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Numărul de locuri pentru
învăţământul superior medico-militar se dublează. În
urma analizelor privind resursa
umană specializată în domeniul medico-militar, ministrul
Mihai Fifor a dispus dublarea
numărului de locuri pentru formarea medicilor militari. Pag. 2

Autorizaţiile de construire
eliberate pentru clădiri rezidenţiale au crescut cu 26,6%
faţă de noiembrie 2016. În noiembrie 2017, s-au eliberat 3383
autorizaţii de construire pentru
clădiri rezidenţiale, în scădere cu
12,4% faţă de luna octombrie
2017. Pag. 5

UVT a câştigat o finanţare de
peste 2 milioane de lei pentru şcoala de vară. Proiectul
West Summer University va beneficia în următorii trei ani de
aproape 2,2 milioane lei prin
Schema de Granturi Competitive pentru universităţi din cadrul proiectului Romania
Secondary Education Project/
ROSE. Pag. 2

COMPANII

AUTO
Sindicaliştii de la Ford au
hotărât deschiderea conflictului de muncă. Angajaţii cer
salarii mai mari decât le-a oferit compania. În cazul în care
medierea dintre sindicate şi
patronate va eşua, sindicaliştii
susţin că vor strânge semnături pentru grevă de avertisment. Pag. 3

IT&C
Sony prezintă noile smartphone-uri perfecte pentru
selfie-uri: Xperia XA2 şi Xperia XA2 Ultra. Sony Mobile
Communications a prezentat
ultimele apariţii în gama midrange, un segment foarte popular. Pag. 4

Tertipuri Swiss Made. Ceasuri
false produse sub emblema
ceasurilor elveţiene. Inscripţia
Swiss Made este fără nicio îndoială o dovadă a calităţii şi a originalităţii unui astfel de accesoriu.
Ei bine, aşa am crezut toţi. Pag. 6
Groupama Asigurări şi
Orange România îşi extind
parteneriatul prin intermediul serviciului Orange
Money. Clienţii Groupama
Asigurări îşi pot plăti de acum
poliţele de asigurare prin
Orange Money, serviciul de
transferuri de bani şi plăţi cu
telefonul. Pag. 6

ACTUALITATE
Începând din februarie, peste
28.000 de poliţişti vor beneficia de majorări salariale.
Având în vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura
o majorare a sporului pentru risc
şi suprasolicitare neuro-psihică
de la 5 % la 10%, începând cu 1 februarie 2018, dar şi acordarea
acestui spor pentru mai multe
categorii de poliţişti. Pag. 7

EXTERN
LG pune bazele pentru televizoarele
viitorului
cu
ThinQ şi procesorul Alpha.
La CES 2018, LG Electronics va
duce experienţa home entertainment la un nou nivel, integrând asistentul virtual ThinQ®
(Inteligenţă Artificială) şi un
procesor de imagine avansat în
noile game de televizoare OLED
şi SUPER UHD. Pag. 4

Germania: Negocierile UCDSPD, sub semnul întrebării.
Angela Merkel și echipa sa democrat-creștină au încercat mai întâi,
fără succes, să formeze un guvern
de coaliție cu liberalii și ecologiștii. Acum, dnei Merkel nu-i mai
rămâne drept formulă de coaliție
majoritară decât alianța cu socialdemocrații. Pag. 8
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A fost Gala Olimpicilor Internaţionali elevi premiaţi la olimpiade internaţionale
sau regionale pe discipline de învăţământ,
profesorii care i-au pregătit, şcolile unde
învaţă.
În paralel, universităţi de la noi şi-au
derulat propriile gale pentru premierea
performerilor.
Acelaşi sistem generator de performeri se
dovedeşte, totuși, deficitar în ceea ce
priveşte formarea de nivel mediu, general.
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La trecerea dintre ani, au fost evidenţiaţi în gale strălucitoare tinerii
noştri autori de performanţe internaţionale în aria cunoaşterii cu tot ce
poate cuprinde ea: învăţătură, educaţie, cercetare, informare, ştiinţă,
deschidere spre economie, cultură,
societate în ansamblu (întrepătrunderile raportului dintre parte şi întreg sunt inevitabile).
A fost Gala Olimpicilor Internaţionali, organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale - elevi premiaţi la
olimpiade internaţionale sau regionale pe discipline de învăţământ,
profesorii care i-au pregătit, şcolile
unde învaţă. A urmat Gala Studenţilor Români din Străinătate, organizată de Liga Studenţior Români din
Străinătate - tineri autori de rezultate
certificate în mari universităţi din
ţară şi din lumea largă. În aceeaşi perioadă, localizat, universităţi de la
noi şi-au derulat propriile gale pentru premierea performerilor. Concomitent cu aprecierile, s-au
reactivat contestările, în 2 >>
sensul că laureaţii de acest
fel nu sunt reprezentativi pentru sistemul nostru educaţional. Pe deasupra, au fost găsite noi argumente în
susţinerea fatalităţii că oricum ei nu
vor activa în industria, în businessul, în producţia şi creaţia din ţară.
De fapt, aceşti performeri sunt reprezentativi pentru şcoala românească. În această şcoală s-au ridicat
şi de aici au plecat în universităţi, institute, companii. Investiţia familiilor
şi a lor personală, invocată în susţinerea non-apartenenţei la sistemul
nostru educaţional, pur şi simplu nu
ar fi pornit fără ceva care să-i servească drept bază, motiv, reper. Că
sunt puţini şi sistemul e foarte mare
ţine de normalitate şi intră în definiţia performerului şi a performanţei.
De asemenea, ceea ce-i face reprezentativi este continuitatea în activitatea pornită, certificată în ţară.
Ei au primit recunoaştere şi profesează în domeniile lor, pe bază de diplome. Nu sunt dintre mult
mediatizaţii autodidacţi sau realizaţi
în cu totul alte direcţii decât cele în
care au făcut şcoală (ori, şi mai şi, lipsiţi de şcoală şi totuşi „performeri”),
nu au devenit celebri ca autori de
câte ceva care e „cel (cea) mai mare
din lume”, rezultatele nu le apar în
Cartea recordurilor, ci le rămân în
cărţi. Prin aceasta, meritele lor sunt
cu atât mai mari.

Curs valutar
EURO



4.63 RON

6

DOLARUL AMERICAN



3.85 RON

LIRA STERLINĂ



5.22 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



3.95 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.59 RON

MApN

2

Orange România

6

UVT

2

Groupama Asigurări 6

Institutul Medico-Militar 2

Google Play

Ford

3

MAI

7

ITM Dolj

3

MADR

7

LG Electronics

4

UCD/UCS

8

Sony

4

AfD

8

Hilton

5

SPD

8

