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Ford lansează astăzi
la Craiova producţia
noului EcoSport

Începe dezmembrarea Air
Berlin: Lufthansa preia 81 de
avioane şi 3000 de salariaţi
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TeraSteel,
prima fabrică
românească
inaugurată în
străinătate
după 1990

Ori ne activăm,
ori ne analfabetizăm!
Conf. univ. dr.
Andreea Paul (INACO)
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România nu a prea fost ferită de
proştii ajunşi şefi. Ei nu puteau accepta
pe alţii mai pricepuţi decât ei şi s-au
încercuit de unii şi mai proşti ca ei. Aşa
s-a ajuns la cea mai gravă deprofesionalizare a decidentului public din
istoria României. Aşa s-a ajuns și la cea
mai gravă degradare a educaţiei în
România. Nivelul de cultură în rândul
populaţiei este la cote de avarie. Colcăim în analfabetism! Modelele
"succesului românesc" sunt repetenţii,
cei cu studii la instituţii obscure,
traseiştii, lingăii, şmenarii şi cocalarii.
Uitaţi-vă cu atenţie la cei care ne
conduc! Aruncaţi un ochi pe CV-urile
lor! Pe averile lor! Ciuliţi urechile la ce
spun zi de zi! Deciziile lor te lasă
perplex! Funcţii şi mandate zeci,
rezultate zero! Este revoltător. De ei
depinde mediul în care se dezvoltă
copiii noştri.
Este inadmisibil ca profesionişti
autentici şi români talentaţi să se
chinuie în sărăcie, în timp ce legile au
fost făcute pentru premierea prostiei şi
hoţiei. Cum să stimulezi educaţia şi
munca într-o ţară în care şoferul din
Parlament are salariul dublu faţă de un
educator şi chiar mai mare decât al unui
conferenţiar universitar cu doctorat
făcut pe bune? Dar când un consilier
parlamentar obscur are salariul dublu
faţă de un profesor universitar, iar
parlamentarii au salariul de patru-cinci
ori mai mare decât un medic sau un
cadru universitar?! Când un funcţionar
public câştigă în medie cu peste o
treime mai mult decât un angajat
privat? Cine a permis legi atât de
speciale încât anormalul a devenit lege?
"Interesul naţional" cine îl apără? Care
este centrul de decizie care a coordonat
această degradare alarmantă?
Cine poate corecta tendinţele
actuale? Poate o nouă generaţie de
apărători ai interesului naţional, mult,
mult, mult mai educată. Caracterele
puternice, cu drag de semeni, care nu se
vând pe trei lulele - trei surcele. Poate
comunitatea de profesionişti care a mai
rămas în ţară. Caracterele puternice
care nu şi-au trădat nici meseria, nici
echipa, nici naţiunea, care nu şi-au
cumpărat nici funcţiile publice şi nu
s-au lăsat strânşi cu uşa incompetenţei.
Caractere puternice, ori ne activăm, ori
ne analfabetizăm!
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ECONOMIE
Ne-am împrumutat la cele
mai scăzute costuri obţinute
istoric pentru scadenţa de 10
ani. Ministerul Finanţelor Publice a atras ieri de pe pieţele financiare internaţionale suma de
1 miliard de euro prin redeschiderea emisiunii lansată în aprilie 2017, cu maturitatea iniţială
de 10 ani, cupon 2,375%. Pag. 2
Pensiile private au acumulat 38 mld. lei. Pilonul II de
Pensii în România împlineşte
un deceniu de existenţă în România, timp în care a dovedit
că protejează contribuţiile participanţilor şi le aduce o valoare suplimentară, stimulează
economia naţională şi reprezintă o sursă locală importantă
de finanţare a proiectelor publice. Pag. 2
S-a aprobat Programul de
iarnă 2017-1018 în domeniul
energetic. Practic, prin programul aprobat, a fost stabilit nivelul stocurilor de combustibili în
vederea producerii de energie
pe care producătorii trebuie să
îl asigure până la data de 15 noiembrie anul curent, dar şi necesarul de volum de apă din
lacurile de acumulare. Pag. 2

ACTUALITATE
Alro investeşte în creşterea
eficienţei energetice. Alro
S.A., cel mai mare producător
de aluminiu din Europa continentală (excluzând Rusia şi
Peninsula Scandinavă), implementează un program pe termen lung, de peste 100 de
milioane de dolari, pentru
creşterea eficienţei energetice
şi scăderea consumurilor companiei, în cadrul programului
„Green Factory”. Pag. 3

COMPANII
InfoCons: Cum prevenim pericolele utilizării GPL. Gazul
petrolier lichefiat este un pro-

dus obţinut din gazele de sondă
incolor, inodor şi combustibil,
mai greu decât aerul, astfel că în
cazul unor scurgeri se va acumula în părţile inferioare ale camerei. Pag. 4
C&W Echinox: Companiile
au închiriat birouri pentru
4.000 de angajaţi suplimentari. Dezvoltatorii de birouri
nu au livrat nicio clădire nouă
în Bucureşti în cel de-al treilea
trimestru al anului curent, în
timp ce companiile au închiriat spaţii cu o suprafaţă cumulată de 68.000 de metri
pătraţi, în creştere cu 5% faţă
de perioada similară a anului
precedent. Pag. 5

FISCALITATE
Modificări fiscale în avalanşă, în 2017. Schimbările fiscale, implementate chiar şi de la
o lună la alta. Impozite sau taxe
care dispar la câteva luni după
ce au fost introduse, sau reapar
la câteva luni după ce guvernul
renunţase la ele. Pag. 6

EVENIMENT
La mulţi ani scriitorului George Coandă! Născut la
12.10.1937, George Coandă împlineşte astăzi frumoasa vârstă
de 80 de ani. Ultima operă pe
care a scris-o George Coandă a
fost "O cetate, o patrie, o lume"
, care este un "antijurnal", o
mărturie de suflet, chiar o
"spovedanie sui-generis" scrisă
"întru Duhul mării cetăţi voievodale". Pag. 7

EXTERN
Negocierea plecării Regatului
Unit din UE începe să devină
o partidă de poker. A luat sfârşit cea de a cincea rundă a negocierilor dintre Londra şi Bruxelles
privind plecarea Regatului Unit
din Uniunea Europeană. Comentariile agenţiilor internaţionale
de presă sunt din ce în ce mai
puţin optimiste. Pag. 8
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Este inadmisibil ca profesioniştii
autentici să se chinuie în sărăcie
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EURO



4.59 RON

DOLARUL AMERICAN



3.87 RON

LIRA STERLINĂ



5.12 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



3.97 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.58 RON

