
16 paginiMarþi, 24 iulie 2018, nr. 130 (6191), anul XXVII

n IANCU GUDA, AAFBR: “Companiile mari -
mai bogate, dar mai debusolate”

PAGINA 15

n Rezultatele “Ryanair”, afectate de greva
piloþilor PAGINA 16

n ANAT: “Proiectul de garantare a pachetelor
turistice, catastrofal pentru industria de turism”

PAGINA 2

n Candidaþi pentru ºefia DNA PAGINA 3

n Consiliul Concurenþei a
autorizat preluarea
Cemacon de cãtre Dedeman

PAGINA 4

GRAM AUR = 157,1331 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0078 RON EURO = 4,6512 RON DOLAR = 3,9767 RON

2 lei

5 948491 340012 19160

Graficã de MAKE

omânia multilateral
dezvoltatã - aºa ara-
tã bilanþul prezentat
de prim-ministrul
Viorica Dãncilã la
ºase luni de când
conduce guvernul
þãrii.

O prezentare cu
multe cifre, cu
creºteri procentuale
extraordinare, cu

grafice menite sã arate cã þara se aflã
pe drumul cel bun ºi cã persoanele care
contestã activitatea Executivului nu au
niciun motiv temeinic.

Prezentarea de ieri a bilanþului a ve-
nit în contextul în care, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, Departamentul de Stat
al SUA a prezentat un amplu raport
privind riscurile pe care le au de
înfruntat investitorii de peste ocean
care doresc sã iniþieze sau sã dezvolte
afaceri în þara noastrã. Printre riscurile
cele mai mari menþionate în raportul
americanilor se numãrã corupþia, fe-
nomen despre care în bilanþul prezen-
tat de premierul Viorica Dãncilã nu se
aminteºte nimic.

Economia “duduie”

C
onform datelor prezentate de
prim-ministru, economia þãrii
noastre duduie, deoarece indi-
catorii macroeconomici au
crescut semnificativ. Compa-

rativ cu primul semestru al anului tre-
cut, în primele ºase luni ale lui 2018,
veniturile bugetare au crescut cu 12%
atingând 132 miliarde lei. Viorica
Dãncilã a precizat cã aceastã diferenþã,

de plus 15 miliarde lei, a fost folositã
pentru creºterea veniturilor populaþiei,
pentru creºterile salariale ale funcþio-
narilor publici ºi pentru mãrirea in-
demnizaþiilor din educaþie ºi sãnãtate.

ªefa Executivului susþine cã, în ciuda
diminuãrii impozitului pe venit, de la
16% la 10%, s-a înregistrat un beneficiu
net la bugetul de stat de 9,5 miliarde lei,
deoarece scãderea impozitului a fost
compensatã de o mai bunã încasare a
contribuþiilor sociale care au fost trecute
în anul 2018 de la angajator la angajat.

Conform datelor din bilanþ, consta-
tãm ºi o creºtere a sumelor primite de
la Uniunea Europeanã, dar ºi a gradu-
lui de absorbþie a fondurilor europene.
Comparativ cu anii 2016 ºi 2017, când
þara noastrã a primit 680 milioane de
lei, respectiv 5,6 miliarde lei, în primul
semestru al anului 2018 s-a ajuns la 6,8
miliarde lei, adicã o creºtere cu 19,7%.

În privinþa gradului de absorbþie,
primele ºase luni ale lui 2018 consem-
neazã un grad de 19%, faþã de 16% în
2017 ºi 7% în 2016. Putem presupune
cã raportarea din bilanþ la anul 2016
este strict politicã, ºtiut fiind faptul cã,
în momentul în care guvernul Cioloº a
preluat puterea executivã, multe dintre
proiecte erau în pericol de a nu mai fi
finanþate, deoarece oficialii europeni
constataserã neconcordanþe grave
între fondurile europene alocate ºi ca-
litatea lucrãrilor efectuate, fapt pentru
care au formulat sesizãri la Oficiul Eu-
ropean de Luptã Antifraudã Fiscalã ºi
au blocat finanþarea unor investiþii.

În privinþa investiþiilor, primul mi-
nistru susþine cã în domeniul investiþii-
lor publice în primul semestru al anu-
lui 2018, guvernul a alocat 9,1 miliar-

de lei, cu aproape 50% mai mult com-
parativ cu anul trecut, fãrã însã a men-
þiona unde s-au dus aceºti bani, ºtiut
fiind faptul cã la nivel naþional infra-
structura rutierã, feroviarã ºi aerianã se
confruntã cu mari probleme din punct
de vedere al finanþãrii lucrãrilor
publice.

Dãncilã s-a referit ºi la investiþiile
strãine directe care au crescut, con-
form datelor adunate de guvern, ºi au
ajuns la 2,21 miliarde euro în primele
ºase luni ale acestui an.

Sãnãtatea, educaþia ºi
pensiile, creºteri
semnificative

U
n loc aparte în prezentarea
bilanþului pe primele ºase
luni a fost rezervat de Vio-
rica Dãncilã mãsurilor luate
în domeniul social. Con-

form datelor, deficitul la sistemul de
pensii a fost redus cu 50% faþã de anul
2017, chiar dacã valoarea punctului
minim de pensie a crescut cu 10%, de
la 1000 lei la 1100 lei. Dãncilã nu a
pierdut ocazia sã anunþe cã în anul
2019, punctul de pensie va ajunge la
1265 de lei. Creºterea punctului de
pensie cu 10% a dus ºi la majorarea
pensiei minime în platã, de la 520 de
lei la 640 de lei, precum ºi la creºterea
pragului maxim pentru care se pot
acorda compensãri de 90% la medica-
mentele prescrise pe reþete. Astfel,
plafonul a crescut de la 900 lei la 990
lei, în condiþiile în care în iunie 2016
el a fost stabilit la 700 lei.

ªeful guvernului s-a lãudat ºi cu
scãderea ratei ºomajului, fãrã a lua în

calcul cã aproape 4 milioane de rom-
âni lucreazã peste hotare, mulþi dintre
ei stabilindu-ºi reºedinþa fiscalã în þãri-
le în care se aflã. Astfel, conform date-
lor, în iulie 2018, rata ºomajului se si-
tua la 3,48%, iar Dãncilã a spus cã gu-
vernul va direcþiona ajutoarele sociale
pentru a-i stimula pe cei care vor sã
munceascã ºi nu pe cei care vor sã stea
acasã.

Un capitol aparte privind asistenþa
socialã a fost dedicat creºterii indem-
nizaþiilor pentru persoanele cu dizabi-
litãþi, care au ajuns la 108 euro lunar,
faþã de 73 euro în 2017 ºi 52 de euro în
2016.

Creºteri semnificative, din punct de
vedere al veniturilor salariale, au fost
consemnate ºi în domeniul sãnãtãþii,
unde indemnizaþia lunarã a unui medic
rezident a crescut cu 162%, iar a unui
medic primar UPU gradul 5 a crescut
cu 131%, la acestea adãugându-se pla-
ta sporurilor ºi a gãrzilor.

“Veniturile medicilor din România
au devenit astfel comparabile cu cele
din Uniunea Europeanã. S-a oprit exo-
dul medicilor tineri ºi avem semnale
cã mulþi dintre ei încep sã se întoarcã
în þarã”, a afirmat prim-ministrul Vio-
rica Dãncilã.

ªefa guvernului a prezentat ºi inve-
stiþiile fãcute în echipamentele medi-
cale. Executivul a achiziþionat în pri-
mele ºase luni ale acestui an 16 com-
putere tomograf, 24 aparate RMN, 8
unitãþi de screening a cancerului de col
uterin, 21 de sisteme de arhivare a
imaginilor medicale ºi 51 de echipa-
mente pentru terapie intensivã.

Educaþia a beneficiat ºi ea de creºte-
rile prezentate în bilanþul pe primele

ºase luni ale cabinetului Dãncilã. În
domeniul salarizãrii, un profesor de-
butant câºtigã cu 23% mai mult, în
timp ce indemnizaþia lunarã a unui
profesor universitar a crescut cu 25%.

Executivul se laudã ºi cu investiþiile
din educaþie, susþinând cã în primele
ºase luni ale lui 2018 au fost moderni-
zate 145 de unitãþi de învãþãmânt ºi au
fost construite 45 de grãdiniþe ºi creºe.

Agricultura lui Daea, cele
mai bune cifre

D
acã privim raportul cabine-
tului Dãncilã, cele mai im-
presionante cifre sunt în do-
meniul agriculturii, dome-
niu pãstorit de ministrul Pe-

tre Daea.
În primele ºase luni ale acestui an au

fost plãtite subvenþii în valoare totalã
de 1,7 miliarde euro, dintre care un mi-
liard de euro reprezintã subvenþiile
plãtite în avans pentru aceastã toamnã.

În privinþa irigaþiilor, þara noastrã
are acum 1,2 milioane ha care au acces
la sistem ºi au fost încheiate 25.300 de
contracte de irigaþii, onorate prin cele
231 de staþii de pompare.

Deºi prim-ministrul s-a lãudat ºi cu
numãrul mare de staþii de combatere a
inundaþiilor – 470 de unitãþi, nu putem
sã nu observãm cã multe dintre culturi-
le agricole din sud-vestul þãrii, din sud
ºi din Moldova au fost afectate grav de
ploile ºi inundaþiile din aceastã varã.

Bineînþeles, un punct important în
bilanþul guvernului a fost ºi programul
iniþiat de Petre Daea în privinþa lânii de
oaie, prin care fiecare crescãtor care
predã lânã primeºte de la stat un leu pe

kilogram. Noul program a dus la co-
lectarea a 8865 de tone de lânã, din
care 3444 tone au fost destinate
exportului.

În domeniul agriculturii, Dãncilã
s-a referit ºi programul prin care sunt
protejate rasele autohtone de porci –
Bazna ºi Mangaliþa, de programul pri-
vind tomatele româneºti, care a dus la
producerea în acest an a 65.544 tone
de roºii, precum ºi de efortul guvernu-
lui de a proteja suprafeþele agricole an-
tigrindinã, prin 60 de puncte operaþio-
nale, dintre care 26 realizate anul
acesta.

Infrastructura naþionalã, în
cãutare de parteneri privaþi

D
in raportul prezentat de
Viorica Dãncilã, reþinem cã
în privinþa marilor proiecte
de infrastructurã – autostrã-
zi, aeroporturi, complexe

medicale, spitale regionale, amenaja-
rea cursurilor unor râuri ºi turism, gu-
vernul a aprobat mai multe proiecte
strategice care urmeazã a fi realizate
în parteneriat public-privat.

Din raportul cabinetului Dãncilã lip-
sesc cu desãvârºire proiectele de parte-
neriat public-privat pentru reabilitarea
sistemului de transport pe calea feratã,
realizarea unui spital regional la Con-
stanþa, investiþiile privind tronsonul de
autostradã Piteºti-Sibiu, iar autostrada
spre Moldova este redusã la jumãtate.
În loc de Târgu Mureº-Iaºi, în raport
apare Târgu Neamþ-Iaºi- Ungheni.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 2)

BilanþulCabinetuluiDãncilã-
ºaselunideguvernare

“Veniturile medicilor din
România au devenit astfel
comparabile cu cele din
Uniunea Europeanã.

S-a oprit exodul medicilor
tineri ºi avem semnale cã
mulþi dintre ei încep sã se

întoarcã în þarã”.
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