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Din 15 iulie, Programul Rabla pentru electrocasnice

Circa 20 de milioane de lei

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va pune la
dispoziţia persoanelor ﬁzice,
începând de luni, 15 iulie, ora
10.00, suma de aproximativ
20 de milioane de lei, pentru
noi înscrieri în Programul
Rabla pentru electrocasnice,
informează AFM.

Suma de 20 de milioane de
lei este rezultată din neutilizarea voucherelor în termenul
de valabilitate, precum şi din
diferenţele provenite din modiﬁcarea eﬁcienţei energetice
a echipamentelor aprobate de
la o clasă superioară la o clasă
inferioară, la cererea beneﬁciarului. Suma iniţială alocată
pentru anul 2019 a fost de 40
de milioane de lei, în cadrul
celor două ediţii desfăşurate în
data de 24 mai şi 18 iunie ﬁind
acordate vouchere în valoare
de 20 milioane lei. Finanţarea
din cadrul Programului „Rabla
pentru electrocasnice” se acordă sub formă de vouchere, în

vederea achiziţionării de echipamente electrice şi electronice de uz casnic.
Astfel, sunt acordate 200 de
lei pentru maşini de spălat rufe
cu eﬁcienţa energetică A++,
300 lei pentru maşini de spălat rufe cu eﬁcienţa energetică
A+++, 300 lei pentru maşini de
spălat vase cu eﬁcienţa energetică A++, 400 lei pentru maşini de spălat vase cu eﬁcienţa
energetică A+++, 400 lei pentru aparate de aer condiţionat,
inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eﬁcienţa
energetică la răcire (A+++/
A++), 300 lei pentru categoria
frigidere/combine frigoriﬁce/
lăzi frigoriﬁce/congelatoare cu
eﬁcienţa energetică A++, 400
lei pentru categoria frigidere/
combine frigoriﬁce/lăzi frigoriﬁce/congelatoare cu eﬁcienţa
energetică A+++.
De asemenea, în schimbul
predării unui echipament vechi
şi pentru achiziţia unui televizor cu eﬁcienţa energetică A şi

A+, consumatorul primeşte un
voucher în valoare de 200 de
lei, iar pentru un aparat similar, dar cu eﬁcienţă energetică

A++ şi A+++, suma creşte la
400 de lei.
 Doina
ARONESCU-NEAGOE

Puncte de vedere

Referendumul, alegerile şi alegătorii

 Prof. univ. dr.
Cornel T. DURGHEU
De 30 (treizeci) de ani, o viaţă de
OM, pentru ei contează momentul,
proﬁtând şi exploatând prin toate
mijloacele momentul: momentul
i-a salvat, momentul îi salvează,
momentul îi va salva!? Le simțim
suﬂul în ceafă, îi simţim că trăiesc
printre noi manipulând şi torturând
suﬂeteşte, dar și materialicește un
segment de populaţie naivă, blândă
şi mândră, dar încăpăţânată şi încremenită în credinţa ei că ştie bine
ce ştie, recunoscându-le forţelor
obscure ale propagandei roşii, inﬁltrate peste tot, supremaţia efemeră
a puterii, dar niciodată calităţile de
autoritate morală, socială şi umană. Arareori le găsim credinţa de
nezdruncinat în apostolii parveniţi
sau reveniţi din vechile structuri cu
interesele sau minciunile lor, sădite în suﬂetul şi inima cetăţeanului
cinstit şi credul, copleșit de mari
promisiuni materiale şi confesiuni
morale în cursa electorală mereu
neterminată. Cursa reînnoită din 4
în 4 ani – ce perioadă îndelungată,
uneori cu grele consecinţe -, sub

strălucirea şi simbolistica Soarelui
veşnic violent, creând, ,,iluzii fertile”, de viaţă îmbelşugată, mărind
salariile şi pensiile nesemniﬁcativ,
batjocoritor şi sﬁdător, îmbălsămând parcă pentru veşnicie mumia
minciunii şi a dispreţului în haina
roşu purpuriu a sângelui vărsat de
revoluţionari.
Atenţie, stimaţi cititori, acei slabi
şi incompetenţi, agramaţi şi aculturari, necinstiţi şi perverşi, impropriu spus aşa-zişii reprezentaţi ai
politicului românesc actual, s-au
aşezat, bieţii de ei, în fața bătăii
puștii şi pentru aceasta avem dreptul de a le taxa neputinţa, nepriceperea şi imoralitatea. Nu noi i-am
pus şi obligat la această condiţie,
ei s-au angajat, cred eu conștient,
dar, din păcate, votaţi în necunoaştere de unii dintre noi. Proﬁtori, ei
sunt plătiţi ani de zile cu bani grei,
din truda minţii şi braţelor noastre!
Lipsiți de respectul și responsabilitatea populară, au obigația de a da
socoteală!
Poporul român, popor cu adânci
trăsături istorico-europene de civilizaţie, dar şi democraţie, poporul vechii Dacii, s-a lăsat până mai
deunăzi, dus de nas, într-o zonă de
sărăcie, pauperizare şi primitivism,
nu numai de valurile migratoare
din negura vremurilor a hoardelor
barbare înfricoșătoare, trecute sau
statornicite aici temporar şi altele
deﬁnitiv, de stăpânirile imperiilor
neiertătoare de-a rândul secolelor,
din păcate, astăzi, de maidanezii şmecheri, de propriile creaturi
avortate din tragediile sale istorice
ale secolului XX, prin trădări, minciuni, hoţii, trișări sau crime şi interese meschine.
În context, astăzi, rămânem sideraţi de tupeul liderilor roşii și
al progeniturilor lor. Sever ﬁind,

prin severitate, mă ridic la cuvânt,
aﬁrmând apăsat: mie-mi pasă de
destinul meu şi al familiei mele, al
poporului meu şi consider că este
de datoria mea cetăţenească, ca român, ca vechi membru al istoricului
Partid al românilor din Transilvania
şi Banat, Partidul Național Român
(PNŢCD), Partid Naţional, distrus
prin crimele comunismului şi de
structurile sale, să mă ridic la cuvânt şi să-mi spun punctul de vedere, pentru a sări în ajutorul tuturor
fraţilor români, în mod special al
celor inteligenți, dar mai defavorizaţi, parcă împinşi spre osândă, în
aceşti ani plini de greutăţi, în aceste
momente grele şi pline de incertitudini, din cauza proastei guvernări
şi a mediocrităţii clasei politice, în
general, invocând dorinţa de-a mă
pronunţa ferm împotriva vocilor şi
poziţiilor greşite, antieuropene şi
antiromâneşti, pe fondul unor forţe
politice retrograde, aşa-zis patriotice, capete de cauciuc gonﬂabile,
ﬁguri groteşti, care, din păcate, au
simpatizanţi şi susţinători, încă(?!),
care se aﬁşează în spaţiul public ostentativ şi impertinent, chipurile, cu
mare iubire şi dragoste faţă de ţara
lor. O grupare nociv ideologică care
a creat și creează jenă și suferință.
Activi şi agresivi îmbrăţişând şi
ideea asasinatului, printr-o retorică
suburbană, prin atacuri delirante la
adresa preşedintelui României şi
a opozanţilor politici, mobilizând
oricând instituţiile de forţă statală
în apărarea lor - a nu uita 10 august
2018 - indivizi cărora, ﬁresc, le e
frică de Instanţa populară care va
să vie oricum într-o bună zi! Suspiciosi, ei dezvoltă o atitudine falsă
şi ridicolă, netrebuincioasă şi mincinoasă, care protejează interesele
lor, nu ale românilor, fără proiecte
majore şi sustenabile pentru ţară,

Contract semnat,

Reabilitarea DN 76
continuă

Veste bună pentru șoferi. Marți, 9 iulie,
s-a semnat contractul de ﬁnalizare a lucrărilor rămase de executat la DN 76. Este vorba
de porțiunea cuprinsă între Bitii și localitatea Dușești.
Contractul a fost semnat între CNAIR, prin
DRDP Cluj, în calitate de beneﬁciar și Porr
Construct, în calitate de antreprenor. Valoarea
contractului este de aproape 50 de milioane
de lei, fără TVA, iar sursa de ﬁnanțate este
asigurată prin programul POIM-FEDR. Durata
de execuție alocată a lucrărilor este de 12 luni,
având o perioadă de garanție de 3 ani.
„Obiectul contractului îl reprezintă realizarea de lucrări de modernizare și reabilitare
având ca obiective: reabilitarea a 16,4 km din
DN 76 (km 133+660 și km 150+000), lucrări
de scurgere a apelor, de susținere și consolidare
a terasamentelor (fundații adâncite de parapet, ziduri de sprijin, consolidare cu piloți de
îndesare din balast), lucrări hidrotehnice (de
amenajare a albiilor pentru trei poduri), de modernizare a unei treceri la nivel cu calea ferată,
lucrări de iluminat intersecții, stații de autobuz
și treceri de pietoni, de relocare utilități și
lucrări de siguranța circulației”, se precizează
într-un comunicat al Cancelariei Prefectului
judeţului Bihor.
 R.C.

doar promisiuni pline de emfază,
provocând dezbinare, incertitudine
şi conﬂicte între români. Românii,
oameni cinstiţi, dar uşor inﬂuenţabili, prin curăţia suﬂetului lor, îşi
doresc demn pacea, bunăstarea şi
desăvârşită linişte în Patria lor.
Pesimist ﬁind în privinţa redeşteptării românilor, comozi din ﬁrea
lor, prin fragila lor condiţie umană
şi socială de astăzi, devenind incerţi şi adormiţi, cu regret o spun,
nu vor obţine în vecii-vecilor nimic
prin neimplicarea şi nepăsarea lor
cotidiană, decât doar amăgiri, regrete, traume şi deziluzii.
Din păcate, atitudinea guvernanţilor, a celor de la putere în România
- o guvernare fără standarde şi fără
modele, ignorantă şi semi-inconştientă, fără personalităţi, conducere
defectă şi eşuată - reverberează o
grea iresponsabilitate, făţărnicie şi
înşelăciune faţă de propriul popor,
faţă de viitorul destin al României.
Ei construind mereu reţele oculte,
oferind foarte puţin cetățeanului
de rând, înşelând constant printrun comportament, o atitudine și o
retorică reprobabilă şi iresponsabilă
aşteptările românilor.
O guvernare regresivă şi dementă, care a fost pe cale a declanşa cea
mai gravă sancţiune pe care o poate
da Uniunea Europeană, activarea
„opţiunii nucleare”, adică a articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene... care ameninţă România,
în mod special datorită derapajului
din sistemul de justiţie. Totul din
cauza aşa-zişilor guvernanţi, cărora
nu le pasă!
Cred că poporului român îi pasă
şi va lua atitudine la momentul potrivit, redescoperindu-şi originile şi
tradiţiile, spre binele lui şi al naţiunii române, sau, ferească Dumnezeu, să nu rămână încremenit, fără

speranţă în dictatura roşie, incapabilă să deschidă obloanele iluminării spre lumea liberă şi civilizată.
Ştiu că trăim o saturaţie politică
contondentă şi obositoare, cu aceşti
guvernanţi disperaţi, care au proﬁtat şi spera să mai proﬁte de sudoarea şi naivitatea românilor şi care
prin spiritul lor perimat şi retograd
au generat şi instigat altfel atât de
necesar şi vital mişcările #REZIST,
activând şi mişcând societatea vie,
conştientă, responsabilă şi luminată, izvorâtă din duhul forţelor
progresiste, înnoitoare de vremuri
şi speranţe noi pentru români. Dorim în viitorul apropiat o altă dinamică a guvernării României, prin
Onoare, Demnitate şi Speranţa, la
o schimbare administrativă profundă şi radicală, în spiritul civilizaţiei
europene, a orientării corecte pentru salvarea ţării.
Votările din 26 mai 2019 - Referendumul şi alegerile pentru Parlamentul Europei – au determinat
poporul, societatea civică din România, naţiunea în întregirea sa să
se mobilizeze și să participe masiv,
responsabil şi democratic, fără sentimentalisme ieftine şi nejustiﬁcate,
să se achite de-o datorie morală şi
cetăţenească importantă, obligaţia
şi datoria de a vota, de a-şi spune
înţelept, realist şi vizionar dorinţa
şi opţiunea politică, direcţia spre
care să meargă România spre viitor.
Alegând conştient şi cu minte luminată, cu folos pentru VOT, pentru
DA, spre binele lor naţional şi european, cu demnitate pentru familiilor lor şi pentru neamul românesc,
majoritatea populației României,
într-un procent optimist și de lăudat, semniﬁcativ și conștientă de
drumul de urmat, a spus DA! 

