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ACTUALITATE
Taxa clawback a fost suspendată. Vineri, printr-o ordonanţă de urgenţă, s-a
suspendat temporar, pentru o
perioadă de până la 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2018,
obligaţia de plată a taxei de
clawback pentru deţinătorii
autorizaţiilor de punere pe
piaţă a medicamentelor derivate din sânge uman sau
plasmă umană. Pag. 2

IT&C
Digi Mobil anunţă telefoane
Huawei compatibile cu Voce
4G și Voce Wi-Fi. Digi Mobil
şi Huawei au finalizat cu succes testele pentru serviciile
Voce 4G (VoLTE) şi Voce Wi-Fi
(VoWiFi), astfel încât abonaţii
Digi Mobil vor beneficia de
încă două telefoane compatibile cu aceste tehnologii: Huawei Mate 10 Pro şi Huawei
P9Lite Mini. Pag. 3
Nu avem nicio entitate SAL
pentru Soluţionarea Litigiilor Online. În prezent
există cca. 250 de entităţi
ADR din 24 de state membre
notificate către Comisie şi înregistrate în Platforma SOL.,
însă Polonia, România şi Spania nu au notificat încă nicio
entitate SAL. Pag. 3

CULTURĂ
Dorinţe împlinite cu Terapie
prin Artă. 1.200 de pachetecadou se pregătesc zilele acestea pentru oameni aflaţi în
spital! Ca într-un adevărat atelier al lui Moş Crăciun, punem
bomboane colorate în punguţe, decorăm plase de cadou
cu fundiţe festive... Pag. 4

INFRASTRUCTURĂ
Brăila beneficiază de finanţare pentru modernizarea
infrastructurii rutiere. Drumurile judeţene DJ 203R şi

DJ211-Lişcoteanca (km22+500km24+500) din judeţul Brăila
vor fi modernizate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), gestionat
de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
(MDRAPFE). Pag. 6
Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut cu 1,3% în
octombrie. În luna octombrie
2017, volumul lucrărilor de
construcţii ca serie brută a
crescut faţă de luna precedentă
cu 6,2% şi a scăzut ca serie ajustată în funcţie de numărul de
zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 1,3%. Pag. 6

RESURSE UMANE
Angajatorii pot transmite
modificările salariului de
bază brut în Revisal până la
31 martie 2018. Guvernul a
aprobat în şedinţa de astăzi
proiectul de Hotărâre privind
registrul general de evidenţă a
salariaţilor (REVISAL), una dintre prevederi vizând perioada
pe care angajatorii o vor avea
la dispoziţie pentru transmiterea modificării salariului de
bază lunar brut. Pag. 7
19.193 locuri de muncă vacante la nivel naţional. Potrivit datelor furnizate de
agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în
evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 19.193 locuri de
muncă, în data de 14 decembrie 2017. Pag. 7

EXTERN
Două persoane au murit şi
alte câteva au fost rănite în
Maastricht. Două persoane au
murit şi alte câteva au fost rănite, fiind înjunghiate de către
un individ în oraşul olandez
Maastricht. Pag. 8
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Puterea României este azi greu
încercată de hoţi şi incompetenţi.
Independenţa justiţiei este sub
asaltul lor.
Educaţia a fost batjocorită politic,
adusă la nivelul mediocrităţii.

Cum s-a ajuns aici?
Politica a asasinat caracterele. Au rămas
maşinăriile de vot parlamentare, orientate doar
spre ei înşişi şi interesele lor mici personale,
incapabile să facă diferenţa între binele şi răul
comun. Necreative. Inactive. Cu mult, mult prea
puţine excepţii.
Cum este posibil?
1. Prin votul membrilor de partid şi apoi al
electoratului activ. Prin absenţa la vot a celorlalţi.
Prin voinţa cetăţenilor, aşadar. Prin accentuarea
stării actuale de dezamăgire: chiar şi electoratele
proprii partidelor sunt dezamăgite de partidele
lor. Electoratul PSD e supărat pe PSD, cel al
dreptei e supărat pe partidele de dreapta. Această
lipsă de încredere are dublu impact: ura faţă de
politică care ţine departe oamenii valoroşi şi
românii care nu au încredere în români. Aşadar,
chiar suntem ceea ce votăm.
2. Prin scăderea educaţiei în mediocritate.
Educaţia a fost batjocorită politic. Or în educaţie
şi în sănătate mori lent, nu exploziv ca în
conflictele armate. Procesele “România
educată” şi “lumea reală” sunt paralele. Primul
se învârte în gol. Este evident că în lumea reală
nici părinţii nu conştientizează sau refuză să
înţeleagă nivelul de educaţie al copiilor lor.
Altfel, ar fi în stradă pentru educaţia mediocră.
Ce va urma?
O neutralizare reciprocă politică. Alegeri
lejere şi politicoase care îl vor ţine proptit pe
Dragnea în fruntea PSD ca să piardă în faţa lui
Iohannis. PSD va trebui ţinut departe de CSAT şi
de secretele NATO, departe de puterea absolută
şi controlul tuturor cheilor statului român.
Anul 2018 va fi un an şi mai mediocru decât
anul 2017, dacă nu vom găsi resursele necesare
de capital social de încredere şi de capital
educaţional, care să nu permită scoaterea
României din zona democraţiilor liberale.
Acum, România face paşi repezi spre o
democraţie neliberală, hiper-naţionalistă şi
izolaţionistă, iar conflictul dintre democraţi şi
nedemocraţi devine mai relevant decât
conflictul dintre progresişti şi conservatori.
Situaţia este mai delicată în România în drumul
său spre o democraţie neliberală decât în ţările
vecine, Ungaria sau Polonia - unde se întâmplă
aceleaşi fenomene, dar care sunt mult mai
bogate decât noi.
O soluţie ideală ar fi: RESETAREA completă
politică şi HIPER-ACTIVAREA CETĂŢENEASCĂ
în anul 2018 pentru a capitaliza oportunităţile
următorului secol de existenţă a statului
român, fără a ne pierde în festivismele
naţionaliste goale de conţinut care ni se
pregătesc intens acum. Credeţi că putem? Eu
cred că da. Cu cine? Cu fiecare dintre
dumneavoastră. Prin acţiuni ferme, muncă şi cu
bun-simţ.
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