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S-a aşteptat între 30 şi 60 de minute pentru ieşirea din ţară

Aglomeraţie la frontieră
Românii care au petrecut minivacanţa de 1 mai în România
se întorc la locurile de muncă
din vestul Europei, timpii de aşteptare la ieşirea din ţară la graniţa cu Ungaria ajungând chiar
şi la o oră.
Cele mai multe puncte de trecere a frontierei de pe graniţa cu
Ungaria au avut timpi de aşteptare
pentru maşini mici de până în 30
de minute, însă la Petea s-a aşteptat chiar şi 60 de minute. Cele mai
multe maşini care au ieşit din ţară
aveau numere de Austria, Italia şi
Germania, ﬁind vorba despre români care muncesc în vestul Europei şi care şi-au petrecut vacanţa de 1 mai în ţară, întorcându-se
la locurile de muncă. Pe de altă
parte, pe sensul de intrare în ţară
s-au înregistrat timpi de aşteptare
de 10-20 minute. Cel mai mult s-a
stat la Petea, aproximativ 30 de
minute. Poliţia de Frontieră a luat
măsuri speciale pentru a face faţă
aglomeraţiei, ﬁind aduşi mai mulţi
agenţi la lucru şi s-a lucrat pe ma-

ximul de benzi de ieşire din ţară în
funcţie de conﬁguraţia punctelor
de trecere a frontierei. Conform
aplicaţiei Poliţiei de Frontieră Române, luni după-amiază, la Cenad
în judeţul Timiş, pe autostrada
Nădlac-Arad în judeţul Arad, la
Salonta, Borş şi Valea lui Mihai
în judeţul Bihor timpii de aşteptare la ieşirea din ţară erau de 30 de
minute, iar la Petea în judeţul Satu
Mare de 60 de minute. În celelate
puncte se aştepta în medie 10 mi-

nute. Cele mai multe benzi de ieşire din ţară sunt deschise la Nădlac
pe autostradă, unde se lucrează pe
patru artere de autoturisme şi o
arteră de autocare, ţinând cont că
structura punctului permite acest
lucru.
Poliţiştii de frontieră au recomandat să se folosească şi alte
puncte de trecere a graniţei. În judeţul Arad sunt patru puncte auto
de trecere a frontierei, la Nădlac
pe DN7, la Nădlac pe autostradă,
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Cel puţin aşa a a decis instanţa
care a refuzat să-i desﬁinţeze sentinţa cu suspendare. * Acu’ toată
nădejdea preşedintelui PSD e la
Curtea Constituţională. Vă puteţi
imagina cât de vigilent păzesc
membrii CCR litera şi spiritul legii supreme, ţinând cont de faptul
că au reuşit să amâne, pentru a
patra oară, decizia care ar trebui
să ne spună dacă un penal poate
ocupa demnităţi publice ori ba?!
Şi, până la urmă, răspunsul e atât
de simplu. Dacă vrei să laşi lupul
paznic la oi, poate. Dar după aia
să nu te miri!* Chiar de ieri salariile primarilor, ale preşedinţilor
de consilii judeţene, ale vicilor şi,
în general, indemnizaţiile tuturor
aleşilor locali cresc cu 30%. Sigur
că merită. Nici nu încape vorbă!
Ciudat e faptul că, oricum, peste o
lună ar urma să primească lefurile
cele noi, conform prevederilor Legii salarizării unitare. Nu s-au mai
răbdat. Le era greu, săracii... * O
directoare de la CNADR are toate
şansele să ocupe unul din locurile
fruntaşe în topul şpăgilor penibile. Pentru o trânteală acolo, cucoana a „încasat” un televizor 3D,
o consolă de jocuri, un espressor
de cafea şi o maşină de tuns iarba. Poate nu-i de râs. În rest, avea
de toate. * Fiindcă i-a criticat pe
Dragnea şi pe Grindeanu că n-au
pupat de adio ştiucile prinse în
Deltă, guvernatorul Grigore Baboianu a fost tras la fund... sau la
mal. În locul lui, Guvernul a numit
un fost gazetar, Mălin Muşetescu,
care acum câţiva ani înjura, cu
spume, PSD-ul. Isteaţă manevră!
Să mai zică cineva că au făcut-o
din răzbunare! Aş, deloc, purăntâmplare. * Prefectul de Iaşi,
Dragomir Tomaşeschi, şi-a reclamat colega de partid, senatoarea
Iulia Scântei, pentru că, spune el,
documentul prin care ea îşi decla-

ra adeziunea la PNL ar ﬁ fost fals.
Ca să vezi! Sar scântei! Pentru
onoarea de a face parte dintr-un
partid ca ăsta, unii sunt în stare
de orice. * Intervenţia deputatului
Ponta în discuţia despre conﬂictul
de interese a fost mai mult decât
inspirată, salutară şi imperios necesară. Fostul premier a observat
că „şi Trump şi-a angajat ﬁica la
Casa Albă”. Aşa e. Doar că Miss
Trump e plătită de tăticul ei, nu
de la buget, precum liota de rubedenii cărora aleşii le caută un serviciu, fără muncă, dar cu plată. *
„Domnul a dat...”, domnii au luat.
Camera Deputaţilor a decis să retragă sporul de 50% acordat, cu
scandal, acum câteva luni, tuturor
funcţionarilor publici, bănuiţi in
corpore de suprasolicitare neuropsihică şi risc profesional. Ce să
gândeşti, când îi vezi cum dau cu
o mână ca să ia cu cealaltă? Poate
era nevoie de fonduri la salariile
aleşilor locali? * Fostul senator
Georgică Severin a fost numit şef
al Radioului de stat. Ca să închidă
ochii, Opoziţia a primit şi ea câteva posturi. Fostul ministru al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu (PNL),
devine viceguvernator al BNR.
Semn clar că Banca are febră. Exministrul Culturii, Daniel Barbu,
va ﬁ şeful Autorităţii Electorale.
Semn că are „cultura” funcţiei publice sau că partidul său, ALDE,
ţine cu orice preţ să mai prindă
nişte mandate. Cum la TVR rămâne, interimar, Irina Radu, s-ar mai
putea spune că Opoziţia a dat, pe
doi bani, cele mai importante redute ale comunicării publice. Până
la alegeri, chiar şi după, vor vorbi
singuri. * Noi grupuri de prietenie parlamentară: Zambia, Congo
şi Senegal. Pentru relaţia cu Brazilia, Liviu Dragnea s-a caliﬁcat
şef de grup. La turci merge Ponta.
Vii sau morţi, prietenii ştiu de ce!
* Vanghelie zice că Ilie Sârbu i-ar

ﬁ spus despre ginerele său, nimeni
altul decât Victor Ponta, că are
„probleme hormonale, ﬁziologice
şi psihologice”. În aceeaşi logică
patologică, despre fostul primar
de la cinci se poate spune, fără
teama de a greşi, că are probleme psihice. * Lista remaniabililor
creşte ca ﬁrul ierbii. Toader, de la
Justiţie, n-a făcut planul la spălat
penali. Ştefan, de la Finanţe, ar
ﬁ „prea moale” şi d’aia nu sunt
bani destui la Buget. Tudose, de la
Economie, are „restanţe”. Bodog
al nostru o ﬁ el harnic, dar e deﬁcitar la capitolul comunicare. Iar
Petrescu, de la Mediul Afacerilor,
trebuie să treacă Legea Prevenţiei. Dacă nu, împreună cu ceilalţi,
pleacă şi el în... lunga vacanţă de
vară a funcţiei. * În urma celui deal cincilea divorţ al lui Tăriceau,
despărţirea de Daniel Constantin,
PSD a început epurarea foştilor
conservatori de prin structurile
locale ale Puterii. Tăriceanu se
face că nu ştie, dar îi convine. *
Ponta vrea la Ghiţă. Nu, nu în puşcărie. În vizită doar. Fostul premier e chiar supărat ﬁindcă autorităţile sârbe i-au comunicat că numai
membrii familiei au drept de vizită. Ei habar n-au că, de fapt, Ponta
şi Ghiţă sunt rude. Fac parte din
aceeaşi „famiglie”. * Întrebat dacă
Guvernul său vrea cu adevărat să
renunţe la proiectul privind cota
zero de TVA pentru tranzacţiile
imobiliare şi publicitate, Grindeanu a fost prins pe picior greşit. Dar
a promis că va discuta cu Dragnea. În ţara adevăratei nepoate a
Mamei Omida, Liviu e adevăratul
tătuc al premierului Sorin. * Întruna din zilele trecute, Birourile
Permanente Reunite ale Camerei
Deputaţilor s-au strâns la şedinţă
fără a avea la dispoziţie ordinea de
zi. Cum s-ar spune, nu muncesc ca
să nu greşească şi n-au înscrisuri
ca să nu se aﬂe ce au greşit. * Cea

la Turnu şi Vărşand. În judeţul Timiş se poate trece pe la Cenad, în
judeţul Bihor pe la Salonta, Borş,
Valea lui Mihai şi Săcuieni, iar în
Satu Mare pe la Urziceni şi Petea.
Pentru a veni în sprijinul participanţilor la traﬁc, Poliţia de Frontieră Română a dezvoltat o aplicaţie
on-line, disponibilă pe pagina de
internet politiadefrontiera.ro, care
prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei. 

mai comentată ştire a săptămânii.
Un vapor, cu peste 8.000 de oi autohtone la bord, a lovit şi a scufundat o navă de spionaj a ﬂotei ruseşti de la Marea Neagră. Probabil
numai o cupă mondială la fotbal
ar mai ﬁ putut să stârnească un
asemenea tsunami de entuziasm
naţional. Parcă, după ce gâştele
au salvat Roma, oile ar păzi România. Păi, dacă nu-i cine... poate
n-ar ﬁ rău să se ia în calcul înlocuirea scutului de la Deveselu cu
programul de înarmare „Berbecelu”. * Undeva, nu la noi, cândva,
nu acum, viaţa parlamentară avea
ştaif. Azi, inşi ca senatorul PSD
Şerban Nicolae îşi cinstesc colegii cu etichete precum: analfabet,
nespălat, „sare mătreaţa din el”...
Evident că mentorul politic al lui
Nicolae, Cătălin Voicu, era un
monument de eleganţă, erudiţie şi
stil. Mai ales în anii de „domnie”
din Rahova. * Într-un moment
de revelaţie poetică, Tăriceanu
a spus: „Parlamentul e inima şi
mintea naţiunii. Teritoriul şi poporul pot ﬁ pierdute, dar ţara e
vie prin Parlament”. Cum ar veni,
fără ei nu se poate. Musai trebuie
păstraţi. Ca Lenin, mumiﬁcaţi! *
Dacă nu mai e primar la Fălticeni,
Vasile Tofan, fruntaş liberal, ar
putea conduce partidul sau poate să facă bani frumoşi şi cinstiţi
apucându-se de comedie. Ăsta
are papagal şi viziune politică!
Le-a spus colegilor săi de partid
că singura expertiză adevărată a
lui Tăriceanu e domeniul matrimonialelor, că Raluca Turcan e
o „ﬁnuţă doamnă de salon” şi că
Iohannis le-a dat-o liberalilor pe
Alinuţa, să o păzească, nu cumva „să-i fure Liviu sandvişul sau
Victoraş să-i copie temele”. Chiar
dacă n-au luat Puterea, liberalii au
de ce râde. Ei de ei. *
 Macrou şi Lapin

Importanța jocului la copiii
de vârstă antepreșcolară

Programul
„Școala
Părinților”

La sediul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a
avut loc, recent, întâlnirea lunară din cadrul programului
„Şcoala părinţilor”, program
dezvoltat de către Administraţia Socială Comunitară Oradea, cu sprijinul voluntar al
dr. Alexandru Tiba, psiholog
principal-supervizor în psihologie clinică.
Programul se adresează în
special părinţilor care au copii
cu vârste între 10 luni şi 4 ani şi
care frecventează creşa, dar şi
părinţilor care vor să înteleagă
mai bine nevoile copiilor mici şi
rolul fundamental al comunicării dintre copii şi părinţi.
Tematica abordată în cadrul
acestei întâlniri a fost „Dezvoltarea copilului - metode de
învățare pentru sprijinirea dezvoltării”, întâlnire în cadrul căreia părinţii au aﬂat care sunt
metodele eﬁciente pe care le pot
folosi pentru a încuraja comportamentele dorite, metodele de
învățare a unor noi comportamente și metode de dezvoltare
a abilităților micuților înscriși la
creșe.
S-au discutat modurile în care
părinții pot folosi aceste metode
de învățare, pentru a gestiona cu
succes sarcini speciﬁce de dezvoltare, cum este deprinderea de
a utiliza oliţa. Părinții au primit
răspunsuri la problemele cu care
se confruntă și cum pot obține
ceea ce și-au propus legat de deprinderile speciﬁce vârstei.
 R.C.

comemorări



Timpul nu a reuşit să
şteargă durerea şi tristeţea, care
s-a aşezat în suﬂetele noastre
în urmă cu 13 ani, când moartea nemiloasă l-a luat de lângă
noi, pe iubitul nostru ﬁu, frate,
cumnat şi unchi,
SERGIU LUPU.
Nu va exista zi cât vom trăi
pe acest pământ să nu îţi purtăm în suﬂet amintirea. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică
şi să te odihnească în pace. Tatăl Mircea. (3478)

