilejul unei gale organizată de Junior Achivement. 
Potrivit ministrului, stimularea gândirii antreprenoriale este o prioritate peste tot în lume, întrucât reprezintă "un 
motor al bunăstării oamenilor și comunităților". 
Pavel Năstase a spus că în programele școlare este cuprinsă încă de la vârstă fragedă componenta de educație 
antreprenorială. 
"Sub deviza "Investește în Educație" au fost puse la dispoziția instituțiilor de învățământ peste 50 de programe și 
proiecte naționale, internaționale de tip learning by doing destinate elevilor din învățământul primar, gimnazial, 
liceal, universitar", a mai susținut ministrul. 
Cea de-a VII-a ediție a Galei JA Hall of Fame — "Investește în educație" a avut loc miercuri seară la Ateneul 
Român în prezența ambasadorului SUA, Hans Klemm, eveniment în cadrul căreia au fost premiate cele mai bune 
proiecte participante la concursul din acest an. 
JA "Compania Anului" este ce mai mare competiție europeană de antreprenoriat adresată tinerilor care doresc să 
își transforme o idee de afacere într-un pilot sau un start-up împreună cu prietenii și colegii lor. 
Anul acesta, peste 150 de start-up-uri create de elevi și studenți cu potențial antreprenorial au intrat în incubatorul 
educațional de afaceri JA BizzFactory?. 
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