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Dr. Teodor Vasiliu, premiat la aniversarea a
25 de ani de la înfiinþarea Universitãþii "Valahia"
Târgoviºte pentru contribuþia adusã la
dezvoltarea ºi promovarea UVT (iunie 2017)
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■ Dialog la distanþã între sindicat ºi conducerea Spitalului Judeþean
de Urgenþã Târgoviºte

Scandalul salariilor
dezbinã Sãnãtatea

Acest ziar este
membru fondator al
Patronatului Presei
din România
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Motto: „O Biblie ºi un ziar în fiecare cãmin,
amândouã studiate ºi apreciate la adevãrata lor
valoare, o ºcoalã bunã în fiecare cartier – aceºtia
sunt pivoþii de bazã ai Virtuþii, Moralei ºi Libertãþii
Civice”
Benjamin Franklin

■ Într-o discreþie care ridicã mari
semne de întrebare,

Claudiu Barbu,
lider Sanitas Dâmboviþa

Ludovic Orban, pe fugã
în Dâmboviþa

■ Semnalul reporterului
❚ În Dâmboviþa,

❚ Liderul sindical SANITAS Dâmboviþa anunþã proteste: 471 de angajaþi au pierdut la
salariu ❚ Directorul spitalului a declarat: „Pentru cei care au pierdut la salariu avem
momentan o soluþie” ❚ „La ºedinþa Consiliului Naþional al Federaþiei Sanitas s-a hotãrât
continuarea strângerii de semnãturi pentru declanºarea conflictului colectiv de muncã,
declanºarea grevei, dar pânã la grevã o sã avem un miting în data de 26 aprilie la
Bucureºti, la care sperãm noi sã participe mult mai mulþi faþã de ceea ce a fost anul tre cut, în octombrie”, a mai declarat Claudiu Barbu
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Cauciucurile second-h
hand,
la modã

Claudiu Dumitrescu,
manager Spitalul Judeþean
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■ În ultimele 3 luni, poliþiºtii dâmboviþeni au tãiat în carne vie…

Amenzi de peste 8,5 milioane lei
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■ La conferinþa judeþeanã de ■ În primul trimestru din acest an,
alegeri, dupã un lung interimat, cu profituri uriaºe,

Ionel Petre, preºedinte
Direcþia Silvicã
Dâmboviþa, prima pe þarã
ALDE Dâmboviþa

❚ La eveniment au participat Cãlin
Popescu Tãriceanu, Norica Nicolai, Daniel
Chiþoiu, Andrei Gerea, secretari de stat,
lideri ALDE din alte judeþe, precum ºi
partenerii de coaliþie de la nivelul judeþului

■ pagina 8

❚ Direcþia Silvicã Dâmboviþa a reuºit sã
realizeze ºi chiar sã depãºeascã toþi indi catorii, economici ºi tehnici, stabiliþi de
Regia Naþionalã a Pãdurilor stabiliþi pentru
primul trimestru din acest an
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■ CNM „Curtea Domneascã” Târgoviºte
va organiza în perioada 18-19 mai a.c....

Expoziþia ºi simpozionul
„Mircea cel Bãtrân – 600”
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■ Nori negri lângã Turn

Scandal imens pe votul
Chindia la alegerile FRF

■ panoramic sportiv paginile 4-5

■ Editorial

GHIONTUL DE LA
BRUXELLES...
GEORGE COANDÃ

... ni s-a aplicat prea târziu, ºi
nu cã cineva pe acolo ar muri de
dragul românilor. Dar vorba
românului, nu-i prea târziu niciodatã. În fond este vorba despre
ceva fundamental pentru soarta de
acum ºi din viitor a României,
adicã despre creºtere economicã,
care creºtere ar trebui sã se
regãseascã, cu efecte benefice, în coºul existenþei
noastre zilnice. Ar trebui, dar nici nu se simte ºi nici
nu se vede. Aºa cã staff-ul UE i-a prins pe guvernanþii patriei cu mâþa-n sac. Minciuna, însoþitã de o
vinovatã autoamãgire, are picioare scurte. La prima
vedere, vertiginoasa creºtere economicã de i-a
bãgat în gânduri negre ºi pe chinezi, cu care
guvernarea PSD/ ALDE s-a bãtut în piept, pare o
chestie de bine. Însã, mai marii ãia de pe la
Bruxelles, bineînþeles dupã ce ºi-au pus specialiºtii
sã ne analizeze la microscop, ne-au transmis cã
faimoasa creºtere economicã, oho, de ºapte la sutã,
(continuare în pag. 8)
este nesustenabilã.

