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Ford Puma - cel mai bine vândut
model hibrid din România în 2021

Conform datelor publicate de Direcþia Regim Permise de Conducere ºi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) ,
Ford România încheie anul 2021 ca lider de piaþã în segmentul de vehicule
comerciale, în timp de Ford Puma este
cel mai bine vândut model hibrid de pe

piaþa din Romania. Anul 2022 se anunþã important din punct de vedere al lansãrilor, în prim plan fiind modelele ETransit, Ranger, dar si Fiesta ºi Focus.
Produs exclusiv în fabrica de la Craiova începând cu a doua jumãtate a anului 2019, Ford Puma este deja un best-

seller în România, fiind cel mai bine
vândut model cu propulsie hibridã din
2021 (2.765 unitãþi Hybrid). Cota de piaþã în segment a înregistrat o creºtere
importantã, de la 6,71% în 2020 la
9,41% în 2021. Ford Puma este cel mai
bine vândut model Ford din România.
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O tragedie la Dunãre
MIRCEA CANÞÃR
Punctul se numeºte „La Lânã”, pe
malul Dunãrii, în dreptul localitãþii
Desa ºi va intra în istoria locului, prin
tragedia de sâmbãtã dupã-amiazã. Informaþiile despre derularea ei sunt
destul de vagi, ºi ele vor fi puse „cap
la cap” de criminaliºti, care investigheazã circumstanþele. Cum s-au petrecut lucrurile în versiunea celor cu
care am discutat: Gabi Stroe ºi Victor Dicã, angajaþi ai Spitalului de Psihiatrie din Poiana Mare, în compania
managerului spitalului menþionat,
Claudiu Buzatu, au organizat un „grãtar”, la amenajarea pe care o avea
Gabi Stroe. Ca orice grãtar, în naturã, agrementarea s-a fãcut ºi cu bãutura de rigoare. Nu e o insinuare, ci
þine de contextul tragicului eveniment.

În jurul orei 15.00, sâmbãtã, ideea de
a arunca plasa în Dunãre, ca divertisment, pentru a prinde peºte, mai ales
cã Gabi Stroe avea permis de pescuit
industrial, a picat ca orice nenorocire
care nu poate fi preîntâmpinatã, fiindcã þine de destin. ªi acesta se executã. Cum s-a scufundat barca din fibrã de sticlã cu Claudiu Buzatu ºi Gabi
Stroe, în apa rece a fluviului nemilos,
rãmâne iarãºi acoperit de mister. Dupã
unele pãreri, a celor cu care am discutat, „setca” s-ar fi agãþat de un
buºtean ºi în smuciturile necontrolate ale celor doi din barcã, aceasta sar fi rãsturnat. La strigãtele „de ajutor”, de pe mal, au venit la faþa locului poliþiºtii de frontierã. Dacã Gabi
Stroe care a mai înotat, atât cât l-au

þinut braþele, a putut fi salvat, deºi în
ºoc hipotermic, Claudiu Buzatu (43
ani), n-a putut fi adus la mal decât
decedat, nefiind exclus un infarct, din
cauza apei reci. A fost dus direct la
morga Spitalului Calafat. Acesta este
filmul necoafat al unei tragedii la Dunãre, care a îndoliat o familie ºi a neliniºtit pe alta. Pãcatul tuturor celor
care o relateazã este acela de a nu
avea toate datele necesare. Care nici
nu se pot afla. Cine a avut ideea nãstruºnicã, la o masã veselã, sub semnul prieteniei, de a arunca setca –imprudent- în Dunãre, dintr-o barcã
destul de uºoarã, dar care se miºcã
repede, ce abilitãþi în conducerea ei
aveau protagoniºtii evenimentului
º.a.m.d., toate þin, cum se spune, de

„ceasul rãu” ºi de judecãtorul suprem. Nouã nu ne rãmâne decât descumpãnirea. Deºi nici aceasta nu mai
e ce a fost. Pânã la urmã oboseºti sã
te miri, de vreme ce la fiecare pas
eºti asaltat de fapte ºi vorbe brambura. Mirarea a devenit cu alte cuvinte experienþa curentã a fiecãrei
zile, „normalitatea” ei. Tragedia de
la Dunãre, de sâmbãtã dupã-amiazã,
nu este altceva decât o perplexitate
de ultimã orã. Sã te hazardezi, în luna
ianuarie, pe o vreme rece, tãioasã,
sã arunci plasa în Dunãre, dintr-o
barcã uºoarã, vulnerabilã la orice
miºcare greºitã, dupã ce ai consumat ºi ceva bãuturã, poate fi comentat, doar ca învãþãturã de minte. De
care nu va þine nimeni seama.

Premierul Nicolae Ciucã s-a întâlnit cu
reprezentanþii Consiliului Naþional al Elevilor
O delegaþie a Consiliului Naþional al Elevilor s-a
întâlnit, vineri, 14 ianuarie, cu premierul Nicolae
Ciucã, pentru a discuta despre nemulþumirea elevilor privind modificarea criteriilor de acordare a
burselor de merit, dar ºi despre problema testelor
salivã sau despre noile criterii de a trece ºcolile
online. Deocamdatã, nu sunt concluzii clare dupã
întâlnire, urmând ca acestea sã fie fãcute cunoscute,
probabil, dupã evaluarea întregii situaþii.
Consiliul Naþional al Elevilor a
propus recent sã se ia în calculmai multe criterii atunci când se
decide închiderea ºcolilor ºi trecerea online: ºi rata de vaccinare
a profesorilor sau a elevilor, ºi o
descentralizare la nivelul ºcolilor.
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Comunicatul de presã al
Guvernului
“Prim-ministrul Nicolae-Ionel
Ciucã ºi ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpeanu, s-au întâlnit astãzi cu o delegaþie a Consiliului

Naþional al Elevilor, pentru a discuta despre acordarea burselor
ºi aplicarea mãsurile de prevenire ºi combatere a pandemiei de
COVID-19 în ºcoli. Cu aceastã
ocazie, a fost analizat rolul pe
care îl au bursele ºcolare pentru
stimularea performanþei în educaþie ºi a oferi, totodatã, sprijinul necesar elevilor care se confruntã cu probleme sociale. Reprezentanþii Guvernului ºi cei ai
Consiliului Naþional al Elevilor au
evidenþiat importanþa burselor de
merit pentru motivarea elevilor,
în spiritul recunoaºterii rezultatelor activitãþii de studiu. Guvernul susþine continuarea politicii
de creºtere semnificativã a cuantumului burselor elevilor, a nu-

mãrului beneficiarilor, precum ºi
a nivelului de adecvare a acestora la obiectivele asumate pentru
fiecare tip de bursa: stimularea
învãþãrii, încurajarea performanþei ºi excelenþei, susþinerea competiþiei ºi, pe de altã parte, sprijinul acordat elevilor aflaþi în dificultate, din perspectiva socialã
sau medicalã. Fondul de burse,
care a crescut de patru ori faþã
de anul 2020, va fi utilizat integral pentru plata burselor elevilor, fie cã sunt burse acordate
olimpicilor, burse de merit, de studiu, sociale, profesionale sau bani
de liceu. ”Vrem sã încurajãm performanþa ºi garantarea ºanselor
reale la educaþie, tuturor copiilor, fãrã discriminare. De acce-

sul la educaþie depinde succesul
în viaþã al viitorului adult. Susþinem elevii performanþi sã continue ºi sã aprofundeze studiile.
În acelaºi timp, prin acordarea de
burse sociale, într-un cuantum
minim garantat dublu faþã de
anul precedent, susþinem copiii
din medii defavorizate, care au
nevoie de sprijin pentru a nu
abandona ºcoala si pentru a se
integra pe piaþa muncii ºi în societate. Pentru a asigura transparenþã ºi predictibilitate, analizãm
modificarea legii, în sensul includerii în lege, a criteriilor de acordare a burselor pe baze coerente ºi
motivante”, a afirmat prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucã.”
CRISTI PÃTRU

