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Editorial 

➲ 1 mai: Ziua Internațională a Muncii, devenită sărbătoarea 
mișcărilor muncitorești în aproape toate țările lumii;
➲ 3 mai: Ziua Mondială a Libertății Presei;
➲ 4 mai 1955: A murit, la Paris, George Enescu, cel mai 
important muzician, compozitor, violonist, pianist și dirijor 
român;
➲ 6 mai 1990: A avut loc primul „Pod de flori” de peste Prut 
- prima deschidere a frontierelor dintre România și actuala 
Republica Moldova;
➲ 9 mai: Ziua Europei, sărbătoare anuală a păcii și unității în 
Europa;
➲ 12 mai: Ziua Internațională a Asistenților Medicali, zi 
recunoscută de Consiliul Internațional al Asistenților 
Medicali;
➲ 15 mai: Ziua Internațională a Familiei;
➲ 16 mai 1881: Compania germană Siemens & Halske pune 
în funcțiune, la Berlin, primul tramvai electric din lume;
➲ 20 mai 1875: A fost semnată, la Paris, Convenția Metrului, 
tratat prin care s-a promovat Sistemul Internațional de 
Unități de Măsură;
➲ 21 mai 1880: S-a născut scriitorul român Tudor Arghezi. A 
scris, între altele, teatru, proză, pamflete, precum și 
literatură pentru copii;
➲ 24 mai 1844: Samuel Morse a transmis prima telegramă 
în codul Morse, către asistentul său Alfred Vail, pentru a 
inaugura prima linie telegrafică. l

Cartonaș galben  
pentru angajatori
Piața forței de muncă românească nu pune angaja-
torii și angajații să danseze împreună pe sârmă, dar 
nici să își întoarcă spatele atunci când muzica nevoii 
acute de lucrători sună a marș funebru. Trebuie să 
recunoaștem că problema se resimte și în alte țări, 
însă opinia noastră este că vina stă așezată comod 
pe umerii oamenilor de afaceri, nu a statului. Suntem 
atenți numai la ce ni se dă, la ce reguli, ce legi mai 
pune pe tapet Executivul. Din păcate, mentalitatea 
antreprenorilor este josnică, uneori. „Eu iau decizii, eu 
știu totul, iar tu, angajatule, să taci și să faci!”. Este o 
atitudine cel puțin bolnăvicioasă, dar tot mai reală.
De la interviurile ciudate, conduse de personaje cu 
calitate intelectual-profesională îndoielnică și care nu 
au habar despre ce urmează să presteze angajatul, 
până la un mediu de lucru neconform este doar un pas. 
Aceeași distanță metrică este și între „Lăsați CV-ul aici, 
că vă sunăm noi”, fapt ce-l determină pe doritorul de 
muncă să se resemneze, gândind că poate-poate se va 
găsi cineva să îi răspundă la întrebarea: „Ce salariu voi 
primi?”. Altfel decât prin: „Vom vedea – în funcție de 
munca pe care o depuneți și de posibilitățile noastre, 
dar salariul trebuie să fie confidențial”. 
În același timp, migrațiile angajaților sunt motivate de 
mediul de lucru neprietenos, de promisiunile făcute 
de antreprenori, fără acoperire reală și - nu în ultimul 
rând - de izolarea colectivului, astfel încât să nu poată 
forma o adevărată echipă. Nici vorbă de alocarea unor 
resurse pentru un loc de muncă plăcut, de simplifi-
carea procedurilor, de mașini sau unelte mai bune. E 
mai ușor să te plângi că pleacă forța de muncă și că nu 
îți bate nimeni la ușă pentru angajare.
Numărul persoanelor inactive a crescut aproape 
constant, cele mai multe dintre acestea fiind descura-
jate în căutarea unui loc de muncă. Salariul minim pe 
economie oferit, indiferent de calificare ori de munca 
prestată să fie un motiv? Firește. Dispariția contractu-
lui colectiv la nivel național a redus posibilitatea de a 
avea o politică salarială coerentă și orientată spre 
dezvoltare. Singura ușă deschisă politicii angajatorilor 
din sectorul concurențial să fi rămas salariul minim pe 
economie? 
Avem de-a face cu o criză mai gravă decât cea 
economică. Singurii care au găsit „soluții” constructive 
(pentru ei, desigur) sunt antreprenorii din industria 
restaurantelor și hotelurilor, unde este nevoie de peste 
50.000 de angajați. Aici, există cel mai mic salariu mediu 
din spațiul economic românesc, însă angajatorii merg 
pe principiul ferm că bacșișul acoperă salariul mic.
Încheiem cu exemplul femeii de serviciu din Timișoara, 
deținătoare de licență și master în robotică. Ea spală, 
din zori în asfințit, sălile facultății pe care a absolvit-o. 
„Azi în Timișoara/Mâine-n toată țara”, așa suna un 
slogan. Ferească-ne! l 

Situat între prioritățile alimentare 
umane, laptele și produsele derivate 
ale acestuia reprezintă alimente care 
își aduc aportul în stabilitatea stării 
de sănătate, la dezvoltarea noastră 
optimă. Laptele, ca materie primă, 
este un produs care se obține zilnic, 
dar se păstrează pe timp scurt și cu 
costuri ce nu pot fi neglijate. Calita-
tea acestei materii prime este 
condiționată de mai mulți factori, în-
deosebi de condițiile de obținere și 
de drumul pe care îl parcurge până la 
consumator. Există însă o discrepanță 
între miile de producători mici și fer-
me, atunci când calitatea și cantita-
tea umbresc piața produsului.

Din cele aproximativ 40 de ferme 
construite în jurul Bucureștiului, a 
rămas doar una: Agroindustriala 
Pantelimon S.A. coordonată, din 
anul 1973, de doctorul Mihai Petcu, 
specialist în medicină veterinară și 
zootehnie. „O viață pentru o idee”, 
putem spune fără rezerve. Este cu-
noscută, la nivel național, pasiunea 

sa neîngrădită pentru ceea ce face cu 
determinare și profesionalism. Per-
soană antrenată în tehnologie zoo-
tehnică și business, dr. Mihai Petcu 
conduce o afacere în care i-a impli-
cat pe fiul și pe fiica sa, fapt ce gene-
rează și face să persiste dorința de 
succes, pe viitor.

Nu mai e un secret pentru cineva 
faptul că industria de prelucrare a 
laptelui este dominată de grupurile 
transna ționale cu greutate. Lipsa fer-
melor mari, dar - mai cu seamă -  ne-
implicarea crescătorilor de animale 
în procesarea laptelui face ca, la ni-
vel național, industria din acest sec-
tor alimentar să conducă rareori spre 
reușită.

Agroindustriala Pantelimon S.A. 
reprezintă o boabă de mărgăritar în 
dunele de nisip care împiedică pro-
ducătorii și procesatorii să dea un 
curs fluent unor afaceri ce pot deve-
ni extrem de profitabile dacă sunt 
bine conturate, din punct de vedere 
profesionist. Sursă a fabricii sale și a 

altor procesatori, printre care Dano-
ne, ferma din orașul nostru face să 
curgă laptele exclusiv pe plus. Sfi-
dând problemele economice cu care 
se confruntă societățile de acest tip 
din România, Agroindustriala Pan-
telimon. S.A. a reușit nu numai să 
își mențină starea de echilibru, ci și 
să se laude cu realizări considerabi-
le.

Acces nelimitat la produsele 
proaspete locale

Mergând pe principiul economi-
co-financiar conform căruia banii 
trebuie să se întoarcă la producător, 
dr. Mihai Petcu a pus în practică ide-
ea fiului său, Sorin Petcu, absolvent 
al Institutului Politehnic din Lyon, 
de a deschide o fabrică de lactate 
care să aducă pieței produse de cea 
mai bună calitate. Laptele pasteuri-
zat, brânza sau iaurturile au atras, în 
scurt timp, consumatorii atenți la ca-
litate, veniți din București și din Pan-
telimon. Sorin Petcu gestionează în 
prezent bunul mers al fabricii din 
care ies produsele intitulate suges-
tiv „Ferma Animalelor” (după titula-
tura grădinii zoologice alăturate), 
acestea devenind atractive și pentru 
vizitatorii veniți din țară.

Făbricuța de lapte funcționează 
din anul 2015, procesând, în prezent, 

2.000 de litri de lapte zilnic, provenit 
de la propriile vaci și transformați în 
produse de primă calitate: iaurt, 
sana, chefir, brânză telemea, smân-
tână și lapte pasteurizat. Cererea este 
mare la magazinul fabricii, dar și în 
supermarketul Cora sau în aripa 
nouă din Piața Obor. În weekend, vi-
zitatorilor care descind la Ferma Ani-
malelor le este oferit rezultatul mun-
cii celor șase angajați întru procesa-
rea laptelui pentru vânzare (un me-
dic veterinar, un inginer specialist și 
patru operatori).

Condițiile igienico-sanitare fără 
reproș în care se lucrează aici și do-
tările tehnice pot intra în competiție 
cu multe dintre fabricile existente în 
industria mare a laptelui. Obiectivul 
este dotat cu echipamente de 
protecție, în scopul evitării totale a 
poluării și creării unui microclimat 
impecabil, atât în spațiile de 
producție, în laborator și în spațiile 

pentru depozitare/desfacere, pen-
tru că salubritatea produselor lacta-
te este dependentă, în mare măsu-
ră, de utilajele de lucru din dotare 
curate și de modul în care acestea 
sunt permanent igienizate. 

Peste toate, produsele fabricate 
aici reprezintă o sursă ieftină și de 
calitate, ușor de procurat. Nu trebu-
ie neglijat însă faptul că majorarea 
cifrei de afaceri evidentă este și re-
zultatul amplasării, în fermă și în Ca-
pitală, a dozatoarelor de lapte, care 
nu au avut nevoie de publicitate pen-
tru a fi asaltate, pur și simplu, de 
clienți. Numai la automatul din in-
cinta fermei se vând zilnic circa 1.500 
de litri de lapte, iar cozile formate la 
dozatoarele situate în alte spații co-
merciale mari sunt, fără rezerve, 
elocvente. Calitatea produsului nu a 
dus vreodată la nemulțumiri venite 
din partea clienților, majoritatea 
constanți. l

Unicitatea făbricuței 
de produse lactate 
din Pantelimon
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S-a întâmplat în mai…

Producție de calitate, diversificată, realizată la standarde 
situate pe aceeași linie cu pretențiile ridicate
Există pe piața alimentară românească mii de producători sau vânzători care 
își prezintă telemeaua sau alte produse lactate ca fiind „de Sibiu”, ori din alte 
zone în care denumirea alimentelor beneficiază de certificarea Indicație Ge-
ografică Protejată. Numărul clopurilor mocănești așezate pe capetele vân-
zătorilor s-a înzecit, întru atragerea mincinoasă a cumpărătorilor. Fabrica 
de produse lactate din Pantelimon nu are nevoie de substituirea denumirii a 
ceea ce se fabrică aici, fiindcă ce iese din spațiile pe care ferma le-a dedicat 
producției este pur tradițional.
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Ploaie întâlnită o 
dată la 100 de ani
Data de 24 mai a adus un 
cod portocaliu de furtună în 
orașul nostru, iar avertiza-
rea meteorologilor a fost 
cât se poate de justificată: 
cantitatea de precipitaţii 
înregistrată a fost de peste 
50 de litri pe metru pătrat 
în 30 de minute, fapt ce se 
întâmplă o dată la 100 de ani. 
Canalele au refulat precum 
fântânile arteziene, șoferii au 
fost prinşi în mijlocul apelor, 
iar pietonii rătăceau prin bălţi 
până la genunchi. Pagubele 
au fost însemnate, cu toate 
că echipajele ISU au interve-
nit continuu.

Primarul din  
Voluntari, candidat 
la Președinție
După aproape două decenii 
în fruntea Primăriei orașului 
Voluntari, Costel Florentin 
Pandele a anunțat că va can-
dida la alegerile prezidențiale 
din acest an din postura de 
independent. El își motivează 
gestul prin faptul că vrea să 
trăiască într-o țară liberă și 
fără teroare, considerân-
du-se „pro-european și 
pro-NATO”. Cariera politică 
a lui Pandele a început în 1990, 
când s-a înscris în PNL. La ora 
actuală nu are rival pentru 
postul pe care îl ocupă.

1 Iunie, Ziua Copilului

30 de micuți din familii 
defavorizate au avut parte 
de o zi specială de 1 Iunie, 
Ziua Internațională a Copi-
lului. Concret, aceștia s-au 
bucurat de ghidușiile făcute 
de celebrul magician Teo. 
După ce s-au amuzat copios, 
micuții au fost serviți cu 
pizza și cu sucuri dăruite de 
restaurantul Teos și cu fructe 
și salate aduse cu drag de cei 
de la Eisberg.
„Acești copii nu au simțit 
niciodată că este ziua lor. 
Ne-am gândit să le facem 
o surpriză de 1 iunie. Nu 
vă puteți închipui cât s-au 
bucurat. Se putea citi pe 
fețele lor asta. Vom continua 
să le fim alături, nu numai cu 
ocazii speciale, ci tot timpul, 
întrucât au nevoie de ajutorul 
nostru. Merită să trăiască 
decent”, ne-au spus cei de la 
Direcție de Asistență Socială 
a orașului Pantelimon, orga-
nizatorii evenimentului.

Doctorul 
Mihai Petcu, 
o viață în 
slujba unor 
idei nobile

O linie de 
fabricație 

mică, situată 
la înalte cote 
tehnologice

 Laboratorul 
de testare 

a calității și 
a cursului 
producției

La automatul din incinta 
fermei se vând zilnic 

circa 1.500 de litri de lapte
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Donează sânge pentru a da o șansă la viață

A fost prima campanie de acest gen 
care a avut loc în orașul nostru, și s-a bu-
curat de un real succes.

„Am venit să donez sânge întrucât în 

România este mare nevoie de sânge. 
Încă nu suntem conștienți că putem sal-
va o viață. Este foarte bine că cei de la 
Direcția de Asistență Socială s-au gân-

dit să organizeze o astfel de campanie 
și în Pantelimon. Am văzut că au venit 
mulți cetățeni să doneze, și acest aspect 
este îmbucurător. Sper să continuie 
aceste acțiuni. Felicitări”, ne-a spus un 
donator.

Și așa cum anticipa interlocutorul nos-
tru, campania de donare de sânge, de-

numită „Donează sânge pentru a da o 
șansă la viață”, va continua și în luna oc-
tombrie, când sunt așteptați să-și salve-
ze semenii mai mulți donatori.

„Mulțumim celor care s-au gândit la 
semenii noștri aflați în suferință. Gestul 
lor poate salva o viață. Mulțumim ca-
drelor medicale din CTS București”, e 
mesajul conducerii Direcției de Asistență 
Socială Pantelimon. l

O acțiune impresionantă a Direcției de Asistență Socială Pantelimon s-a desfășurat 
la sfârșitul lunii trecute, când aproape 100 de cetățeni ai orașului nostru au donat 
sânge în scopul umanitar de a salva o viață.

    

O comisie formată dintr-un 
grup de parlamentari a 
depus la Senat un proiect 
de act legislativ care pre-
vede înființarea în fiecare 
supermarket a unei case de 
marcat dedicată familiilor 
cu copii minori. În acest 
spațiu, se menționează 
în proiect, este interzisă 
expunerea de dulciuri sau 
alimente nesănătoase 
pentru copii. Să înțelegem 
că părinții vor scăpa de 
insistentul „Vreau și eu” 
al copiilor? Propunerea 
legislativă a venit din partea 
mai multor parlamentari 
UDMR, Pro-România și a 
unui deputat USR, care se 
gândesc probabil că, odată 
votată și pusă în aplicare, 
odraslele îi vor determina 
să își cumpere numai baterii 
electrice de la casele de 
marcat.
„Prezenta inițiativă 
legislativă are drept 
scop crearea cadrului 
legal pentru existența 
acelor case de marcat în 
incinta supermarketurilor 
sau hipermagazinelor, 
dedicate numai familiilor, 
fără dulciuri și alimente 
nesănătoase expuse. 
Aceste case de marcat 
vor fi folosite doar de acele 
familii care au copii minori. 
Propunerea legislativă este 
menită să protejeze copiii 
împotriva dulciurilor și a 
celorlalte alimente care 
nu sunt indicate pentru 
dezvoltarea sănătoasă a 
copiilor, fiind afișate lângă 
casele de marcat, evitând 
astfel situațiile în care copiii 
vor să li se cumpere astfel 

de produse, de către părinți 
sau aparținători”, potrivit 
expunerii de motive a 
proiectului legislativ.
Inițiatorii susțin că România 
se află pe locul al doilea în 
Europa la obezitate infan-
tilă, iar procentul copiilor 
cu diabet de tip II este în 
creștere alarmantă. De 
asemenea, ei afirmă că, în 
medie, la nivelul statelor 
membre ale UE, 17% din 
populația adultă suferă de 
obezitate. Mai mult, 52% 
dintre adulții europeni sunt 
considerați supraponderali 
sau obezi. Astfel, parlamen-
tarii propun completarea 
actualelor acte normative, 
după cum urmează: „casă 
de marcat prioritară pentru 
familii din supermagazine/
hipermagazine - casă de 
marcat dedicată doar fami-
liilor însoțite de copil/copii 
minor/minori, amplasată 
la ieșirea din magazin, 
la care este interzisă 
co     mercializarea alimen-
telor care nu corespund 
alimentației sănătoase și 
care nu sunt recomandate 
preșcolarilor, școlarilor și 
adolescenților, conform 
Ordinului nr. 1563/2008 
pentru aprobarea Listei ali-
mentelor nerecomandate 
preșcolarilor și școlarilor 
și a principiilor care stau 
la baza unei alimentații 
sănătoase pentru copii 
și adolescenți: în fiecare 
magazin/hipermagazin 
trebuie să existe cel puțin o 
astfel de casă de marcat”. 
Propunerea legislativă a 
fost înregistrată la Senat, ca 
primă Cameră sesizată. l

consumatorului
Fără dulciuri 

la casele de marcat

InfecţiaInfecţia

Cu ajutorul cadrelor medicale, 
care ne-au demonstrat încă o dată 
că își practică meseria cu multă dă-
ruire și pricepere, doamna doctor 
Bătăiosu Monica Paula, domnul 
doctor Petcu Adrian Cristian și 
asistentele Tudorache Iuliana și 
Raeschi Angela, am reușit să tes-
tăm un număr-record de 90 oa-
meni într-o zi. Pe lângă testele re-
coltate prin această campanie, am 
vrut să tragem și un semnal de alar-
mă asupra acestui virus numit he-
patită, o boală infecțioasă cu un 
procent foarte mare de transmite-
re și foarte periculos.

Studiile au arătat că virusul he-
patic tip B are un procent de infec-
tivitate de 33%, virusul hepatic tip 
C - un procent de infectivitate de 
3%. Pentru comparație, virusul 
imunodeficienței umane (HIV) are 
un procent de infectivitate de 0,3%. 
Concluzia este că hepatita B este 

de 100 de ori mai infectantă decât 
HIV. 

Pentru evitarea îmbolnăvirii cu 
acest virus este foarte importantă 
adoptarea unei atitudini preventi-
ve: vaccinarea, evitarea cauzelor 
de îmbolnăvire, controlul medical 
regulat. Atunci când apar, simpto-
mele pot fi:

- oboseală;
- sensibilitate sau disconfort sub 

coastele din partea dreaptă, în 
zona ficatului;

- greață;
- scăderea apetitului alimentar;
- dureri musculare;
- dureri articulare;
- febră;
- urina de culoare închisă;
- fecale de culoare deschisă sau 

decolorate. 
În cazul în care infecția hepati-

că avansează și se instalează ciro-
za, mai pot apărea:

- scăderea tonusului muscular;
- scădere în greutate;
- retenție (reținere) de lichid în 

țesuturi;
- mărirea în dimensiuni a abdo-

menului;
- icter (îngălbenirea pielii și a 

scleroticelor - porțiunea albă a glo-
bilor oculari);

- umflarea articulațiilor.
Dar unele dintre aceste simpto-

me se pot fi cauzate și de alte 
afecțiuni, uneori chiar fiind con-
fundate, mai ales febra, oboseala, 
durerile musculare, durerile arti-
culare. De aceea, numai un exa-
men medical de specialitate poa-
te face diferența între cauze și poa-
te pune un diagnostic precis.

„Direcția de Asistență Socială 
Pantelimon va continua organiza-
rea de campanii de acest fel, pen-
tru a veni în sprijinul tuturor per-
soanelor defavorizate din punct de 
vedere social, din comunitatea 
noastră.

Suntem aici să ajutăm! Suntem 
aici pentru șansa ta!” l

Direcția de Asistență Socială Pantelimon în parteneriat cu APAH, Bi-
oclinica și Policlinica Pantelimon au pus bazele campaniei pentru 
testarea virusului hepatic, desfășurată în orașul nostru.

O campanie de succes

Locuitorii din Pantelimon, alături de românii care au nevoie de sânge
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În ciuda vârstei octogenare și a efor-
tului fizic pe care și l-a asumat pentru 
cele trei zile, Papa Francisc s-a făcut 
pelerin în țara numită cu afecțiune de 
Sfântul Ioan Paul al II-lea „Grădina 
Maicii Domnului”. 

Un pelerin care, în cele din urmă, 
nu și-a propus decât să întâlnească și 
să cunoască alți pelerini de la perife-
ria geografică a unui spațiu european 
în căutare de speranță, credință și uni-
tate. Așadar, „Să mergem împreună!”

Papa Francisc a sosit în România 
pentru o vizită istorică între 31 mai şi 
2 iunie. Călătoria apostolică a Papei 
Francisc în țara noastră are loc la 20 
de ani după cea efectuată de Sfântul 
Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se des-
făşoară sub genericul „Să mergem îm-
preună”.

Papa Francisc i-a salutat pe oame-
nii care îl aşteptau în curtea Palatului 
Cotroceni, dând mâna cu ei şi făcând 
chiar fotografii cu unii dintre aceştia. 

El a fost aplaudat, cei prezenți scan-
dând: „Vivat Papa”. Suveranul Pontif 
i-a salutat, la începutul discursului 
rostit la Palatul Cotroceni, pe preşe-
dintele Iohannis, pe premierul Dăn-
cilă şi pe toţi cei prezenţi, în cazul Pa-
triarhului Daniel folosind formula: 
„Cu mare iubire, îl salut pe preaferi-
citul meu frate Daniel”. „Mă bucur să 
mă aflu în frumoasa dumneavoastră 
ţară”, a spus Sfântul Părinte.

„Invoc asupra întregii populaţii a ţă-
rii belşugul binecuvântărilor divine şi 
să vă protejeze Maica Domnului. 
Dumnezeu să binecuvânteze Româ-
nia!”, a spus el în finalul discursului. 

Sâmbătă, 1 iunie 2019: București 
- Șumuleu Ciuc - Iași - București

Sfânta Liturghie la Sanctuarul Mari-
an de la Șumuleu Ciuc a ocupat prima 
parte a zilei de sâmbătă, 1 iunie, din 
agenda călătoriei apostolice în Româ-
nia, în partea a doua a zilei papa vizi-
tând dieceza de Iași pentru o întâlnire 

cu tinerii și familiile. Aici, Suveranul 
Pontif a celebrat Sfânta Liturghie.

Tot sâmbătă, Papa Francisc s-a aflat 
în capitala Moldovei, la Iași, unde a 
avut o întâlnire mariană cu tinerii și 
familiile catolice prezente aici.

Duminică, 2 iunie 2019: 

București - Blaj - Roma
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în 

ritul bizantin român și ceremonia de 
beatificare a șapte episcopi greco-ca-
tolici martiri s-au aflat în centrul agen-
dei celei de-a treia și ultimei zile a că-
lătoriei apostolice în România. l

Cea de-a doua călătorie apostolică a unui papă în România marchează o serie de 
premiere care, până nu de mult, păreau să rămână pentru totdeauna în domeniul 
dorințelor: prima vizită a unui papă care vizitează atât Capitala, cât și fostele prin-
cipate istorice ale României - cu etape la București, Iași, Șumuleu Ciuc și Blaj -, pri-
ma întâlnire a unui papă cu reprezentanți ai comunității de romi, precum și prima 
prezență a unui papă, chiar și numai pentru o escală tehnică, în Bacău și Sibiu.

«Să mergem 
împreună!»

După 20 de ani de la ultima vizită la București, 
a Sfântului Ioan Paul al II-lea, am avut, din 
nou, un Sfânt Părinte pe pământ românesc

Echipa de fotbal seniori a 
ACSOV Pantelimon este 
campioană județeană!
Performanță extraordinară a fotbaliștilor de la ACSOV 
Pantelimon care, pentru a doua oară, câștigă campio-
natul județean de fotbal. Băieții noștri mai un hop de trecut 
pentru ca sezonul competițional să se încheie frumos. Ei 
vor juca în zilele de 15 și 22 iunie meciurile de baraj pentru 

promovarea în Liga a III-a! Le ținem pumnii fotbaliștilor 
noștri, o echipă înființată de un an jumătate, care luptă 
pentru performanță, pentru promovare și pentru a fi 
un exemplu de determinare, muncă și spirit de echipă 
pentru generațiile viitoare de fotbaliști din orașul nostru!

Papa de la Roma, 
pentru a doua 

oară în „Grădina 
Maicii Domnului”
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Elevii din Pantelimon, la 
vârful competițiilor școlare

La faza finală a Concursului 
Național Diversitatea, desfășu
rat la Deva, elevii noștri au 
reușit să obțină locul întâi pe 
țară. Totodată, primul loc la 
Olimpiada de limba și literatu
ra română, faza județeană, a 
fost adus în școala din orașul 
nostru. La concursul de șah, de
rulat la Otopeni, micii noștri 
participanți sau clasat pe lo
curi fruntașe (unu, doi și trei) 
în județul Ilfov, la diferite 
secțiuni de vârstă. 

La șah, avem șase elevi 
premiați, din ciclul primar și cel 
gimnazial, la Olimpiada de lim
ba și literatura română o elevă 
de clasa a VIa sa clasat pe lo
cul întâi pe județ, iar la Concur
sul Diversitatea șase elevi, din 
diferite clase (participanți în 
echipă) sau situat pe locul în
tâi, la nivel național. 

Concursul Național Diversi
tatea a avut ca temă varietatea 

lingvistică și promovarea de 
tradiții ale diferitelor naționali
tăți. Pentru acest concurs, co
piii au fost pregătiți pe mai mul
te domenii: istoria și tradițiile 
culturii rromani, istoria și 
tradițiile românilor și ale altor 
naționalități. Am avut în echi
pa câștigătoare români, copii 
de etnie rromă și macedoneni. 
Ei au fost pregătiți pentru o eta
pă teoretică, după care au par
ticipat la o probă practică, a  
ceasta constând în dans și tea
tru, prezentarea tradițiilor lo
cuitorilor de pe raza localității 
Pantelimon, fiecare participant 
trebuind să arate specificul zo
nei în care învață. 

Ei au fost coordonați de Ma
rina Dorina Stoica, profesor de 
științe socioumane, Cristina 
Sin, profesorîndrumător și al 
câștigătoarei locului întâi, faza 
județeană, la limba română. 
Acestor cadre didactice cu 

experiență li sa alăturat profe
sorul Bogdan Marius Ciprian, 
„un tânăr venit abia anul aces
ta la noi, însă considerăm că e o 
achiziție deosebită pentru 
școala noastră. Este un tânăr en
tuziast, vine pregătit și cu mare 
dragoste pentru copii”, susține 
Corina Constanța Păun, direc
toarea Școlii Gimnaziale nr. 1.

Pentru competiția de șah, 
elevii au fost pregătiți de pro
fesorul Nicolae CîntăBine și 
de antrenorulprofesor Marin 
Mavrodin, colaborator con
stant, căruia școala îi pune la 
dispoziție spațiul necesar pen
tru a susține pregătirea mici
lor șahiști.

La rândul lor, elevii din ca
drul învățământului primar au 
participat la concursul de ma
tematică Comper și la concur
sul de limba și literatura româ
nă Comper. Sunt concursuri 
gratuite, la care copiii partici

pă cu entuziasm și unde au 
reușit să obțină punctaje ma
xime, fapt ce reprezintă un pri
lej de satisfacție pentru profe
sorii care se gândesc că acești 
copii mici vor putea, când vor 
veni la gimnaziu, să participe 
la noi concursuri.

„Pentru edițiile viitoare, pre
gătim copii care să participe la 
toate tipurile de olimpiade și 
concursuri: matematică, ro
mână, biologie, concursuri pe 
teme de cultură generală, con
cursuri care promovează isto
ria și tradițiile țării noastre, di
feritelor zone din țară. Totoda
tă, încurajăm copiii să își ex
prime talentul literar, talentul 
în domeniul sportiv, muzical, 
având o gamă largă de opor tu

nități pentru elevii școlii. De 
asemenea, școala noastră a 
găzduit o lansare de carte, 
unde am avut invitați scriitori 
consacrați. Copiii șiau pre
zentat lucrările (în special co
piii de la învățământul pri
mar), realizând compoziții de
osebite, apreciate de scriitori, 
fapt ce sa materializat în 
invitații pentru activități vii
toare. În felul acesta, am reușit 
să descoperim noi talente și 
(de ce nu?) săi încurajăm ca, 
pe parcursul anilor viitori, să 
progreseze, pregătindune ast
fel pentru concursurile ce vor 
urma”, a subliniat directoarea 
școlii în care profesorii ridică 
constant nivelul educațional 
al elevilor. l

E momentul să ne bucurăm, alături de părinții și profesorii care i-au susținut și îndrumat, de 
câștigarea și clasarea pe locuri fruntașe la concursuri și olimpiade școlare a elevilor care au 
reprezentat Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon. Gestionând curajos cunoștințele dobândite 
în clase, acest grup deosebit a lăsat în urmă statutul de simplu participant. Avem o listă lun-
gă de câștigători. Copii bine pregătiți și profesori pentru care determinarea și pasiunea sunt 
exprimate prin educația elevilor.

Ei sunt câștigătorii
Echipa care a câștigat locul I la 
Concursul Național Diversitatea a 
fost compusă din: Șchiopu Bogdan 
Marian, Ignătescu Nicolae Petrică, 
Niculae Marian Viorel, Focșăneanu 
Teodor Florian, Călin Ayana Maria, 
Roșca Ionela.
La concursul Comper s-au obținut 
rezultate excepționale. Aici au 
participat 255 de elevi, iar 125 au 
fost premianți! Dintre ei, s-au cla-
sat pe primul loc: Ionescu Anas-
tasia, Negret Rebecca, Cioc Edu-
ard, Pripas Felix Emanuel, Cecate 
Patrick Alexandru, Neguț Eliza Al-
exandra, Constantin Flori Alex-
andra, Văduva Daria Teodora, 
Cristof Andreea Mihaela, Furnică 

Roberta Maria, Matei Cristina 
Gabriela, Andrei Ionuț Alexand-
ru, Ioniță Gabriel Daniel, Dinu Rai-
sa Mihaela, Neagu Daniel Valentin, 
Cringan Alexandra Elena, David 
Emanuela.
„Mă numesc Roșca Elena Danie-
la, sunt în clasa a VI-a și am par-
ticipat la Olimpiada de limba și li-
teratura română, faza națională. 
Am obținut locul întâi pe județul Il-
fov, fiind pregătită de doamna 
profesoară Șibaev Daniela”.
„Numele meu este Marin Ga-
briel Daniel, urmează să par-
ticip la etapa națională de șah, 
alături de alți patru copii. Vom fi 
însoțiți de domnul profesor Nico-
lae Cîntă-Bine și sper să obțin re-
zultate care să reprezinte școala 

noastră”.
„Eu, Călin Ayana Maria, din cla-
sa a VIII-a, am participat la Con-
cursul Diversitatea, desfășurat 
la Deva. Am fost pregătită de do-
amna profesoară Sin Cristina, de  
doamna dirigintă Stoica Maria și 
de domnul Bogdan Marius Cipri-
an. La Deva, echipa noastră s-a 
clasat pe primul loc. Voi participa 
și anul viitor la concurs”.
Numărul elevilor din Pantelimon 
premiați la concursuri și olimpi-
ade școlare este mult mai mare 
și – cu sincer regret – nu poate 
fi inserat în această pagină. Îi 
felicităm pe toți pentru rezultate: 
elevii premiați, profesorii care 
i-au îndrumat și părinții care i-au 
susținut. l

Școala Gimnazială nr. 1 demonstrează, prin premianții la olimpiade și concursuri 
naționale, că educația se situează la cote înalte, în orașul nostru
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Femeile 
care au 
schimbat 
istoria

Deschiderea Evangheliei pe capul bolnavului, la Sfântul Maslu

La sfârșitul slujbei Tainei Sfântului 
Maslu, după ce a avut loc ultima 
ungere cu unt-de-lemn sfințit a 
celui bolnav, preoții pun Sfânta 
Evanghelie deschisă pe capul 
bolnavului, rostind o rugăciune 
penitențială, foarte apropiată 
de prima rugăciune a preotului 
din Taina Spovedaniei, în care se 
cere de la Dumnezeu iertarea 
păcatelor bolnavului. Întreaga 
slujbă este, de altfel, marcată de 
un puternic caracter penitențial, 
care se explică, în primul rând, 
prin faptul că Maslul are drept 
scop nu numai tămăduirea 

bolilor trupești, ci și iertarea 
păcatelor.
Această practică a deschide-
rii Sfintei Evanghelii pe capul 
bolnavului este adesea greșit 
înțeleasă, dându-i-se un caracter 
magic sau superstițios, ajungând 
la starea de inovație liturgică 
extrem de păgubitoare. Precum 
am menționat, după a șaptea 
rugăciune și ungere, conform 
rânduielii actuale din Molitfel-
nic sau Aghiasmatar, preotul 
protos, luând Sfânta Evanghelie, 
o dă bolnavului să o sărute și să o 
deschidă. Ceilalți preoți slujitori o 

țin deasupra capului celui bolnav, 
iar protosul rostește cea de-a 
opta rugăciune în care se spune, 
printre altele: „nu pun mâna mea 
cea păcătoasă peste capul celui 
ce a venit la Tine cu pocăință, ci 
pun mâna Ta cea puternică și 
tare, ce se află în această Sfântă 
Evanghelie, pe care slujitorii cei 
împreună cu mine o țin deschisă 
pe capul robului Tău (N), și mă 
rog…”. După rostirea rugăciunii, 
rânduiala din carte arată că, 
luând protosul Sfânta Evanghelie 
de deasupra capului celui căruia i 
se face Maslul, i-o dă să o sărute, 
împreună cu Sfânta Cruce, apoi 
se miruiesc preoții, toți cei de 
față și bolnavul, în timp ce se 
cântă troparele rânduite.
Inovația sau greșeala liturgică 
apare atunci când, pe baza 
textului la care Evanghelia a fost 

deschisă întâmplător și ținând 
seama de culoarea ornamente-
lor cu care textele scripturistice 
au fost împodobite, se începe a 
se interpreta, făcându-se diferi-
te preziceri pe care cei prezenți 
le iau drept adevărate. Deschi-
derea Sfintei Evanghelii la Sfântul 

Maslu este greșit înțeleasă 
dacă i se dă această conotație, 
pierzându-și scopul de vindecare 
sau tămăduire a celor bolnavi, pe 
care Hristos l-a insuflat în textul 
acesteia, fiind incompatibilă și 
nedemnă cu scopul Tainei Maslu-
lui și cu slujirea preoțească. l

Din actul de punere a Sfintei Evanghelii pe capul bolnavului la 
Maslu reiese că acela care-i vindecă pe cei neputincioși este 
Hristos, prin puterea cuvântului Său pe care l-a eternizat în 
Sfânta Sa Evanghelie, cuvânt care rămâne mereu actual și ca-
re vorbește permanent în istorie, arătând prezența neconte-
nită printre noi a Doctorului sufletelor și al trupurilor noastre.

Mai presus de conflict și diferențe

Istoria mântuirii noastre ne 
oferă acest exemplu năucitor al 
femeilor mironosițe, al curaju-
lui unic pe care l-au avut de a 
merge la mormântul Mântuito-
rului, dar mai ales al puterii de 
a mărturisi atunci când alții se 
lepădau, de a vorbi atunci când 
toți au ales să tacă și să se ascun-
dă. Ele au fost cele care au stri-
gat pline de bucurie: „Hristos a 
înviat!” Și așa au intrat în istorie. 
Viața și faptele Mironosițelor re-
prezintă un exemplu al scopu-
lui adevăratelor femei creștine. 
Chemarea lor pe pământ este 
aceea de a duce o viață cu inima 
curată. Precum Sfintele Miro-
nosițe, femeia creștină din ziua 
de astăzi trebuie să-i ajute pe cei 
sărmani, să aline suferința celor 
răpuși de greutatea muncii, să-i 
îngrijească pe cei bolnavi și su-
ferinzi și, precum spunea Sfân-
tul Apostol Petru, „podoaba 
voastră să nu fie cea din afară: 
împletirea părului, podoabele 
de aur şi îmbrăcarea hainelor 
scumpe, ci să fie omul cel tainic 
al inimii, întru nestricăcioasa 

podoabă a duhului blând şi li-
niştit, care este de mare preţ îna-
intea lui Dumnezeu” (1 Petru 3, 
3-4; 1 Tim 2,9; 12), să fie îmbu-
nătăţirea spiritului creştin, a ca-
lităţilor duhovniceşti, mai ales 
cele ale bunătăţii şi iubirii.

Bărbatul şi femeia, 
completare sau conflict?

De ce „purtătoarele de miruri” 
L-au văzut pe Domnul, şi nu 
apostolii? Ni se va spune că ele 
au mers la mormânt şi au avut 
această şansă, pe când ucenicii 
au stat închişi în casă. Deşi nu e 
consemnat în Scripturi, tradiţia 
ne spune că Maica Domnului 
este cea care L-a văzut prima pe 
Fiul său Cel Înviat. Absolut fi-
resc! Cine putea fi mai pregăti-
tă şi mai dornică de a Se reîntâl-
ni în trup cu Fiul şi Dumnezeul 
său?

Evident, nimic nu este întâm-
plător în Sfintele Scripturi. Fap-
tul că femeile aleargă spre mor-
mânt, în timp ce bărbaţii se as-
cund, dar că şi unii, şi alţii se în-
tâlnesc cu Mântuitorul ne arată 

că imediat după Înviere conti-
nuă lucrarea de vindecare a firii 
omeneşti, survenită şi ca urma-
re a dezbinării dintre Adam şi 
Eva, la călcarea poruncii în Rai. 
Atunci amândoi protopărinţii 
s-au ascuns împreună „printre 
pomii Raiului” (v. Facerea 3, 
8-10). Acum, acest tip de „soli-
daritate” ia sfârşit. Aşa cum fe-
meia a gustat prima din rodul 
pomului oprit, tot seminţia fe-
meiască este prima care decide 
să iasă din „ascunzătoare”. 
Atunci cei doi, Adam şi Eva, s-au 
ascuns de „faţa Domnului 
Dumnezeu”, de Cel ce le dădu-
se Viaţă. Moartea, iată, le-a scos 
acum pe mironosiţe din „bârlo-
gul” egoismului şi al instinctu-
lui de supravieţuire. Ele au mers 
să poarte grijă de un trup neîn-
sufleţit şi s-au întâlnit cu Însăşi 
Viaţa. Aşa cum Domnul a „pă-
călit” iadul, care credea că pri-
meşte doar un om şi „s-a întâl-
nit cu Cerul”, tot aşa le-a „mo-
mit” pe mironosiţe, cărora le-a 
„prăvălit piatra de pe uşa mor-
mântului” – adică în chip văzut 
şi simbolic le-a arătat că Raiul 
s-a deschis, cum şi zice azi pre-
otul la Sfânta Liturghie: „Ca un 
purtător de viaţă şi mai înfru-
museţat decât Raiul cu adevă-
rat şi decât toată cămara împă-
rătească mai luminat s-a arătat, 

Hristoase, mormântul Tău, iz-
vorul învierii noastre”.

Adevărata identitate stă 
într-o desăvârșită unitate

Nu este vorba nicio clipă de a 
valoriza mai mult femeia decât 
bărbatul, atunci când le evocăm 
pe mironosiţe. Femeile au fost 
primele care L-au preaslăvit pe 
Hristos Cel înviat, iar apostolii, 
primii care au suferit pentru El. 
Femeile erau pregătite cu mi-
resme, iar apostolii, pentru chi-
nuri. Femeile au intrat în mor-
mânt, iar apostolii aveau să in-
tre curând în temniţe. Femeile 
s-au grăbit să-şi arate lauda, iar 
apostolii au îmbrăţişat lanţuri 
pentru El. Femeie au vărsat mir, 
iar apostolii şi-au vărsat sânge-
le.

Bărbatul şi femeia au chemări 
şi lucrări complementare în is-
toria mântuirii, dar aceeaşi Cale. 
De remarcat că, la început, a fă-
cut Dumnezeu pe om ca „băr-
bat şi femeie” (Facere 1, 27). 
Apare, deci, o distincţie. Pentru 
cei ce devin mădulare ale Tru-
pului Bisericii „nu mai este însă 
parte bărbătească şi parte feme-
iască, pentru că toţi una sunt în 
Hristos Iisus” (cf. Galateni 3, 28). 
În Dumnezeu-Omul ne găsim, 
aşadar, adevărata identitate şi 
gustăm din desăvârşita unitate.

Mironosițele și femeile 
creștine de astăzi

Viața și faptele mironosițelor 
reprezintă un exemplu al sco-
pului adevăratelor femei 
creștine. Stăruința Sfintelor 
Mironosițe este nemărginită, 
iar iubirea lor pentru Hristos 
este nesfârșită. Lipsindu-se de 
grijile pământești, inimile lor 
au trăit numai pentru a se de-
dica Domnului: gândurile, do-
rinţele şi speranţa erau în-
dreptate către Acesta şi toată 
binecuvântarea şi preţuirea 
erau pentru El. De dragul În-
văţătorului şi-au părăsit cămi-
nele, rudele și cunoștințele, 
au uitat de slăbiciunea lor de 
femei și nu s-au înfricoșat de 
cruzimea dușmanilor lui Hris-
tos, urmându-L la tot pasul, 
mergând prin orașe și sate și 
purtându-I de grijă. Ele nu 
L-au abandonat în timpul 
suferinței și nici după moar-
te. Mergând în urma Sa cu iu-
bire L-au însoțit pe Domnul 
până pe Golgota și L-au privit 
pe Răstignit, înduioșându-se 
de suferința Lui. De atunci, fe-
meile sfinte au devenit mar-
tori adevărați și egali cu Apos-
tolii ai învierii lui Hristos. l

Cum privim și tratăm femeia astăzi? Ce reprezintă în societate, 
dar mai ales locul pe care îl are femeia, mama, soția în familie? 
Cum s-au schimbat raporturile dintre bărbat și femeie în lumea 
în care trăim? Sunt probleme care ne preocupă mai mult sau mai 
puțin, dar de care ne lovim zilnic; și de cele mai multe ori, cu pute-
re, dar mai ales cu consecințe pentru viața noastră.
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Alegeri 2019 pentru
EUROPARLAMENTARE

Românii au dat un vot de 
„amendă”, sancționând cu 
ștampila, în mod simbolic, 
asaltul la adresa justiției din 
ultimii ani, iar asta se reflectă 
și în rezultatele finale ale ale-
gerilor europarlamentare din 
2019. 

PSD a obținut cel mai mic 
scor istoric în 26 mai, iar re-
cent formata Alianță 2020 
USR-PLUS a sărit de 20%, un 
rezultat la care nu se așteptau 
nici cei mai optimiști dintre 
liderii coaliției.

Rezultate finale 
ale alegerilor 
europarlamentare 2019

Rezultatele finale oficiale ale 
alegerilor europarlamentare 
2019 arată că PNL este câștigă-
torul detașat, cu 27 la sută din 
voturi. 

Pe locul al doilea este PSD, 
cu 22,5 la sută din voturi, ur-
mat foarte aproape de Alianța 
2020 USR-PLUS, care a obți-
nut 22,4 la sută din voturi. 

Practic, 13.000 de voturi au fă-
cut diferența între PSD și 
USR-PLUS, iar specialiștii 
sunt de părere că dacă n-ar fi 
fost o proastă organizare a vo-
tului în diaspora și toți româ-
nii care doreau ar fi putut să 
voteze, USR-PLUS ar fi avut 
un procentaj mult îmbu-
nătățit.

Pe locul al patrulea este par-
tidul lui Victor Ponta, Pro Ro-
mânia, cu 6,6 la sută din vo-
turi, iar pe locul al cincilea 
este PMP, partid fondat de 
fostul președinte Traian Bă-
sescu, cu 5,7 la sută. 

Singurul partid care mai tre-
ce pragul de eligibilitate este 
UDMR, cu 5,4 la sută din vo-
turi.

Partidul lui Călin Popescu 
Tăriceanu, ALDE, partenerul 
de guvernare al PSD, este sub 
acest prag, având doar 4 la 
sută din voturi.

Ceilalți competitori, adică 
încă patru partide și trei 
independenți, au cumulat îm-

preună 6,1 la sută din voturi.
1. PNL - 27%
2. PSD - 22,5%
3. USR-PLUS - 22,4%
4. PRO România - 6,6%
5. PMP - 5,7%
6. UDMR - 5,4%
7. Alții - 6,1%.

Cât câștigă un 
europarlamentar

Salariul unui europarlamen-
tar poate ajunge până la 
8.757,70 de euro în formă bru-
tă, începând din iulie 2018. 
Toți banii pentru salariile eu-
roparlamentarilor provin din 
bugetul Parlamentului Euro-
pean.

Până în 2009, europarlamen-
tarii primeau același salariu ca 
parlamentarii din țara lor de 
origine, astfel încât, de exem-
plu, un europarlamentar itali-
an câștiga de patru ori mai 
mult decât omologul său spa-
niol și de 14 ori mai mult de-
cât cei din țări precum Româ-
nia, recent intrate în Uniunea 
Europeană, la acea vreme.

Toți europarlamentarii pri-
mesc același salariu, de apro-
ximativ 8.700 de euro, din care 
se scad apoi taxele plătite că-
tre UE și contribuțiile. Astfel, 
salariul net al unui europarla-
mentar este de 6.824,85 de 
euro.

Pe lângă asta, majoritatea 
statelor membre UE își obligă 
europarlamentarii să plăteas-
că taxe și în țară, astfel că sala-
riul pe care îl ia în mână un eu-
roparlamentar variază în 
funcție de legislația privind ta-
xele din țara sa de origine.

Salariul unui europarlamen-
tar este calculat ca reprezen-
tând 38,5% din salariul de bază 
al unui judecător de la Curtea 
Europeană de Justiție, deci eu-
roparlamentarii nu au control 
asupra sumei pe care o pri-
mesc lunar pentru această 
funcție.

Deși toți europarlamentarii 
au același salariu, există și 
unele excepții: demnitarii care 
au avut un mandat în Parla-
mentul European și înainte de 
alegerile din 2009 au putut 
opta pentru a fi plătiți con-
form sistemului din țara lor, 
adică pentru a încasa același 
salariu precum membrii Par-
lamentului statului respectiv.

Un europarlamentar  
mai primește și alți bani, 
pe lângă salariu

Pe lângă salariu, un euro-
parlamentar mai primește și 
alte sume de bani pentru ac-
tivitatea sa. Acestea sunt gru-
pate în:

- Cheltuieli pentru deplasări;
- Europarlamentarii își pot 

deconta toate cheltuielile de 
deplasare la sesiunile plenare 
din PE, la întâlnirile de comi-
tet sau la reuniunile grupuri-
lor politice, care au loc la 
Bruxelles sau Strasbourg.

Diurna zilnică
Un europarlamentar mai 

primește și o diurnă de 320 de 
euro pentru acoperirea costu-
rilor cu cazarea, mesele și alte 
cheltuieli pentru fiecare zi în 
care se află la Bruxelles sau 
Strasbourg, cu condiția ca ei 
să semneze registrul de pre-
zență la evenimentele la care 
participă.

Diurna este redusă la jumă-
tate dacă europarlamentarii 
nu sunt prezenți la mai mult 
de jumătate din sesiunile ple-
nare unde se votează.

Pentru evenimentele și în-
tâlnirile care au loc în afara 
Uniunii Europene, diurna zil-
nică este de 160 de euro, însă 
cheltuielile cu cazarea sunt 
decontate separat.

Costuri de cazare
În 2019, un europarlamen-

tar mai poate primi și 4.513 

euro pe lună pentru a acoperi 
activitatea acestuia, precum 
costurile cu închirierea birou-
lui, costurile de management, 
abonamente la companii de 
telefonie etc.

Vârsta la care europarlamen-
tarii se pot pensiona este 63 de 
ani, iar o pensie de europarla-
mentar reprezintă echivalen-
tul a 3,5% din salariul pentru 
un an de mandat în PE, dar nu 
mai mult de 70% în total. l

Alegerile europarlamentare 2019 au fost un moment de adevăra-
tă revoluție a românilor, care s-au prezentat la vot în număr-re-
cord: 49,02%, adică nu mai puțin de 8.954.959 din cei 18.267.732 
de cetățeni români înscriși pe listele permanente și speciale. Ca 
să facem o comparație, la precedentele alegeri, cele din 2014, 
prezența la vot a fost de doar 39,5%.

Liberalii, marii 
câștigători ai 
scrutinului. Scor 
foarte slab al PSD. 
Tăriceanu, cea mai 
grea înfrângere

Referendumul  
convocat de 
președintele  
Iohannis,  
un real succes
La referendumul pe justiţie, con-
form datelor centralizate de Bi-
roul Electoral Central (BEC) 
după rezultatele finale, peste 5 
milioane de persoane au votat 
„Da” la ambele întrebări.
Potrivit datelor BEC, la refe-
rendumul pe teme de justiţie, 
din 6.692.647 de participanţi, 
5.425.483 de răspunsuri au 
fost favorabile întrebării refer-
itoare la interzicerea amnistiei 
şi graţierii pentru infracţiuni de 
corupţie.
De asemenea, la întrebarea pri-
vind interzicerea adoptării OUG 
în domeniul infracţiunilor, pedep-
selor şi al organizării judiciare, 
5.375.982 de răspunsuri au fost 
favorabile.
Numărul voturilor exprimate cu 
„Nu” pentru prima întrebare a 
fost de 918.133, în timp ce pen-
tru a doua întrebare a fost de 
895.470. Numărul participanţilor 
care au votat în cadrul referen-
dumului pentru prima întrebare 
a fost de 6.692.647 votanţi, iar 
pentru a doua, 6.622.573.
La prima întrebare au fost 
349.031 de voturi nule, iar la cea 
de-a doua, 351.121.fo
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