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Pe parcursul marșului, 
cetățenii nemulțumiți au 
scandat sloganuri de ge-
nul ”Avem drumuri ca la 
țară, asta este Capitală?” 
sau ”Nu vii cu noi, stai în 
noroi!”. Pe traseu, protes-
tatarii s-au oprit la fostele 
sere Militari, unde au fost 
dezvelite mai multe stele 
din carton cu numele res-
ponsabililor de situația din 
Prelungirea Ghencea în-
cepând cu anul 2006, iar 
la intersecția Prelungirea 
Ghencea cu Șos. de Cen-
tură a fost realizată o cru-

ce din lumânări, au fost 
depuse flori și s-a ținut 
un moment de reculegere 
pentru victimele acciden-
telor rutiere din zonă.

PMB spune că 
au început deja 
lucrările

Primăria Municipiu-
lui București (PMB) a pre-
cizat că au început lucră-
rile de amenajare a Șos. 
Prelungirea Ghencea, în 

prezent efectuându-se 
re parații ale carosabilu-
lui, marcări ale trecerilor 
de pietoni și urmează să 
se amenajeze trotuarele. 
”După aproape zece ani, 
timp în care autoritățile 
centrale și locale nu au 
reușit să rezolve conflictul 
de trafic din zona Prelun-
girea Ghencea, reușim să 
urnim lucrurile, astfel în-
cât cetățenii din această 
zonă să poată circula ci-
vilizat. Până la actualiza-
rea documentațiilor nece-
sare demarării obiectivu-
lui de investiții, am solici-
tat Administrației Străzilor 
să amenajeze trotuare-
le de pe Șos. Prelungirea 
Ghencea, să remedieze 
deficiențele din carosabil 
și să marcheze trecerile de 
pietoni. Este un prim pas 
spre normalitate. (…) În 
proiectul de buget pentru 
2017, PMB a alocat 5 mili-
oane de lei pentru obiecti-
vul de investiții Penetrație 
Prelungirea Ghen cea - 
Domnești”, pre  cizează un 
comunicat al instituției.
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Divertisment cu întrebări din 
domeniul financiar
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Emisiunile de divertisment 
ar putea conține și 
întrebări din domeniul 
financiar pe lângă cele 
de cultură generală, 
iar în felul acesta ar 
putea fi sporită educația 
financiară a cetățenilor, 
a declarat Radu Grațian 
Ghețea, președinte CEC 
Bank și președinte de 
onoare al Asociației 
Române a Băncilor. ”Am 
observat emisiuni pe care 
unii le-ar putea trece la 
categoria emisiunilor de 
total divertisment, genul 
”Te pui cu blondele” sau 
”Am întrebat 100 de 
români”. Sigur, acolo apar 
tot felul de persoane, 
dar întrebările sunt de 
cultură generală și vrând-
nevrând persoana care 

deschide televizorul se 
întreabă ”oare eu știu ce 
întreabă acolo?”.... Mă 
întreb, oare, nu am putea 
să introducem, într-un fel 
sau altul, și niște întrebări 
cu caracter educativ 
financiar-bancar? De 
exemplu, care este 
obligația principală pe 
care o are un debitor?”, 
a spus Radu Grațian 
Ghețea. Acesta consideră 
că bancherii trebuie să 
folosească toate canalele 
pentru a-i face pe clienți 
să înțeleagă noțiunile 
financiare și obligațiile 
părților.

Peste 300.000 de 
ingineri au părăsit 
România după anul 
1990, a declarat, 
săptămâna 
trecută, rectorul 
Universității 
Politehnica din 
București, Mihnea 
Costoiu, cu 
prilejul festivității 
de deschidere a 
Polifest.

”După 1990, un nu-
măr foarte mare de ingi-
neri a părăsit România. 
Peste 300.000. Doctorii 
care au părăsit România 
în ultimii 20 de ani sunt 
undeva la 18.000-20.000. 
(...) Ingineri au plecat în 
special în primii ani de 
la Revoluție, atunci când 
economia româneas-
că a căzut, inginerii bine 
pregătiți au plecat în stră-
inătate. Pe de altă par-
te, sunt generații întregi 
de ingineri care la absol-
vire au plecat în străină-
tate. La Facultatea de Au-
tomatică și Calculatoare, 

în anul 1999 au rămas în 
țară cinci oameni din 250. 
În 2000 au rămas în țară 
7 oameni, în 2001 - 11 
oameni au rămas în țară. 
Generații întregi au plecat 
în străinătate, și nu doar 
de la Automatică și Calcu-
latoare”, a spus Costoiu.

Potrivit acestuia, du-
pă modificarea Codului 
Fiscal, care prevede că 
IT-iștii nu mai plătesc im-
pozit, exodul inginerilor 
din acest domeniu a scă-
zut, ajungând ca în pre-
zent să plece 18-20% din 
ingineri.

”Sunt autorul moral și 
faptic, am scris cu mâna 
mea textul, l-am susținut. 
Astăzi avem un exod 
de circa 18-20% dintre 
absolvenți. Înainte ple-
cau generații întregi. (..) 
Mulți dintre cei care în-
cep facultatea și nu o mai 
termină, pentru că se an-
gajează încă din anul doi 
sau trei și vin după câte-
va generații, pentru că le 
trebuie diploma. Unii din-

tre ei nu sunt interesați 
nici măcar de scutirea de 
impozit, pentru că sala-
riile sunt foarte mari. Și, 
pe un tânăr care primește 
1.500 de euro când se an-
gajează, pentru că știe să 
facă foarte multe lucruri, 
nu-l mai interesează că 
nu mai plătește 16%, 
 căci pentru el, oricum, 
sunt foarte mulți bani față 
de așteptările lui de mo-
ment. El se întoarce după 
ce își face o familie, vine 
să termine școala pentru 
că are nevoie de diplomă 
care să îl scutească de im-
pozit pentru că banii con-
tează, și valoarea banului 
este alta”, a explicat re-
prezentantul UPB.

Oferte de muncă
Costoiu a mai spus că, 

anul trecut, au fost oferi-
te studenților din UPB, de 
către diferite companii, 
peste 11.000 de locuri de 
muncă.

”Anul trecut, în uni-

versitate am avut peste 
11.000 de locuri de muncă 
oferite. Anul acesta, până 
la 15 martie, numărul de 
locuri de muncă oferite 
depășește 3.000. Eu mă 
aștept ca, după Polifest, 
dacă tradiția se respec-
tă, companiile să mai ofe-
re încă 3.000-4.000 de lo-
curi de muncă. Estimez ca 
după 1 aprilie să depășim 
în total 6.500 de locuri de 
muncă oferite. O să mai 
fie locuri de muncă ofe-
rite, de obicei în perioa-
da finalizării studiilor. Toa-
tă lumea dorește forță de 
muncă românească, ingi-
nerie”, a mai spus Mih nea 
Costoiu.

El a mai declarat că, 
în ultimi 20 de ani, sta-
tul a finanțat aproximativ 
65-70% dintre locurile din 
facultăți la domenii din 
zona umanistă, în timp ce 
pentru domenii precum 
matematică, fizică, chi-
mie, inginerie, medicină a 
alocat doar 35-40% din-
tre locurile bugetate.

Peste 300.000 de ingineri au părăsit 
România, după 1990

Un nou protest în Prelungirea Ghencea - Domnești
Peste o mie de persoane au protestat, din 
nou, la finele săptămânii trecute, în Prelungirea 
Ghencea, cerând condiții civilizate de circulație 
în zonă. Protestatarii, care au mărșăluit pe 
traseul Ansamblul Primăvara - intersecția 
Prelungirea Ghencea cu Șos. de Centură 
- Domnești și retur, până la Restaurantul 
Cartierul Latin, au purtat pancarte cu mesaje 
precum ”Păcăleală și minciuni, nu mai credem 
în minuni”, ”Bulevardul Prelungirea Ghencea 
= Bulevardul păcălelilor gogonate”, ”11 ani de 
păcăleli ne ajung și nu mai vrem” sau ”Ne-am 
săturat de minciuni electorale”.

România și Bulgaria – cel mai mare 
număr de decese rutiere
România și Bulgaria au 
fost și anul trecut țările 
cu cel mai mare număr 
de decese rutiere la 
un milion de locuitori 
(97 și, respectiv, 99), 
aproape dublu față de 
media de 50 de decese 
înregistrată la nivelul UE, 
arată statisticile privind 
securitatea rutieră 
publicate de Comisia 
Europeană. În România, 
s-a înregistrat anul 
trecut o creștere de 1% 
a numărului de decese 
rutiere față de 2015, dar 
comparativ cu 2010 s-a 
înregistrat o scădere de 
19%. La nivelul Uniunii 
Europene, numărul de 
decese rutiere a scăzut 
anul trecut cu 2%, 
comparativ cu 2015. 

În 2016, 25.500 de 
persoane și-au pierdut 
viața în accidente rutiere 
pe teritoriul UE, cu 600 
mai puține decât în 2015 
și cu 6.000 mai puține 
decât în 2010. După doi 
ani de stagnare, în 2016 
se observă din nou o 
tendință de scădere a 
numărului de accidente 
rutiere. În ultimii șase 
ani, decesele cauzate 
de accidente rutiere 
au scăzut cu 19%. 
Deși acest ritm este 
încurajator, el poate 
fi totuși insuficient 
dacă UE dorește să-și 
îndeplinească obiectivul 
de a reduce la jumătate 
numărul de decese 
cauzate de accidente 
rutiere între 2010 și 2020.


