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 „Obstacolul major în cunoașterea adevărului nu e minciuna, ci simulacrul 
adevărului.”

- Culese de Tata  Lev Tolstoi (1828 - 1910) scriitor rus
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Cred că, pentru prima dată în 30 
de ani, am avut cel mai previzibil 

rezultat al alegerilor. Volosevici a fost 
atât de dorit înapoi la Primărie din cauza 
mizeriei în care a ajuns orașul, încât putea 
să-l aibă contracandidat și pe Papa de la 
Roma, că tot el era ales.

La Consiliul Județean, deși mai strânsă 
bătălia, lumea a taxat la general, așteptarea 
prea multă și degeaba a schimbării stângii 
cu oameni noi si fără urme din trecut, 
iar coalizarea tuturor pesediștilor risipiți 
strategic înainte de alegeri și revopsiți ca 
leopardul în alte partidulețe de stânga, 
nu a mai păcălit. Rezultatul!? Tot eșecul a 
picat în capul lui Toader iar “călărășeanul” 
Dumitrescu a spart monopolul PSD la CJ, 
în ciuda notorietății scăzute a acestuia. 
Nota 10 plus, pentru mai marele penelist 
care și-a axat strategia pe sprijinirea 
primarilor, aducătorii reali de voturi 
pentru el, și mai puțin pe propria imagine. 
A mers...i-a ieșit!

Pe de altă parte, nu a surprins nici 
balonul de săpun spart al USR-PLUS, care 
s-a certat cu toată lumea, inclusiv cu aliații 
PNL, la fi nal ieșind în fața alegătorilor ca 
aceia cu care nu te poti angaja la un drum 
pentru că, la o adică, te spurcă mai rău ca 
pe dușman, motiv pentru care oamenii nu 
au văzut în ei “constructia” arhitectului ci, 
mai degrabă, demolarea!

Celelalte partide..!? Ca în 
reclamă...”zero zahăr!”, cu o singură 
excepție. Și îndrăznesc să o spun fără 
nicio ezitare, surpriza plăcută a acestor 
alegeri locale, a fost singurul partid local, 
înfi ințat acum un an, și am numit aici 
Prahova în Acțiune. Deși nimeni, sau 
aproape nimeni, nu îi dădea mari șanse de 
câștig, iar ăsta a fost și un avantaj în fața 
adversarilor direcți, pentru că nu au fost 
atacați, așa cum au făcut partidele “mari” 
între ele, partidul prahovean a reușit cu 
mulți oameni fără experiență în politică 
să iasă pe locul patru în alegeri.

Ce îmi rămâne să sper, este să nu își 
piardă capul sau să bea apă după cine nu 
trebuie!
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ALEGĂTORII AU DECIS: S-A TERMINAT ALEGĂTORII AU DECIS: S-A TERMINAT 
CU DOMINAȚIA PSD LA CJ PRAHOVACU DOMINAȚIA PSD LA CJ PRAHOVA

După 12 ani, alegătorii din 
Prahova au decis să schimbe 

administrația PSD a județului cu una 
condusă de Alianța PNL-USR-PLUS. 
Președintele PSD și al Consiliului 
Județean Prahova, Bogdan Toader, a 
pierdut alegerile în favoarea liderului 
PNL, senatorul Iulian Dumitrescu, la 
un scor confortabil pentru liberali și 
oarecum stânjenitor pentru social-
democrați. La Ploiești, este adevărat, 
nimeni nu se aștepta la o victorie a 
candidatului stângii reunite, Cristian 
Ganea, acesta fi ind învins categoric 

de fostul primar Andrei Volosevici 
(PNL) care, după părerea noastră, ar 
fi  ajuns la primărie chiar dacă ar fi  
candidat ca independent. Una peste 
alta, în Prahova, marele câștigător 
este PNL, care a obținut victorii în 57 
de comune, cu două mai multe decât 
în urmă cu patru ani, PSD reușind 
totuși să rămână cu 41 de primari, la 
care se adaugă 1 comună, câștigată de 
aliații de la Pro România, deci ar veni 
42 de primarii. Celelalte localități 
au revenit USR-2 și candidaților 
independenți-3.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești a rămas fără manager. Mandatul 
directorului ec. Marius Niculescu a expirat pe 24 septembrie și nu 

a mai fost prelungit. De altfel, acesta nu mai dorește să ocupe respectiva 
funcție. Consiliul Județean Prahova, administratorul unității, urmează să 
poarte discuții pentru numirea unui nou director interimar, care să asigure 
conducerea spitalului până la organizarea unui noi concurs de ocupare a 
postului.

SE ELIBEREAZĂ SE ELIBEREAZĂ 
ADEVERINȚE DE ADEVERINȚE DE 

DOMICILIU PENTRU DOMICILIU PENTRU 
REDUCEREA REDUCEREA 

VÂRSTEI STANDARD 
DE PENSIONAREDE PENSIONARE

După ce a semnat trei proiecte 
europene, două fi nanțate 

prin POR 2014-2020 și unul prin 
mecanismele fi nanciare SEE și 
Norvegia 2014-2021, Universitatea 
„Petrol-Gaze” anunță că un al patrulea, 
derulat prin intermediul Programul 
Operațional Capital Uman 2014-
2020, va face ca noul an universitar 
să înceapă cu un amfi teatru și două 
săli de cursuri noi. În valoare de 7 
milioane de lei, proiectul „Bursa 
student antreprenor”, în afară de a fi  
asigurat cele trei investiții, include 
acordarea, pe o perioadă de 15 luni, a 
unor burse de 300 lei/lună, pentru 450 

de studenți din anii II și III, cu scopul 
de a-i ajuta pe tineri să nu abandoneze 
cursurile universitare. Prof. univ. dr. 
ing. Mihai Pascu Coloja, managerul 
de proiect, mai spune că studenții au 
posibilitatea să elaboreze și planuri 
de afaceri, cele mai bune dintre ele 
fi ind premiate generos: 10 premii în 
valoare de 1.500 de euro fi ecare, 15 
premii de câte 1.000 de euro fi ecare și 
20 premii a câte 750 de euro fi ecare. În 
plus, 1.000 de elevi din Prahova vor fi  
incluși într-un program educațional la 
UPG, menit să-i încurajeze pe liceeni 
să urmeze studiile superioare.

„BURSA STUDENT „BURSA STUDENT 
ANTREPRENOR”, ANTREPRENOR”, 
LA UPG PLOIEȘTI
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upă ce a semnat trei proiecte de studenți din anii II și III cu scopul

SJU A RĂMAS FĂRĂ MANAGER JOCUL TREBUIE SĂ JOCUL TREBUIE SĂ 
ÎNSOȚEASCĂ COPILARIA!! 
Sportul este ingredientul minune al unei vieţi sănătoase. Din 

acest motiv, sportul trebuie practicat începând cu cele mai 
fragede vârste. Copiii trebuie educaţi astfel încât să iubească şi să 
practice sportul. 

Sportul ajută la însuşirea unor aptitudini sociale şi interpersonale 
importante, precum şi la conştientizarea valorii muncii susţinute 
şi a persistenţei.

Pentru a benefi cia de prevederile legii prin care 
cetățenii din Ploiești și Brazi + așezările pe o rază 

de 8 km pot ieși la pensie mai devreme cu doi ani, fără 
penalități, din cauza poluării, e nevoie de o dovadă de 
domiciliere în aceste localități vreme de 30 de ani. Ei 
bine, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a 
Persoanelor Ploiești  a anunțat că eliberează, la cerere, 
adeverințe cu istoricul de domiciliu/ reședință și istoricul 
actelor de identitate, documente necesare la depunerea 
dosarului de pensionare. Pentru obținerea adeverinței se 
depun- fi zic sau online- cerere tip, copie carte de identitate 
și document care să ateste plata taxei de furnizare date (1 
leu!). Actul se eliberează în zece zile de la data înregistrării 
cererii.
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Pandele Florentin s-a pierdut cu... Firea 
și l-a apucat pandalia la adresa noului 

primar general al Capitalei, Nicușor Dan: „Acest 
individ... Plicușor Ban, această pușcărie de om 
care.... Sunt revoltat ca român. Sunt revoltat ca 
ofi țer al statului român. Vreau să atenționez 
rezerviștii României. Nu știu ce îi așteaptă din 
partea acestui partid care va distruge România. 
Se numește USR PLUS. (...) USR PLUS este cea 
mai mare nenorocire a României în ultimii 30 
de ani.” Da, bre, e normal să te temi că iau ăștia 
România de sub fundul vostru, al rezerviștilor-
știți voi de care!- și n-o mai mulgeți de aici 
înainte, cum ați făcut astea trei decenii. Pentru 
voi e sfârșitul lumii, dar pentru noi e abia 
începutul, că tinerii ăia smulg Românica din 
ghearele voastre și fac din ea țara lor, a noastră, 
a tuturor. Împacă-te cu soarta, Pandelică, vorba 
aia, există viață și după voi!

Cu americanii lângă ei, cetățenii din 
Deveselu au șansa istorică de a fi  

cunoscuți pe tot mapamondul după ce, 
duminică, l-au votat cu 1.020 de voturi, din 
1.600 posibile, pe candidatul PSD, mort acum 
o săptămână din cauza Covid-19, Ion Aliman. 
Ba, după victorie, alegătorii s-au dus în cimitir, 
să celebreze victoria împreună cu decedatul, la 
mormântul acestuia. Deh, e o vorbă: din beție 
te mai trezești, de curvie sau de fumat te lași, 
dar prostia, se vede, nu trece niciodată! Și când 
ea devine fenomen în masă, rezultă din astea, 
de zonă crepusculară... Deci ați votat mortul de 
frica viilor sau cum?

Dar stați așa, că boala asta, prostia, s-a 
întins și prin alte sate: la Mogoșești-

Siret (Iași) oamenii l-au votat primar pe unul 
care a făcut sex cu minore în primărie, la Șotrile 
(Prahova) l-au preferat pe un condamnat la 
închisoare cu suspendare pentru pornografi e 

infantilă, iar la Sângeorz-Băi l-au ales pe 
bărzăunele ăla care și-a umilit copila, punând-o 
să-și ceară iertate în genunghi și complet 
dezbrăcată. Asta nu mai e doar prostie în pielea 
goală, e aici și o fărâmă de primitivism, de ev 
mediu, să vrei să fi i condus de bolnavi-că asta 
cu sexul și minorele e o boală- și penali, de 
brute de-astea care-și arată mușchii în fața unor 
copile fără apărare. Să aprobi asta prin vot ține 
de o anumită patologie. Nino-nino...

După ce a pierdut șefi a CJ, asta după ce 
a condus județul 20 de ani, baronul 

PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat: 
„Am sufl etul împăcat, pentru că mi-am dedicat 
întreaga viață și carieră județului Vrancea, care 
este casa noastră.” Mareane, tu ai dreptate, când 
zici de „Casa Noastră”, doar că n-ai nimerit prea 
bine; la ce avere ai făcut din leafa de bugetar, era 
„Cosa Nostra”, dragă! Că aia era gașca voastră 
din Vrancea... Acuma, ce să zic, de rușine că 
te-au bătut măr cei de la USR + și PNL, poți 
s-o rogi pe mama ta să zică așa: „fi ul meu sunt 
eu”, așa cum și tu, mai anii trecuți, ne-ai lămurit 

că „mama sunt eu”, asta apropo de bogăția 
aia fabuloasă a ta. Deci du-te la mămicuța ta, 
oricare ar fi  aceea sau, dacă preferi, unde a 
înțărcat mutu` iapa...

Acuma, deși n-a câștigat niciun consiliu 
județean, ci le-a pierdut pe cele în care 

a avut candidați, USR-PLUS spune că, de fapt, 
alianța e învingătoare. Mda, nene, dar vezi că 
aici nu e ca la 6/49, iei bani și cu șase numere, 
dar și cu trei. La alegeri ori ai ieșit pe primul loc, 
ori te declari învins, pricepi? Aaa, ești lider cu 
București, Timișoara, Brașov, Bacău sau Alba 
Iulia, asta am înțeles, că acolo ai primari, dar 
dincoace, să te umfl i în pene cu locul al treilea... 
Mai bine ziceai ca Băsescu: „suntem cei mai tari 
dintre cei mici”...

După ce a obținut 1,5 % din voturile 
bucureștenilor, iar ALDE în jur de 

2%, Călin Popescu Tăriceanu s-a declarat 
dezolat: „aceste rezultate reprezintă un motiv de 
dezamăgire profundă, este o decepție pe care cred 
că o împărtășesc împreună cu colegii mei (...) 
Din păcate, bucureștenii nu au ales astăzi între 
candidaţi, nu au ales între programe, între idei, 
între proiecte, ci au ales între partide”. Eronat, 
Căcăline, bucureștenii au ales fi x candidații, fi x 
persoane, fi x idei. Dar vezi mătăluță, ulciorul se 

sparge și el cândva. Hai, i-ai păcălit pe alegători 
o dată, de două ori, de trei ori, ba chiar de 
vreo 7 ori, dar până la urmă, gata, s-au prins 
și mamelucii ăia care te votează că i-ai păcălit. 
Și că, ei da, ți-a trecut vremea, așa că du-te 
frumușel acasă și vezi-ți de oase și nepoți, asta 
ca să nu zic bătrânețe, că cine naiba știe, ne mai 
faci vreo surpriză și te însori a șasea oară!

Delir pe Codrin Ștefănescu. El zice că 
Marcel Ciolacu a fost un fel de piază 

rea; cine s-a fotografi at cu șeful de la București, 
a pierdut alegerile: „E rău pentru PSD ce s-a 
întâmplat la alegerile locale. Este o înfrângere 
la București, este o înfrângere în foarte multe 
locuri din țară și este neașteptată, dar asta este 
cauzată în mare măsură de actuala conducere a 
PSD. Pe unde a fost domnul Ciolacu cu echipa 
lui să-și facă poze în județe i-a cam nenorocit 
pe primari și pe toți de acolo. La Neamț, la 
Arsene, nu au primit delegația de conducere 
a PSD în vizită și a câștigat. Ciolacu a fost la 
Caraș, la Iași, i-a nenorocit pe toți”. Păi, măi, 
Codrine, cu preotul ați încercat? Aaa, am 
uitat, voi nu le aveți cu Doamne-Doamne, dar 
măcar duceți-l pe Marcel la o vrăjitoare, c-aveți 
destule prin partid, să scoată din el duhurile 
alea ghinioniste, nu?

 Săptămâna pe scurt 
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ACTUALITATE

ACȚIUNE LA „RECEA”, 
UNDE AU AVUT LOC TĂIERI 

ILEGALE DE COPACI
Un echipaj de jandarmi a 

executat o acțiune punctuală în 
zona localității Plopeni, pădurea 
,,Recea”, unde au avut loc tăieri 
ilegale de arbori. Intervenția 
jandarmilor a avut loc în urma 
mai multor sesizări ale cetățenilor. 
În timpul acțiunii,  jandarmii 
au observat patru persoane care 
tăiau și încărcau material lemnos, 

specia fag și stejar. „La sesizarea 
jandarmilor, aceștia au abandonat 
atelajele, materialul lemnos și 
animalele de tracțiune, fugind 
in liziera pădurii pe malul râului 
Teleajen. Materialul lemnos a fost 
predat Ocolului Silvic Plopeni, 
iar atelajele hipo, organelor de 
urmărire penală, urmând ca, 
acestea, în baza sesizării efectuate 
în scris de către jandarmi, să 
identifi ce deținătorii atelajelor și 
persoanele care au tăiat fără drept 

arborii”, a precizat IJJ Prahova.
15 TONE DE DEȘEURI DIN 

CONSTRUCȚII ARUNCATE PE 
ALBIA RÂULUI PRAHOVA
Un echipaj de jandarmi din 

cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Prahova a depistat, pe 
raza localității Ariceștii Rahtivani, 
un bărbat care abandona deșeuri 
rezultate din contrucții. Deșeurile, 
în cantitate de aproximativ 15 tone, 
au fost descărcate din remorca 
unui tir, pe malul stâng al râului 
Prahova. „În cauză a fost sesizată 
Garda de Mediu - Comisariatul 
Județean Prahova, la fața locului 
prezentându-se doi comisari, 

care, după efectuarea verifi cărilor, 
urmează să sancționeze persoana 
potrivit OUG 195/2005 privind 
protecția mediului”, a precizat IJJ 
Prahova.

MINORI BĂNUIȚI DE 
TÂLHĂRIE ȘI FURT 

CALIFICAT, REȚINUȚI 
Polițiștii din cadrul Poliției 

municipiului Ploiești au efectuat 
cinci percheziții domiciliare la 
persoane bănuite de tâlhărie și 
furt califi cat. Șase persoane au fost 
conduse la sediul Poliției Ploiești 
pentru audieri iar ulterior, în baza 
probatoriului administrat, trei 
minori cu vârste cuprinse între 14 

și 18 ani au fost reținuți pentru 24 
de ore. „Din cercetări a rezultat 
faptul că activitatea infracțională 
a acestora s-ar fi  desfășurat în 
perioada  martie - septembrie  
2020, când persoanele bănuite ar 
fi  săvârșit 9 infracțiuni de tâlhărie 
și 3 infracțiuni de furt califi cat în 
Ploiești”, a precizat IJP Prahova. 
Prejudiciul cauzat prin activitatea 
infracțională este estimat la 10.000 
de lei. La activități au participat 
și polițiști din cadrul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale Ploiești. 
Acțiunea a benefi ciat de suportul 
tehnic al Direcției de Operațiuni 
Speciale a Poliției Române.

sparge și el cândva Hai i ai păcălit pe alegători

ș ș ț

ă ” d b ă i



PAGINA 3

Ziarul   Ploiestii
1 - 7 octombrie 2020

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

INCIDENTE LA ALEGERILE 
LOCALE

Alegerile locale nu au fost lipsite de 
incidente. La nivelul Inspectoratului 
Județean de Poliție Prahova se 
efectuează cercetări în cadrul a opt 
dosare penale. Cinci dintre dosarele 
penale au fost constituite pentru 
săvârșirea infracțiunii de fraudă la 
vot (art. 387 din Cod Penal), două 
dosare penale pentru împiedicarea 
exercitării drepturilor electorale 
(art. 385 din Cod Penal) și un 

dosar penal pentru nerespectarea 
regimului urnei de vot (art. 390 din 
Cod Penal), a anunțat IJP Prahova. 
De exemplu, la Sălciile, o posesoare 
a vizei de fl otant, după ce ar fi  
primit buletinele de vot, ar fi   luat 
de pe masa Comisiei încă 6 buletine 
pentru funcția de primar. Se pare 
că membrii comisiei s-ar fi  sesizat, 
moment în care au oprit-o pe femeie 
când aceasta încerca să introducă 
toate buletinele în urnă, inclusiv 
cele pe care le-ar fi  luat în plus și 
pe care a apucat să le și stampileze. 

„La fața locului s-a deplasat echipa 
operativă, fi ind înregistrat un dosar 
penal pentru săvârșirea infrațiunii  
de fraudă la vot (art. 387 CP)”, a 
precizat IJP Prahova. La Băicoi, 
polițiștii efectuează cercetări într-
un dosar penal privind săvârșirea 
infracțiunii de nerespectarea 
regimului urnei de vot (art. 390 Cod 
Penal), după ce comisia desemnată 
pentru însoțirea urnei speciale din 
cadrul secției de votare nr. 184 s-ar 
fi  deplasat în teren fără a fi  însoțit de 
personal de pază din cadrul MAI. 
Un alt incident, dar de data aceasta 
major, a vizat faptul că, la nivelul 
mai multor comune din județul 
Prahova, a fost recepționat un mesaj 
de avertizare similar Ro-Alert prin 

intermediul căruia cetățenii ar fi  
fost anunțați că la nivelul anumitor 
secții de votare există suspiciuni de 
infectare cu virusul COVID -19. În 
cauză, polițiștii efectuează cercetări 
în cadrul unui dosar penal întocmit 
privind săvârșirea infracțiunii de 
împiedicarea exercitării drepturilor 
electorale. În orașul Mizil, Biroul 
Electoral Județean a sesizat faptul 
că membrii comisiei unei secții 
de votare din Mizil și-au exercitat 
dreptul la vot în cadrul secției 
respective, deși nu erau înscriși în 
listele electrorale permanente la 
aceeași secție de votare. În cauză se 
efectuează cercetări în cadrul unui 
dosar penal conform articolului 387 

din Cod Penal (fraudă la vot)”. Un 
incident a avut loc și la Măneciu, 
unde la o secție, un alegător a sesizat 
faptul că un membru din comisia de 
votare ar fi  înmânat 4 buletine de vot 
unui cetățean, iar în buletinul de vot 
se afl au împăturite alte 3 buletine 
de vot pentru alegerea președintelui 
Consiliului Județean, fără a avea 
ștampila de control. La fața locului 
s-a deplasat o echipă de verifi care și, 
potrivit IJP Prahova, sunt efectuate 
cercetări în cadrul unui dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
fraudă la vot, conform articolului 
387 din Cod Penal. Totodată, pe 
durata scrutinului, au existat mai 
multe sesizări care, însă, nu s-au 
confi rmat.

POATE ÎNȚELEG ȘI PARLAMENTARII CEVA!

Guvernul României a adoptat o ordonanță prin care se instituie 
posibilitatea ca, până la 31 august 2021, să poată „cumpăra 

vechime” persoanele care doresc să-și completeze stagiul de cotizare 
în vederea obținerii unei pensii pentru limită de vârstă. Perioada 
de asigurare este de cel mult 6 ani, iar suma minimă este de 558 
lei/lună. Persoana interesată va semna cu casa județeană de pensii 
un contract de asigurare socială în care va menționa perioada în 
care nu a fost asigurată în sistemul public de pensii și dorește să se 
asigure. Plata se poate face fi e direct la casa județeană de pensii sau 
prin transfer bancar, în contul indicat de instituție.

Deși cunosc foarte bine- sau poate nu?- criza 
economică mondială generată de Covid, dar și 

criza internă survenită din același motiv, din rațiuni pur 
electorale, parlamentarii PSD-ALDE și Pro România au 
votat, în Parlament, majorarea obligatorie a pensiilor 
cu 40% încă din acest an. Ei bine, specialiștii Băncii 
Naționale a României avertizează la modul foarte serios, 
în Raportul de analiză a convergenței „România-Zona 
Euro, Monitor”, că s-ar putea să agravăm puternic starea 
bugetului, dacă se aplică această creștere dintr-o dată. 
BNR folosește un termen mult mai dur: „risc sistemic 

mare”: „Un risc sistemic mare este posibil prin agravarea 
stării bugetului public, a fi nanțelor publice, destabilizarea 
economiei, dacă se majorează punctul de pensie cu 
40%, ceea ce ar duce la o creștere a defi citului bugetar în 
2021 la peste 11% din PIB. Am avea o reacție a piețelor 
fi nanciare ce ar putea afecta grav economia, îngreunând 
revenirea în 2021. În loc de o corecție macroeconomică 
ordonată, pe mai mulți ani, am fi  obligați la o corecție 
dezordonată, foarte costisitoare economic și social. Este 
obligatoriu să evităm ca economia românească să intre 
într-o spirală de criză foarte periculoasă. Acoperirea 
necesarului de fi nanțare pentru acest an este asigurată 
în largă măsură, dar mult mai problematică ar putea 
fi  acoperirea fi nanțării pe termen mediu, în lipsa unui 
program clar de corecție macroeconomică. Este greu de 
crezut că piețele fi nanciare vor tolera/accepta, pentru 
o perioadă îndelungată, niveluri înalte ale defi citului 
bugetar, chiar dacă devierea de la cerințele PSC, regulile 
fi scale în UE, vor rămâne suspendate și în 2021.” 

eși cunosc foarte bine sau poate nu? criza

CARDUL DE SĂNĂTATE, CARDUL DE SĂNĂTATE, 
OBLIGATORIU OBLIGATORIU 

ÎNCEPÂND DE ASTĂZIÎNCEPÂND DE ASTĂZI

Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate a 

reamintit asiguraților că, de la 
1 octombrie, cardul de sănătate 
redevine obligatoriu, cu excepția 
consultațiilor la distanță. Adela 
Cojan, președintele CNAS, 
a transmis: „reintroducem 
utilizarea cardului de sănătate 
în toate situațiile în care 
pacientul se deplasează fi zic 
la unitatea medicală pentru 
a primi servicii medicale, 
pentru a avea o evidență cât 
mai exactă și a gestiona cât mai 
efi cient fondurile din sistem. 
Consultațiile la distanță rămân o 
alternativă benefi că atât pentru 
pacienți, cât și pentru medici, 
prin care se asigură accesul la 
tratamentele necesare fără a se 
expune riscurilor de infectare 
cu Covid. Recomandăm 
în continuare pacienților 
programarea consultațiilor, 
medicul fi ind cel care decide 
modul în care va fi  acordată 
consultația, la distanță sau în 
cadrul unei vizite la cabinetul 

medical.” CNAS reamintește și 
că s-a prelungit până la data de 
31 decembrie 2020 termenul de 
valabilitate pentru următoarele 
documente a căror valabilitate 
expiră până la această dată: 
biletele de trimitere pentru 
specialități clinice, inclusiv 
pentru specialitatea medicină 
fi zică și de reabilitare; biletele 
de trimitere pentru specialități 
paraclinice; recomandările 
medicale pentru dispozitive 
medicale, tehnologii și 
dispozitive asistive-ce se 
depun/se transmit la casa 
de asigurări de sănătate; 
deciziile de aprobare pentru 
procurarea dispozitivului 
medical, tehnologiilor 
și dispozitivelor asistive.

ÎNCĂ MAI SUNT BILETE LA ÎNCĂ MAI SUNT BILETE LA 
BAZELE DE TRATAMENT

Ministrul Muncii, Violeta 
Alexandru, a anunțat 

că, de la redeschiderea bazelor 
de tratament ale Societății de 
Tratament Balnear și Recuperare 
a Capacităţii de Muncă (TBRCM), 
respectiv, din 24 iunie, nu s-a 
înregistrat niciun caz de Covid 19. 
Ofi cialul amintește, de asemenea, 
că mai există bilete sufi ciente până 
la sfârșitul anului în toate cele 13 
stațiuni din subordinea TBRCM, 
respectiv, Amara (Ialomița), 
Buziaș (Timiș), Bala (Mehedinți), 
Pucioasa (Dâmbovița), Bizusa 
(Sălaj), Sărata Monteoru (Buzău), 
Olănești (Vâlcea), Geoagiu Băi 
(Hunedoara), Covasna (Covasna), 
Lacul Sărat (Brăila), Moneasa 
(Arad), Nicolina (Iași) și Băile 1 Mai 
(Bihor): „Când Guvernul a decis 
redeschiderea bazelor de tratament, 
în 24 iunie, după ce depășisem vârful 
pandemiei, pe fondul cererilor de 
la pensionarii care aveau nevoie să 

continue tratamentele, am urmărit 
îndeplinirea tuturor măsurilor de 
protecție. Peste 10.000 de oameni au 
benefi ciat și anul acesta de serviciile 
oferite de personalul specializat în 
tratarea afecțiunilor reumatismale, 
ale aparatului locomotor, afecțiunilor 
intestinale, hepatice, cardio-
vasculare, nevroze etc., dar și de 
aparatura de ultimă generație 
disponibilă în cadrul bazelor de 
tratament.  Încă mai sunt bilete 
de tratament disponibile. Seriile și 

condițiile de cazare sunt disponibile 
atât pe site-ul TBRCM, cât și la casele 
județene de pensii. Casele de pensii se 
vor ajuta între ele atunci când sunt 
cereri suplimentare pentru anumite 
baze de tratament, în funcție de 
afecțiunile persoanelor. Biletele se 
pot procura prin casele județene 
de pensii (pentru pensionari), 
direct prin sucursalele societății 
sau prin agențiile de turism (atât 
pentru pensionari, cât și pentru alte 
categorii).”
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continue tratamentele am urmărit condițiile de cazare sunt disponibile

SE CUMPĂRĂ SE CUMPĂRĂ 
VECHIME ÎN MUNCĂ!VECHIME ÎN MUNCĂ!

medical” CNAS reamintește și

S.C. ECO FERM S.R.L. (denumirea titularului), 
titular al proiectului Amenajare intersecţie DN1B, 
str. Tache lonescu (km 15+550) Sat Chiţorani, 
Comuna Bucov, judeţul Prahova anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia de Protecţie a mediului Prahova 
(autoritatea competentă pentru protecţia mediului) de 
a nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
şi nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune 
evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Amenajare intersecţie DN1B, str. 
Tache lonescu (km 15+550), Judeţul Prahova propus a 

fi  amplasat în intersecţie DN1B, str. Tache lonescu (km 
15+550), Judeţul Prahova (adresa amplasamentului).

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care 
o fundamentează pot fi  consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului APM Prahova 
din Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacucino, nr. 306, în zilele 
de luni-vineri, între orele 9-13, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://apmph.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării anunţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru protecţia mediului.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (TITULARUL PROIECTULUI)
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 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

250 DE KILOGRAME DE 
PLANTE SUSCEPTIBILE A FI 
CANNABIS, DESCOPERITE 

DE POLIȚIȘTI
Polițiștii specializați în 

combaterea criminalității 
organizate și procurorii 
D.I.I.C.O.T. din Dâmbovița au 
indisponibilizat 250 de kilograme 
de plante susceptibile a fi  
cannabis, peste 300 de sticluțe de 
ulei de cânepă și aproximativ 
120 de kilograme de semințe de 

cânepă. Polițiștii au efectuat opt 
percheziții care au avut loc în 
județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova 
și în municipiul București, în 
localitățile Morteni, Afumați, 

Popești-Leordeni și Ștefești. „Din 
cercetări a reieșit că, în cursul 
lunii mai 2020, cei în cauză ar fi  
cultivat cânepă cu conținut de 
THC pe 6 hectare, în localitatea 
Morteni, fără a deține o autorizație 
necesară în acest sens. Ulterior, 
masa vegetală obținută ar fi  fost 
transportată pentru uscare într-o 
hală din localitatea Afumați. 
Plantația ar fi  fost înfi ințată în 
scopul procesării și extragerii 
uleiului de cânepă pentru folosirea 
terapeutică, nefi ind destinat pieței 
de consum”, a precizat IGPR. Doi 
bărbați, de 52 și 44 de ani, bănuiți 
de trafi c de droguri de risc, au 

fost reținuți pentru 24 de ore. 
Acțiunea a benefi ciat de suportul 
de specialitate al   Direcției 
Operațiuni Speciale. Activitățile 
au benefi ciat de sprijinul 
polițiștilor Inspectoratului de 
Poliție Județean Dâmbovița, 
brigăzilor de combaterea a 
criminalității organizate din 
Ploiești și București, precum și 
al Serviciului de Combatere a 
Criminalității Organizate Ilfov. 
În activități au fost angrenați și 
jandarmii Grupării Mobile de 
Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești, 
Brigăzii Speciale de Intervenție a 
Jandarmeriei, precum și jandarmi 

din Dâmbovița.
INCIDENT PE DN1A, LA 

MĂNECIU
Un TIR încărcat cu lăzi cu 

sticle pentru bere, într-o curbă, a 
pierdut din încărcătură. Potrivit 
IJP Prahova, incidentul a avut loc 
pe sensul de mers Brașov-Ploiești, 
în localitatea Măneciu, după ce 
dintr-un TIR au căzut mai multe 
lăzi cu sticle. Trafi cul rutier în 
zonă a fost dirijat alternativ de 
către polițiști. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 
ISU Prahova, care a mobilizat un 
echipaj de stingere și unul de prim 
ajutor. 

 continuare din pagina 1

ZIUA EUROPEANĂ A SPORTULUI ȘCOLARZIUA EUROPEANĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

JOCUL TREBUIE 
SĂ ÎNSOȚEASCĂ 

COPILĂRIA!! COPILĂRIA!! 

Sportul îi ajută de asemenea 
să înţeleagă şi să îşi dezvolte 

abilităţile şi punctele forte, cum ar fi  
agilitatea, coordonarea, rezistența 
sau fl exibilitatea. Multe cercetări 
arată că activitatea (#Beingactive) 
îi face pe elevi mai sănătoși și mai 
silitori în clasă. 

Școala Gimnazială „Ioan. A. 
Bassarabescu” din Ploiești s-a 
alăturat proiectului internațional 
„European School Sport Day 2020”, 
ediția a V-a, în perioada 22-24 
septembrie.  Evenimentul face parte 
din campania #BeActive, derulată 
cu sprijinul Comisiei Europene, 
în cadrul Săptămânii Europene 
a Sportului (23-30 septembrie).  
Inițiator / cofi nanțator Comisia 
Europeană, partener în România, 
Ministerul Tineretului și Sportului, 
coordonator la nivel national, 
Federația Română Sportul Pentru 
Toți și în județul Vaslui, Asociația 
Județeană Sportul Pentru Toți. 
#ESSD2019 #BeActive #FRSPT 
proiectul își propune promovarea 
şi implementarea cât mai vizibilă a 
educației fi zice și sportului la nivel 
European, atât cât poate fi  ea făcută 
în contextul pandemiei și este 
sprijinit de Comisia Europeană 
(European Commission), în cadrul 
unui Erasmus KA 2 de promovare 
a sportului prin educație. 

„Mens sana in corpore sano”, 
dictonul e vechi dar mereu actual. 
Elevi și profesori, deopotrivă, 
s-au simțit bine făcând mișcare 
în zile splendide de toamnă. 

Puțină încălzire a mușchilor, 
apoi împărțirea pe echipe și 
efervescența jocurilor sportive 
a cuprins curtea școlii: Exerciții 
fi zice, săritul coardei și ștafeta cu 
obstacole au fost deliciul zilelor. 
Activitățile au fost organizate sub 
forma unui circuit. Copiii au fost 
împărțiți pe grupe, efectuând 
activități sportive și de recreere în 
intervalele orare 9 am -11 pm, cu 
respectarea regulilor in vigoare.

Elevii clasei pregătitoare A, 
îndrumați de prof. Crăciun 
Daniela au îmbinat cele două 
elemente ce contribuie la un stil de 
viață sănătos: sportul și alimentația 
sănătoasă, marcând cu succes Ziua 
Europeană a Sportului Școlar2020, 
ediția V-a , alături de alte 8500 de 
școli din Europa participante la 
acest proiect derulat de Comisa 
Europeană și susținut de Federația 
Română Sportul pentru Toți, 
în colaborare cu Ministerul 
Tineretului și Sportului.

Evenimentul face parte din 
campania #BeActive, derulată 
cu sprijinul Comisiei Europene, 
în cadrul Săptămânii Europene 
a Sportului (23-30 septembrie).  
Initiator/cofi nantator Comisia 
Europeana, partener in Romania, 
Ministerul Tineretului si Sportului, 
coordonator la nivel national, 
Federatia Romana Sportul Pentru 
Toti si in judetul Vaslui, Asociatia 
Judeteana Sportul Pentru Toti. 
#ESSD2019 #BeActive #FRSPT 
proiectul își propune promovarea 

şi implementarea cât mai vizibil a 
educației fi zice și sportului la nivel 
european. 

Sportul, fi e că se bazează pe 
echipă sau că se practică individual, 
reprezintă o activitate extraordinară 
pentru copii, care oferă o varietate 
de benefi cii. Participarea la 
diferite sporturi poate ajuta la 
construirea stimei de sine și a 
încrederii, poate motiva copiii să 
exceleze la nivel academic și poate 
contribui la dezvoltarea abilităților 
sociale. Poate, de asemenea, să-i 
învețe pe copii despre benefi ciile 
stabilirii și practicării obiectivelor. 
Proiectul îmbunãtãțeşte dialogul 
intercultural, sporește vizibilitatea 
educației fi zice și a sportului în 
școli, crează o atmosferă plăcută 
și distractivă pentru tineri prin 
activitatea fi zică, promovează 

sănătatea și bunăstarea pentru 
învățarea de-a lungul vieții, 
încurajează incluziunea socială 
și dezvoltă competența socială în 
rândul elevilor, facilitând legături 
cu alte țări europene. Sportul joacă 
un rol important în viața noastră 
și a copiilor noștri, deoarece ne 
menține sănătoși și activi. Copiii 
pot avea o minte sănătoasă doar 
atunci când au și un corp sănătos. 
Realizări mari apar atunci când 
este menținută o bună formă fi zică 
și mentală, ne-a declarat prof.
Crăciun Daniela.

După o ședință de încălzire de 
10 minute, fi ecare grupă a început 
să practice un sport diferit. Unii 
au sărit coarda, o altă grupă a 
avut o probă de ștafetă cu role 
/ trotinete / cercuri. Rând pe 
rând cele șase grupe au schimbat 
activitatea sportivă și au trecut 
în altă parte a terenului unde au 
făcut altceva. După ce au terminat 
de efectuat activitățile sportive, 
elevii au primit mere și sticle cu 
apă plată. Evenimentul a avut 
ca scop creșterea conștientizării 
importanței practicării sportului, 
în rândul elevilor școlii noastre, cât 

și a consumului de apă și fructe.
Copiii au fost competitivi, 

activi, au fãcut apel la respect şi 
toleranțã, bun simţ și respectarea 
regulilor, colaborare în munca 
de echipã, spirit de echipă şi 
bucuria de a se juca împreunã. 
De asemenea, jocurile le-au  oferit 
contextul perfect pentru a se putea 
familiariza cu ideea de lider şi 
a observa ce inseamna un lider 
autentic, o abilitate extrem de utilă 
în viaţa de adult. Peste toate aceste 
valori morale copiiilor le-a fost 
educată răbdarea, fair-play-ul a 
fost nota dominant. 

Copilul activ, copilul care e 
învăţat să practice un sport este 
acela care va avea încredere în 
forţele proprii şi permanent işi 
va antrena stima de sine, într-
un context perfect.  Sportul le 
formează deprinderi legate de 
stabilirea unor obiective şi cum 
să lucreze din greu pentru le 
atinge. Sportul formează caractere 
puternice, copii cu personalitate şi 
adulţi de succes.

Mișcare, veselie, bucurie!!!
Clasa pregătitoare - Şc. Gimnazială 

“I.A.Bassarabescu” Ploiesti, Prahova – 
prof. înv. primar Crăciun Daniela

continuare din pagina 1 Puțină încălzire a mușchilor şi implementarea cât mai vizibil a

Aproximativ 19% dintre 
angajații din mediul urban 

din România cred sau au simțit 
pe pielea lor faptul că angajatorul 
și-a schimbat comportamentul 
într-un mod negativ în 
pandemie, fi ind mai sever cu 
angajații, mai puțin implicat în 
relația cu aceștia și implementând 
soluții în defavoarea angajaților, 

relevă un studiu realizat de 
compania de cercetare de 
piață iSense Solutions. Pe de 
altă parte, 34% dintre angajați 
au remarcat îmbunătățiri ale 
comportamentului angajatorului 
în perioada pandemiei. Printre 
lucrurile bune observate de 
către angajați se numără soluțiile 
efi cient implementate astfel încât 

activitatea angajaților să nu aibă 
de suferit, o mai mare apropiere 
a angajatorului față de ei și o 
mai bună înțelegere a nevoilor 
angajaților. Pentru 47% dintre 
angajații din mediul urban, 
relația cu angajatorul a rămas 
la fel ca înaintea pandemiei. 
Pentru aproape o treime 28% 
dintre alariații care trăiesc în 

orașe, impactul pandemiei 
asupra situației profesionale și a 
benefi ciilor obținute a fost unul 
negativ (salariul și benefi ciile au 
scăzut, au fost în șomaj tehnic, au 
fost concediați), în timp ce 65% 
afi rmă că lucrurile au rămas la 
fel ca inainte, iar 7% afi rmă că au 
o situație profesională mai bună 
acum.

PANDEMIA NE-A ÎNRĂIT SAU NE-A FĂCUT MAI BUNI?
d
p
și
în
p
an
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so
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 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT GRAV PE DN1A, 
ÎN ZONA CORLĂTEȘTI. 

CISTERNĂ CU KEROSEN 
RĂSTURNATĂ

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1A (Centura de Est a 
municipiului Ploiești), la km 
78, în zona Corlătești, după ce 
un autoturism și o autocisternă 
încărcată cu kerosen au intrat în 
coliziune. În urma impactului, 
cisterna s-a răsturnat pe 
carosabil, prezentând scurgeri de 

combustibil. Circulația a fost 
oprită pe ambele sensuri. Din 
primele cercetări se pare că un 
conducător auto, în vârstă de 31 de 
ani, care se deplasa pe DN1A, în 
afara localității Berceni, pe sensul 
de mers Bucov către Bărcănești, 
din motive necunoscute la 
acest moment, ar fi  pătruns pe 
sensul opus de mers și a intrat în 
coliziune cu o cisternă încărcată 
cu combustibil, condusă de un 
bărbat, în vârstă de 27 de ani. În 

urma accidentului rutier, bărbatul 
în vârstă de 31 de ani, care se 
afl a la volanul autoturismului, a 
decedat. Conducătorul cisternei 
a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind negativ. Circulația 
în zonă a fost blocată și deviată 
de la intersecția DN1A  cu strada 
Ștrandului și de la sensul giratoriu 
- Liceul Tătărani. Pentru că, în 
orice moment, exista un pericol de 
explozie, s-a asigurat un perimetru 
de protecție pe o raza de 800 de m. 
La fața locului s-au deplasat mai 
multe echipaje ale Poliției și ale ISU 
Prahova, precum și ale Serviciului 
de Ambulanță Prahova. Pompierii 

militari au luat legătura cu fi rma 
aparținătoare pentru a asigura o 
altă cisternă pentru transvazarea 
produsului, iar cisterna implicată 
în accident a fost repusă pe roți.

ACCIDENT PE DN72 
PLOIEȘTI – TÂRGOVIȘTE

Accidentul rutier a avut loc 
pe DN 72, pe sensul de deplasare 
Ploiești-Târgoviște. Din primele 
verifi cări se pare că un bărbat, în 
vârstă de 36 de ani, care se deplasa 
la volanul unui autoturism, posibil 
pe fondul neadaptării vitezei 
la condițiile de drum, a părăsit 
partea carosabilă și s-a răsturnat. 
În urma producerii accidentului, 
atât conducătorul auto, cât și 
pasagerul, în vârstă de 22 ani, au 
fost răniți. Potrivit IJP Prahova, 
conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest rezultatul fi ind 
de 0,52 mg/l alcool pur în aerul 
expirat.

LAURA CODRUȚA KOVESI A LAURA CODRUȚA KOVESI A 
DEPUS JURĂMÂNTUL LA EPPO

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Din decembrie și până în 
prezent, în lume au fost 

înregistrate 1.002.036 de decese 
legate de Covid-19, iar întreaga 
planetă se teme de izbucnirea 
unul al doilea val. Statele Unite 
(aproape 205.000 morți), Brazilia 
(142.000), India (100.000) și Mexic 
(76.000) însumează peste jumătate 
din numărul total al deceselor. 
În Europa și-au pierdut viața 
228. 963 de persoane. În total, au 
fost diagnosticate ofi cial cu noul 
coronavirus peste 33,1 milioane 
de cazuri, dintre care cel puțin 
22,7 milioane sunt considerate 
vindecate. Cele mai multe 
îmbolnăviri sunt consemnate în 
SUA-7,115 milioane de persoane, 
India-6,074 milioane, Brazilia-4,7 
milioane și Rusia-1,14 milioane. 
În Europa, numărul persoanelor 

depistate pozitiv se ridică la 5,2 
milioane. Perspectivele sunt 
sumbre, cu o curbă care repornește 
în creștere în Europa, în Orientul 
Mijlociu și în Asia, stârnind temeri 
legate de un al doilea val. Și aceasta 
în condițiile în care restricțiile 
sanitare adoptate de autorități, 
precum carantine, închiderea 
barurilor și a restaurantelor 
sau interzicerea adunărilor se 
confruntă în numeroase țări cu o 
nemulțumire în creștere din partea 
populației.

În cadrul unei ceremonii 
desfășurate la Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene, 
procurorul general european, 
Laura Codruța Kövesi și cei 22 de 
procurori din cadrul Parchetului 
Europen au depus jurământul, 
moment care marchează debutul 
ofi cial al EPPO, a cărui activitate 
va veni în completarea celei pe 
care o desfășoară Eurojust și 
OLAF. Angajamentul solemn 
rostit de magistrații EPPO s-a 
referit la independența funcției, 
la confi dențialitate și refuzul de 
a accepta instrucțiuni de la vreo 
entitate exterioară Parchetului 
European. După un concurs difi cil, 
în 2019, Laura Codruța Kövesi 
a fost numită de către Consiliul 
și Parlamentul European primul 
procuror-șef european. În prezent, 
22 de state membre participă la 
EPPO: Austria, Belgia, Bulgaria, 
Croația, Cipru, Republica Cehă, 

Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, 
Țările de Jos, Portugalia, România, 
Slovenia, Slovacia și Spania. 
Fiecare stat membru și-a desemnat 
candidații pentru funcția de 
procuror european, România fi ind 
reprezentată de Cătălin-Laurențiu 
Borcoman.

Parchetul European este un 
organism independent al UE, 
responsabil cu investigarea, 

urmărirea penală și trimiterea în 
judecată a autorilor infracțiunilor 
împotriva intereselor fi nanciare 
ale Uniunii (de exemplu, fraudă, 
corupție, fraudă transfrontalieră 
în materie de TVA de peste 10 
milioane EUR). În acest scop, 
EPPO va desfășura investigații, va 
efectua acte de urmărire penală și 
va exercita acțiunea publică în fața 
instanțelor competente din statele 
membre.

IOHANNIS VREA IOHANNIS VREA 
PRIMARI ALEȘI ÎN 

DOUĂ TURURIDOUĂ TURURI

Președintele Klaus Iohannis a cerut, luni, PNL și USR-PLUS 
să continue dialogul în perspectiva formării unei echipe de 

guvernare după alegerile parlamentare, astfel încât să fi e impuse 
„reformele legislative așteptate și necesare”, printre care revenirea 
la alegerea primarilor în două tururi: „Avem mare nevoie de o nouă 
majoritate credibilă, care să impună rapid reformele legislative atât de 
așteptate și de necesare. Printre acestea se numără și modifi carea legii 
care să asigure din nou alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Este 
un pas esențial pentru a garanta în perspectiva alegerilor din următorul 
ciclu electoral o mai mare legitimitate celor care vor administra orașele 
și comunele timp de 4 ani.” Reamintim că primarii au fost aleși în 
două tururi până la alegerile din 2008 inclusiv. În 2011, PDL, partid 
actualmente dizolvat în PNL, a modifi cat legea, cu susținerea UDMR, 
promovând alegerea într-un singur tur. La acea vreme, PSD, deși s-a 
afl at printre inițiatori, s-a opus schimbării, dar acum acesta este partidul 
care nu a mai vrut revenirea la vechea formulă. PNL, de asemenea, nu a 
votat modifi carea legislativă, invocând „îndepărtarea de democrație și 
de valorile democratice.”

Estonia Finlanda Franța urmărirea penală și trimiterea în

RACORDAREA LA GAZ, SUPORTATĂ RACORDAREA LA GAZ, SUPORTATĂ 
DE TOȚI CONSUMATORIIDE TOȚI CONSUMATORII

Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul 

Energiei a aprobat un nou 
regulament care stabilește modul 
în care sunt suportate cheltuielile 
de racordare a consumatorilor 

casnici la sistemul de transport 
al gazelor. Mai exact, toate 
cheltuielile efectuate pentru 
racordarea solicitanților vor fi  
recuperate de către operatorul 
de transport prin intermediul 

tarifelor de transport. Adică, 
pentru un client casnic racordarea 
este gratuită, însă cheltuielile se 
vor refl ecta în tarifele de transport 
plătite de către toți consumatorii. 
Regulamentul de racordare 
stabilește etapele necesare 
racordării la sistem precum și 
obligativitatea operatorului de a 
racorda toți solicitanții în termen 
de 180 de zile de la obținerea 
autorizației de construire. ANRE 
precizează că noul „Regulament 
stabilește condițiile de racordare 
la sistemul de transport al gazelor 
naturale a unităților administrativ-
teritoriale, asocierilor acestora, 
precum și a asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară, iar 
în cazul înfi ințării de sisteme 
de distribuție inteligente bazate 
pe implementarea Programului 
național de racordare a populației 
și clienților noncasnici realizat 
prin Programul operațional 
Infrastructură mare, racordarea 
se poate face prin accesarea de 
fonduri europene nerambursabile.”

COVID A FĂCUT PESTE COVID A FĂCUT PESTE 
1 MILION DE VICTIME 1 MILION DE VICTIME 

LA NIVEL GLOBALLA NIVEL GLOBAL

PARCHETUL PARCHETUL 
EUROPEAN ÎȘI ÎNCEPE EUROPEAN ÎȘI ÎNCEPE 
ASTFEL ACTIVITATEAASTFEL ACTIVITATEA
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PREZENȚĂ LA VOT MAI 
SCĂZUTĂ DECÂT ÎN 2016
În Prahova, prezența la vot a fost mai 

scăzută decât în 2016. Din totalul de 
652.952 de alegători înscriși în listele 
permanente, s-au deplasat la urne 314.173 
de prahoveni, ceea ce înseamnă o prezență 
de 48,04%, față de 51,37%, în urmă cu patru 
ani. E adevărat, alegerile s-au desfășurat în 
condiții excepționale, cauzate de pandemie, 
dar nici aceasta nu justifi că lipsa de interes 
a locuitorilor pentru destinul județului 
ori a așezării în care trăiesc. La Ploiești, 
din totalul de 189.860 de alegători înscriși 
pe liste s-au prezentat la vot 63.238 de 
persoane, în procent de 33,30%, comparativ 
cu 36,24%, în 2016. În județ există câteva 
comune în care prezența la vot s-a apropiat 
sau chiar a depășit 80% -Tătaru și Jugureni-, 
dar și altele în care interesul a fost extrem de 
scăzut, cum ar fi  Ploiești, Bărcănești, Bucov, 
Mizil, Câmpina, Vărbilău, Vălenii de Munte, 
Urlați sau Valea Călugărească. În aceste 
condiții, legitimitatea (morală, nu și legală) 
primarilor sau a aleșilor locali e una scăzută, 
dar nu avem încotro, dacă legiuitorul român 
face primari și cu un... singur vot!

TREI INDEPENDENȚI, 
VICTORIOȘI ÎN ALEGERI. 
USR-PRIMELE FUNCȚII DE 

PRIMAR ÎN PRAHOVA
Trei candidați independenți și-au 

adjudecat victoria pentru funcția de primar 
în Câmpina, Șotrile și Valea Călugărească. 
Dacă Alin Moldoveanu (Câmpina) sau 
Bogdan Davidescu (Șotrile) nu sunt 
surprize formidabile, în sensul că au 
notorietate sufi cientă, primul ca edil, vreme 
de două mandate, în Poiana Câmpina, iar 
al doilea, ca fost primar la Șotrile, nota 
de extraordinar vine de la Ioana Liliana 
Neagu, care obține victoria de una singură, 
în fața mașinăriilor de partid, la Primăria 
Valea Călugărească. În fi ne, USR dă cu 
adevărat lovitura, câștigând primăriile a 
două localități importante, orașul Breaza, 
prin Bogdan Novac și Ariceștii Rahtivani, 
cea mai bogată comună din Prahova, prin 
Gheorghe Orbu.

PNL CÂȘTIGĂ 57 DE 
LOCALITĂȚI 

PNL a pierdut câteva primării, în 
comparație cu 2016, dar a câștigat altele, astfel 

că astăzi are primari în 57 de așezări, față de 
55, în 2016: Ploiești, Azuga, Bușteni, Sinaia, 
Adunați, Valea Doft anei, Brebu, Provița de 
Sus, Bănești, Poiana Câmpina, Filipeștii de 
Pădure, Florești, Scorțeni, Cocorăștii Mislii, 
Bertea, Vâlcănești, Dumbrăvești, Plopeni, 
Păulești, Măneciu, Teișani, Drajna, Cerașu, 
Predeal Sărari, Gura Vitioarei, Lipănești, 
Măgurele, Bălțești, Surani, Cărbunești, 
Ariceștii Zeletin, Apostolache, Salcia, 
Lapoș, Gornet Cricov, Iordăcheanu, Plopu, 
Urlați, Albești Paleologu, Bucov, Berceni, 
Colceag, Gura Vadului, Baba Ana, Boldești 
Grădiștea, Sălciile, Ciorani, Dumbrava, 
Gorgota, Puchenii Mari, Bărcănești, Brazi, 
Târgșoru Vechi, Tinosu, Șirna, Mănești, 
Filipeștii de Târg. De răsunet, dincolo de 
victoria așteptată de la Ploiești, rămâne 
câștigarea Primăriei Bușteni, dominată 
aproape două decenii de senatorul Emanuel 
Savin, trecut de câțiva ani la PSD, după ce a 
activat la PDL.

ALIANȚA PSD-PRO 
ROMÂNIA-PPUSL RĂMÂNE 

CU 42 DE PRIMARI
Candidații alianței PSD-Pro România-

PPUSL au câștigat primăriile din 
următoarele localități: Comarnic, Talea, 
Cornu, Secăria, Provița de Jos, Cosminele, 
Telega, Aluniș, Ștefești, Slănic, Vărbilău, 
Blejoi, Izvoarele, Bătrâni, Starchiojd, 
Posești, Vălenii de Munte, Păcureți, 
Șoimari, Gornet Cuib, Boldești Scăeni, 
Chiojdeanca, Sângeru, Tătaru, Tomșani, 
Ceptura, Fântânele, Vadu Săpat, Călugăreni, 
Mizil, Fulga, Poienarii Burchii, Drăgănești, 
Gherghița, Balta Doamnei, Cocorăștii 
Colț, Jugureni, Olari, Măgureni, Băicoi, 
Podenii Noi. Aparent, scorul nu este unul 
demobilizator. Numai că, în urmă cu patru 
ani, PSD câștiga 45 de primării și, atenție, 
fără să intre în alianță! Dacă e să socotim 
și primăriile ALDE (aripa trecută, în frunte 
cu Grațiela Gavrilescu, la partidul lui Dan 
Voiculescu) ori PPU din 2016, respectiv, 
patru, adică un total de 49, lucrurile nu mai 
stau atât de bine, de vreme ce trei partide nu 
reușesc să egaleze rezultatele PSD din 2016; 
dimpotrivă, alianța pierde 7 primării!

30 DE PRIMARI NOI ÎN 
PRAHOVA

Opt primari nu au mai candidat la 
alegerile din 2020: Ploiești, Drăgănești, 
Cerașu, Filipeștii de Pădure, Scorțeni, 
Ariceștii Rahtivani, Florești și Ceptura. 
Ceilalți însă au pierdut alegerile în 

localitățile în care au candidat. Prahova 
numără așadar 29 de primari noi (trei-
Ploiești, Slănic și Bărcănești-revin în funcții 
după o pauză de un mandat sau două, 
iar 25 sunt la primul mandat): Bușteni, 
Breaza, Slănic, Câmpina, Adunați, Poiana 
Câmpina, Filipeștii de Pădure, Florești, 
Scorțeni, Dumbrăvești, Măneciu, Cerașu, 
Predeal Sărari, Gura Vitioarei, Iordăcheanu, 
Colceag, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, 
Valea Călugărească, Provița de Jos, Bătrâni, 
Tătaru, Ceptura, Gura Vadului, Poienarii 
Burchii, Drăgănești, Cocorăștii Colț, Salcia 
și Cosminele.

PRAHOVA ÎN ACȚIUNE, 3 
LOCURI ÎN CJ PRAHOVA!

Rezultatele Partidului Prahova în 
Acțiune, înfi ințat recent de Mihai Cristian 
Apostolache, pe scheletul asociației cu 
același nume, pot fi  considerate o surpriză. 
La alegerile de duminică, micuțul partid 
local a fost votat de peste 19.500 de alegători. 
De altfel, Partidul Prahova în Acțiune a 
reușit să obțină trei mandate de consilieri 
județeni, două mandate de consilieri locali 
la Ploiești, precum și mai multe mandate de 
consilieri locali în localități din județ.
MANDAT LĂSAT... MOȘTENIRE

La Filipeștii de Pădure, Costel Morărescu 
nu a mai candidat pentru încă un mandat, el 
având ceva probleme cu Agenția Națională 
de Integritate. De altfel, anul trecut a și fost 
suspendat din funcție, din acest motiv. Deși 
neagă că ar avea vreo implicare, alegerile 
au fost câștigate detașat de fi ul său, Ciprian 
Morărescu, acesta având mai mult cu 800 de 
voturi față de  principalul contracandidat. 
Astfel, localitatea devine una dintre 
singurele din Prahova în care PNL nu a 
pierdut alegerile în ultimii 26 de ani.

ȘI ALTE... MOȘTENIRI
Interesant este și că, la Florești, nu a mai 

candidat primarul Eugen David, din motive 
care probabil țin de anumite neclarități în 
justiție, dar acesta și-a promovat soția în 
locul său, Simona David. Aceasta a câștigat 
lejer mandatul de primar, fi ind susținută 
de către PNL. Și oarecum interesantă este 
și situația altui cuplu, de la ALDE de data 
aceasta: soții Iuliana și Viorel Dosaru ce 
se regăsesc pe locurile eligibile de la CJ 
Prahova și, culmea, ambii vor fi  consilieri 
județeni!

GUSTURI... CIUDATE LA 
ȘOTRILE

Alegătorii din Șotrile au reușit să așeze 
comuna pe o hartă mai puțin dorită a țării, 
alegând un primar cu o condamnare penală. 
Așadar, candidatul independent, dar care 
în realitate a avut susținerea PSD, Bogdan 
Davidescu, a fost votat pentru funcția de 
primar, deși are o condamnare de un an și 
șase luni de închisoare cu suspendare pentru 
pornografi e infantilă. Se pare că acest lucru 
are mai puțină importanță pentru locuitorii 

din această comună care, totuși, e foarte 
puțin dezvoltată, comparativ cu alte așezări 
rurale din Prahova.

VICTORIE LA SCOR 
A FOSTULUI PRIMAR 

VOLOSEVICI. PNL ȘI-A 
ASIGURAT, ÎMPREUNĂ CU 
USR-PLUS, MAJORITATEA 
LEJERĂ ÎN CL PLOIEȘTI

La Ploiești, cum spuneam, Andrei 
Volosevici a câștigat cu lejeritate funcția 
de primar. Curioasă este plasarea pe locul 
secund a viceprimarului Cristian Ganea, 
care a reușit să-l depășească pe candidatul 
USR-PLUS. În fi ne, rezultatele sunt 
aproximativ cele așteptate:

-Andrei Volosevici (PNL): 35.610 voturi 
(57,52%);

-Cristian Mihai Ganea (Alianța PSD-Pro 
Ro-PPU): 9.559 voturi (15,44%);

-Răzvan Enescu (USR-PLUS): 8.769 
voturi (14,17%);

-Răzvan Toma Stănciulescu (Prahova în 
Acțiune): 2.958 voturi (4,78%);

-Emil Calotă (ALDE): 2.218 voturi 
(3,58%);

-Dragoș Lucian Rădulescu (PMP): 1.188 
voturi (1,92%);

-George Cătălin Naft an (PER): 1.090 
voturi (1,76%);

-Ioan Mihail Sava (PRM): 514 voturi 
(0,83%).

La Consiliul Local Ploiești, PNL a obținut 
mai puține voturi decât Andrei Volosevici, 
dar și-a facut viața ușoară, având majoritate 
lejeră în legislativul municipal, dar numai 
împreună cu USR-PLUS sau chiar cu PMP 
ori Prahova în Acțiune. PSD și ALDE, 
partide care i-au făcut fostului primar 
Dobre viața foarte grea, pot face de acum 
doar... fi gurație. Așadar, după redistribuire, 
componența CL Ploiești va fi  următoarea: 
PNL-13 mandate; Alianța USR-PLUS- 5 
mandate; Alianța pentru Prahova PSD-
Pro România-PPUSL-5 mandate (din 
care 3 Pro-România și 2 PSD); Prahova în 
Acțiune-2 mandate; Alianța Liberalilor și 
Democraților (ALDE)-2 mandate.

ALIN MOLDOVEANU NU VA 
AVEA VIAȚĂ UȘOARĂ CU CL 

CÂMPINA
În Câmpina, cum spuneam, alegerile 

au fost câștigate de independentul Alin 
Moldoveanu, acesta reușind să depășească 
puternicele aparate de partid ale PNL 
sau PSD. Moldoveanu au obținut 4.660 
de voturi, fi ind urmat în preferințele 
alegătorilor de Nicolae Moiescu (PSD)-
2.902 voturi și Cătălin Florescu (PNL-
USR)-2.751 voturi. Pentru Consiliul Local 
însă, câmpinenii au preferat Alianța PNL-
USR-PLUS, pe care au creditat-o cu 3.546 
voturi (6 mandate). Celelalte locuri din 
CL au fost adjudecate de: Alianța pentru 
Prahova (PSD-Pro România-PPUSL) -4 
mandate, Partidul Mișcarea Populară-3 

PNL CÂȘTIGĂ 57 DE PRIMĂRII, INCLUSIV PNL CÂȘTIGĂ 57 DE PRIMĂRII, INCLUSIV 
PLOIEȘTIUL, ALIANȚA PSD-PRO ROMÂNIA ȘI PLOIEȘTIUL, ALIANȚA PSD-PRO ROMÂNIA ȘI 
PPUSL RĂMÂNE CU 42 DE PRIMARI, USR ÎȘI PPUSL RĂMÂNE CU 42 DE PRIMARI, USR ÎȘI 
ADJUDECĂ VICTORIA ÎN DOUĂ LOCALITĂȚI, ADJUDECĂ VICTORIA ÎN DOUĂ LOCALITĂȚI, 

IAR TREI AȘEZĂRI AU PRIMARI INDEPENDENȚI

ALEGĂTORII AU DECIS:ALEGĂTORII AU DECIS:

ti di i 1 că astăzi are primari în 57 de așezări față de

II
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DUPĂ 12 ANI, S-A TERMINAT CU DOMINAȚIA PSD LA CONDUCEREA CJ PRAHOVA!AȚIA PSD LA CONDUCEREA CJ PRAHOVA!
                             R-PLUS PREIA ȘEFIA JUDEȚULUI

ACTUALITATE

Pagini realizate de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

mandate, Partidul Verde-3 mandate, 
Partidul Oamenilor Liberi-2 mandate și 
Costel Filip (independent)-1 mandat. Cu 
alte cuvinte, Alin Moldoveanu, recunoscut 
om de dreapta, va avea difi cultăți să formeze 
o majoritate confortabilă.

CONSILIUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA, CÂȘTIGAT DE 
ALIANȚA PNL-USR-PLUS

Pentru Consiliul Județean Prahova, 
candidatul Alianței PNL-USR-PLUS, 
Iulian Dumitrescu, șeful PNL Prahova, a 
obținut 137.273 de voturi (46,89%). Spre 
comparație, candidatul stângii, liderul PSD 
și fost președinte al CJ, Bogdan Toader, a 
fost votat de 101.785 de prahoveni (35,05%). 
Se consemnează așadar sfârșitul epocii 
PSD la șefi a județului, după mandatele 
succesive deținute de Mircea Cosma și 
Bogdan Toader. Următorii candidați au 
obținut scoruri minore: Cătălina Bozianu 
(PMP)-9,37%, Dan Aurel Ioniță (PER)-
5,78% și Cătălin Beciu (ALDE)-4,50%. La 
ora la care redactăm acest articol încă nu au 
fost date publicității rezultatele fi nale, dar 
componența CJ Prahova este cunoscută: 

-Alianța PNL-USR-PLUS (45,8%): 17 
mandate (9 mandate PNL, 6 mandate USR, 
două mandate PLUS);

-Alianța pentru Prahova  PSD- Pro 
România-PPU-SL (30, 95%): 11 mandate (5 
mandate PSD, 4 mandate Pro România și 2 
mandate PPU-SL);

-Prahova în Acțiune (6,82%): 3 mandate;
-Alianța Liberalilor și Democraților 

(7%): 3 mandate;
-Partidul Mișcarea Populară (9,37%): 3 

mandate.
Foarte interesant ce va fi  la CJ Prahova. Se 

știe că ALDE a fost mereu în proximitatea 
PSD, iar PMP nu a jucat mereu cinstit în 
mandatul trecut. În aceste condiții se pare 
că, ei da, jocurile vor fi  făcute de Prahova 
în Acțiune, după părerea noastră, cel mai 
posibil aliat al PNL-USR-PLUS!
LA NIVEL NAȚIONAL, PSD ȘI 
PNL ÎȘI PROCLAMĂ, RÂND 

PE RÂND, VICTORIA
La nivel național, au votat 8.419.028 

alegători, reprezentând 46,01% din totalul 
de peste 19 milioane înscriși în listele 
electorale. La precedentele alegeri locale, 

procentul celor prezenți la urne s-a situat la 
48,27%. În urma votului, PNL își adjudecă 
victoria, cu 34%, PSD situându-se pe 
poziția secundă, cu 30% din preferințele 
electoratului, în vreme ce USR obține 13% 
din voturile valabil exprimate. De răsunet 
rămân însă câteva rezultate: câștigarea 
Primăriei Generale a Bucureștiului de 
către independentul Nicușor Dan, susținut, 
e drept, de PNL-USR și PLUS; alegerea 
unui cetățean german (Dominic Fritz) la 
Primăria Timișoarei; înfrângerea baronului 
de Vrancea, Marian Oprișan.

Ca date generale provizorii, putem 
aprecia următoarele:

-PSD câștigă președinția CJ în 20 
de județe, cu 8 mai puțin față de 2016: 
Hunedoara, Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Neamț, Bacău, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea, 
Buzău, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, 
Argeș, Teleorman, Olt, Gorj, Vâlcea, 
Dolj și Mehedinți. De asemenea, PSD are 
primari la Sectorul 4 și în 14 municipii: 
Pitești, Botoșani, Brăila, Buzău, Târgoviște, 
Craiova, Galați, Drobeta Turnu Severin, 
Slatina, Zalău, Alexandria, Călărași, Vaslui 
și Focșani;

-PNL obține victoria în 17 județe la CJ, 
față de numai 8, în 2016: Alba, Arad, Bihor, 
Brasov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, 
Giurgiu, Iasi, Ilfov, Prahova, Salaj, Sibiu, 
Suceava, Maramures, Timis și Vrancea. 
În plus, PNL își adjudecă Sectorul 6 și 15 
municipii reședință de județ: Arad, Oradea, 
Bistrița, Reșița, Cluj Napoca, Constanța, 
Giurgiu, Târgu Jiu, Deva, Slobozia, Iași, 
Piatra Neamț, Ploiești, Suceava, Tulcea. 

-UDMR adaugă, pe harta tradițională-
Covasna și Harghita- președinția CJ din 
Satu Mare și Mureș, plus primari în  Satu 
Mare, Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe;

-USR nu și-a adjudecat niciun fotoliu de 
președinte al vreunui județ, dar s-a remarcat 
prin victoria candidaților săi la sectoarele 1 
și 2 și primăriile Timișoara, Brașov, Alba 
Iulia și Bacău;

-Federația Democrată a Germanilor din 
România: 1 municipiu, respectiv, Sibiu;

-Alianța București 2020: Sectorul 3;
-Partidul Ecologist: 1 municipiu 

(Râmnicu Vâlcea);
- PPUSL: Sectorul 5.
-Candidați independenți: București și 

municipiile Târgu Mureș și Baia Mare.

r prezenți la urne s a situat la PNL obține victoria în 17 județe la CJmandate Partidul Verde 3 mandate Alianța PNL USR PLUS (45 8%): 17 procentul celoor

Fermierii români pot solicita sprijinul fi nanciar acordat prin 
măsura 21 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2014-2020, pentru atenuarea efectelor generate de 
pandemia Covid-19 în sectorul zootehnic și în cel vegetal. Potrivit 
APIA, fondurile disponibile se ridică la 150 de milioane de euro, 
iar depunerea solicitărilor se va face în perioada 25 septembrie-23 
octombrie 2020. Sprijinul va fi  acordat sub formă de sumă forfetară 
raportată la dimensiunea fermei și va fi   plătit până la data de 30 
iunie 2021. Potențialii benefi ciari sunt fermierii activi, crescători 
de animale din speciile bovine, ovine/caprine, și/sau fermieri din 
sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe și 
cartofi , înscriși în evidența APIA cu cod unic de identifi care, care 
au depus cerere unică de plată în anul 2020 și care respectă criteriile 
de eligibilitate, specifi ce schemei de sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în 
mod deosebit de criza COVID-19. Cererile pot fi  depuse la centrele 
județene/locale ale APIA sau transmise prin fax, poștă sau format 
electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură 
de către benefi ciar pe fi ecare pagină a documentului transmis.

VESTE BUNĂ PENTRU IMM-URI VESTE BUNĂ PENTRU IMM-URI 
DE LA COMISIA EUROPEANĂDE LA COMISIA EUROPEANĂ

Comisia Europeană anunță că a aprobat 
modifi carea programului operațional 

„Competitivitate” în România, prin redirecționarea 
a 550 de milioane de euro din banii europeni alocați 
țării către fi rmele mici și mijlocii (IMM). Astfel, 
pentru a atenua efectele negative ale crizei provocate 
de coronavirus asupra economiei țării, se va acorda 

sprijin fi nanciar unui număr de peste 120.000 de 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii 
(IMM-uri) și unor inițiative de digitalizare și educație 
electronică. Sprijinul pentru IMM-uri se referă la 
granturile de capital de lucru și de investiții de 2.000-
200.000 de euro, prin  schema de ajutor de stat de 1 
miliard de euro, fonduri europene și de la bugetul 
de stat pregătită de Guvern prin OUG 130/2020. 
Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a 
declarat:„Datorită fl exibilității oferite de Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) a 
Comisiei, întreprinderile românești pot benefi cia de 
acest sprijin vital pentru a depăși difi cultățile cauzate 
de pandemie și a menține locurile de muncă. Alături 
de fondurile UE deja orientate către sectorul sănătății 
din România, precum și către formare, educație și 
infrastructuri, aceasta este o oportunitate unică pentru 
o redresare economică rapidă. În prezent, este extrem 
de important să se pună rapid în practică aceste măsuri.” 
România a mobilizat deja fonduri UE în valoare de 350 
de milioane de euro pentru a sprijini lucrătorii din 
domeniul sănătății care se afl ă în prima linie a luptei 
împotriva pandemiei coronavirus COVID-19.

AJUTOARE PENTRU AJUTOARE PENTRU 
SECTOARELE SECTOARELE 

ZOOTEHNIC ȘI ZOOTEHNIC ȘI 
LEGUME-FRUCTELEGUME-FRUCTE
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UN SCANDAL NEAȘTEPTAT, FOARTE 
PREVIZIBIL DAR CU PREA MULTE 

INADVERTENȚE  
Cel care a dat foc fi tilului bombei cu efect 

întârziat a fost Alexandru Cozer, un jurnalist 
„specializat” pe scandaluri și moderator 
al talk-show-ului „Secretele Puterii” de la 
postul de televiziune „Jurnal TV”. Zicem 
„bombă cu efect întârziat”, pentru că 
ceva certuri între cei doi au mai existat pe 
parcursul procesului, în rezultatul lor Filat 
renunțând la serviciile avocatului (mai drept 
ale Casei de avocatură „Popa și Asociații”), 
dar care nu s-a stins defi nitiv, din când în 
când jăraticul ei mai aruncând câte o scânteie 
în spațiul public. Invitat și de această dată 
chipurile pentru o reacție la niște reproșuri 
mai vechi la adresa sa, Igor Popa, deja fostul 
avocat al ex-premierului Filat, s-a năpustit 
cu un șir de invective ce nu au fi gurat nici 
în ancheta instrumentată la repezeală și la 
comandă politică, pe care nici procurorii nu 
le-au invocat și nici instanța de judecată nu 
le-a avut ca probe. Potrivit lui Popa, fostul 
premier ar fi  furat 100 milioane de euro din 
băncile moldovenești, ar fi  stat în penitenciar 
ca într-un hotel, fostul lider PDM având grijă 
ca Filat să petreacă cu prieteni, să primească 
daruri de Crăciun în schimbul tăcerii. 
„Plahotniuc și-a dorit un lucru – ca Filat să 
nu vorbească, să-l țină izolat în celulă. Filat a 
acceptat un deal (înțelegere – N.M.), a avut 
condiții foarte bune în celula sa. Acești doi 
complici în jaful bancar cooperează până în 
ziua de azi”, declara avocatul Popa la „Jurnal 
TV” pe 23 septembrie. Mai mult, potrivit lui, 
liderul PLDM ar plăti lunar 6.000 de euro 
pentru casa în care stă cu chirie, ar deține un 
automobil de lux și două vile pe malul lacului 
Geneva. Și că s-ar fi  căsătorit în penitenciar 
cu o colegă din Casa de avocatură „Popa 
și Asociații” căreia i-ar fi  plătit 50.000 de 
euro (pentru a achita facturile și ca să aibă 
un avocat care cunoaște dosarul) și pe care 
acum ar fi   făcut-o judecătoare. Și că mai are 
dosare penale în Germania (pentru spălare 
de bani) și în Franța (unde Institutul Olaff , 
în baza unor interpelări ale Maiei Sandu 
sau Andrei Năstase, ghicește avocatul, ar 
investiga careva scheme de corupție în 
Europa, în care-i implicat și Filat). Și, în fi ne, 
că după ce a renunțat la serviciile sale, nu 
i-ar fi  plătit pentru un an de zile de muncă – 
un milion de dolari, sumă raportată de fapt 
la șase avocați ai Casei de avocatură, plus 
penalități.

Până să avem o reacție din partea lui Filat, 
afl at în Germania la acea dată, am consultat 
arhivele personale și decizia instanței de 
judecată din 27 iunie 2016, care-l condamna 
la 9 ani de închisoare cu executare pentru 
trafi c de infl uență și corupere pasivă. 
Învinuiri bazate pe un autodenunț al lui Ilan 
Shor, de la care ar fi  acceptat mită în bani 

și obiecte de valoare în proporții deosebit 
de mari. La trei ani de la arestarea fostului 
premier presa de la Chișinău scria că 
„încarcerarea lui Vlad Filat nu a avut nimic 
în comun cu furtul miliardului, chiar dacă 
atunci s-a încercat să se promoveze subtil 
această idee. Astăzi, pentru tot mai multă 
lume este clar că dosarul Filat a fost folosit 
pe post de paratrăsnet, pentru a detensiona 
furtul miliardului”. 

M-A VÂNDUT LUI PLAHOTNIUC ȘI 
M-A BĂGAT LA PUȘCĂRIE 

„După ce m-a vândut lui Plahotniuc și 
m-a băgat în pușcărie, așa-numitul „avocat” 
Igor Popa, pus de același stăpân, a lansat o 
serie întreagă de dezinformări și minciuni”, a 
reacționat inițial pe contul său de Facebook 
Filat. Iar la două zile, revenit din Germania, 
a dezmințit toate  într-o conferință de 
presă. Mai mult, ex-premierul a depus la 
Procuratura Generală trei plângeri privind 
acuzații mincinoase și calomnioase făcute 
publice la adresa sa, dar și o solicitare 
la Uniunea Avocaților de a examina 
comportamentul și acțiunile avocatului. 
Procuratura a luat act de declarațiile lui Popa 
și l-a citat chiar în prima zi a săptămânii 
următoare declarațiilor sale să se prezinte 
cu probe privind veridicitatea invectivelor 
înaintate la adresa ex-premierului. 

În același timp, mai mulți juriști și colegi 
de breaslă ai lui Igor Popa au exprimat 
dezmințiri și critici vehemente privind 
acțiunile acestuia, cei mai mulți dintre 
ei opinând că Popa, prin nerespectarea 
confi dențialității fostului său client, a 
denigrat întreaga breaslă și au cerut să-i fi e 
retrasă licența. „Nu vin în apărarea lui Vlad 
Filat și nu îl atac pe Igor Popa ca persoană. 
Mă deranjează reputația și imaginea 
avocaturii, care a fost grav afectată în urma 
acțiunilor unui avocat. Colegul nostru a 
procedat imoral, a încălcat mai multe norme 
de conduită a unui avocat. Privilegiul avocat-
client constituie un mijloc de protecție a 
secretului profesional și a confi dențialității 
profesionale ce caracterizează relația 
avocat-client, elemente FUNDAMENTALE 
pentru orice activitate profesională în care 
avocatul este angajat. Igor Popa, ca avocat, 
a sfi dat și încălcat relațiile reglementate 
de Codul Deontologic al Avocatului”, a 
declarat avocatul Eduard Rudenco chiar în 
ziua următoare a declarațiilor lui Popa la 
„Jurnal TV”. Un alt avocat, Ion Păduraru, 
fostul secretar general al Aparatului 
Președintelui Nicolae Timoft i, neagă un șir 
de „aberații” ale lui Popa, inclusiv privind 
cererea de grațiere și o presupusă propunere 
către Nicolae Timoft i de a-l desemna pe 
Plahotniuc  prim-ministru. 

Și mai mulți dintre foștii și actualii 
colegi de partid ai lui Vlad Filat s-au arătat 
revoltați de comportamentul fostului avocat, 

respingând un șir de acuzații ce vizau 
și colegii de partid. Totodată ni se pare 
foarte interesant, dacă nu chiar dubios, că 
nimeni dintre liderii de partide, în special 
prezidențiabili, fi e de la guvernare, fi e din 
opoziție, nu s-au grăbit să adune din acest 
scandal vreo surcică la imaginea lor sau a 
formațiunii, cum au procedat în majoritatea 
cazurilor de scandaluri, mai mari sau chiar 
cât de mici din ultimele zile. De ce oare? 
PLAHOTNIUC REVINE ÎN MOLDOVA 

PÂNĂ LA FINELE ANULUI?
Un răspuns poate fi  bănuit punând 

cap la cap mai multe momente ce țin de 
acest scandal. În cadrul emisiunii de la 
„Jurnal TV” Igor Popa a recunoscut că s-a 
văzut, „printre altele” cu Vlad Plahotniuc la 
Miami și că acesta i-ar fi  spus că va reveni 
până la fi nele anului în Moldova. Popa se 
cunoștea cu Plahotniuc și până la arestarea 
lui Filat. Însuși liderul liberal-democraților 
dezvăluia, după eliberarea sa, că în seara 
zilei de 14 octombrie 2015 ar fi  fost invitat 
la un dialog acasă la Popa, unde s-ar fi  afl at 
și  Eduard Harunjen, pe atunci  adjunctul 
procurorului general Corneliu Gurin. 
Acesta era interesat de deciziile ce aveau să 
fi e luate la ședința plenară din 15 octombrie 
(când se aștepta demisia lui Gurin, dar a fost 
arestat Filat – N.M.). Probabil,  crede Filat, 
avocatul Popa cunoștea că el urma să fi e 
arestat, în timp ce Harunjen era interesat de 
funcția de procuror general. „Spre regret și 
din păcate pentru mine, nu eu l-am luat pe 
Igor Popa, ci Igor Popa m-a luat pe mine”. 
Filat a mai precizat că prietenii și colegii săi îi 
recomandau să renunțe la serviciile lui Popa, 
dar neavând la moment o altă posibilitate și 
fi ind naiv, îl crezuse un timp pe apărătorul 
său. Ex-premierul califi că declarațiile publice 
ale lui Popa ca fi ind făcute la comanda lui 
Plahotniuc. Afi rmațiile sale par să se lege și cu 
faptul că fostul lider al PDM tocmai în aceste 
săptămâni ar fi  părăsit orașul Miami din SUA 
și se afl ă în Turcia, la Istanbul. Informația 
a fost lansată de Renato Usatîi, liderul 
„Partidului Nostru”. Acesta, mereu ținut 
la curent de persoane din servicii secrete, 
scria în aceeași săptămână pe pagina sa de 
Facebook că „Vladimir Plahotniuc se afl ă 
la Istanbul din 10 septembrie”, se întâlnește 
zilnic cu politicieni și mediatori de-ai lui 
Dodon „pentru a infl uența procesele politice 
de la Chișinău”. Că s-ar prefi gura din nou un 
binom Plahotniuc-Dodon (sau mai degrabă 
de astă dată Dodon-Plahotniuc) e greu de 
afi rmat cu tărie. Certă este însă informația 
organelor pentru securitate internă ale SUA 
– accesând istoricul intrărilor și ieșirilor 
cetățenilor, găsim că Plahotniuc a părăsit 
orașul Miami la 28 august curent. Că pe 10 
sau 28 septembrie ar fi  ajuns la Istanbul, acum 
mai puțin contează. Contează cu ce scop 
Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, 
a semnat pe 29 septembrie curent cererea 
prin care solicită autorităților competente 
ale Turciei extrădarea fostului lider PD și 
cât de adevărat este că această extrădare este 
„pentru a fi  tras la răspundere în Republica 
Moldova”. Va ră spunde Erdogan Chișinăului 
cu moneda celor 7 profesori turci? 

PÂNĂ LA URMĂ, CINE SAU CE STĂ 
ÎN SPATELE SCANDALULUI DINTRE 

POPA ȘI FILAT?
De fapt, Igor Popa nu este un nume 

relevant în breasla avocaților, fi ind, până la 
procesul lui Filat, un necunoscut sau poate 
un nume din umbră. Profi turile pe care le-a 
obținut nu au fost niciodată publice. Abia 
acum, în plin scandal, s-a afl at că patronul 
Casei de avocatură „Popa și Asociații” are în 
proprietate o casă de 7 milioane de euro și ar 

conduce un Mercedes Maybach de lux, care 
începe de la un preț de peste 200.000 euro. 
Cât e de cărpănos afl ăm și dintr-un mesaj 
al surorii lui Filat din 15 iulie 2019, făcut 
public de portalul „UNIMEDIA”, în care 
aceasta se revolta: „Banii pentru serviciile 
prestate? Eu nu am dreptul să spun sumele 
enorme pe care le-ați cerut... dar că eu 
și fratele meu am fost cât pe ce să stăm în 
stradă când ne puneați să vindem tot ca să vă 
plătim serviciile. Pentru ce? Cum se achita 
o sumă, dura puțin că iar venea ziua când 
cereați bani. Câți avocați din biroul Dvs. au 
fost plătiți din sumele care au fost achitate? 
Vă rog frumos, nu mințiți!” Și că atunci când 
i-a fost mai greu, cu totul alți oameni au 
fost lângă el, dar nu Popa. „Mulțumesc lui 
Dumnezeu că l-a ținut in viață și oamenilor 
care l-au salvat. Dvs. nu ați fost lângă el, ba 
din contra, nu am uitat cuvintele care mi 
le spuneați: Lasă-l, poate prinde la minte”. 
Toate acestea ne fac să nu excludem faptul 
că așa-numitul „avocat” Igor Popa, cum îl 
califi că Filat, ar fi  jucat la două capete – la 
comanda lui Plahotniuc, dar și  mimând 
apărarea liderului liberal-democraților. 

Pe de altă parte, o bănuială însă ne dă tot 
mai insistent târcoale. Postul de televiziune 
„Jurnal TV” a mai „valorifi cat” un scandal 
– cel al dialogului telefonic dintre asul 
Laundromatului Veaceslav Platon și 
Alexandru Tănase, pe atunci ministru al 
justiției. Șapte posturi TV intraseră atunci 
în posesia acelui dialog, de o culpabilitate 
minusculă, dar a fost făcut public doar de 
„Jurnal TV”. La insistența seniorului Vasile 
Năstase, fratele lui Andrei Năstase. Pe atunci, 
în urbe prinseră picioare zvonuri că cea mai 
potrivită candidatură la funcția de primar 
general ar fi  cea a lui Alexandru Tănase, 
el însuși fi ind departe de acest gând. Dar, 
pentru orice eventualitate, trebuia măcar 
câtuși de puțin compromis, ca să-i fi e liberă 
calea spre  fotoliul de edil al Chișinăului lui 
Andrei Năstase. De îndată ce acel dialog a 
fost făcut public, Alexandru Tănase și-a 
anunțat demisia de onoare.  

Acum, după ce Vlad Filat a revenit 
în politică și la cârma PLDM-ului, în 
plus nu s-a grăbit să se înscrie printre 
prezidențiabili, a devenit clar că PLDM 
și liderul său joacă subtil și rațional în 
perspectiva parlamentarelor anticipate. 
Cui poate încurca socotelile? Formațiunii 
care în ultimele sondaje oscilează constant 
între 3% și mai jos și puțin peste 4 sau 
sub 5 procente. Adică Platformei DA. O 
cât de mică amenințare i-ar putea eclipsa 
perspectiva accederii în viitorul legislativ 
în cazul anticipatelor. Altminteri, Andrei 
Năstase, în cadrul Forumului public pentru 
lansarea dialogului cu privire la semnarea 
Pactului Social „Pentru Moldova”, inițiat de 
președintele Nicolae Timoft i pe 14 octombrie 
2015,  a fost singurul care l-a atacat direct 
pe Vlad Filat de la primele cuvinte ale 
discursului său, delegația Platformei DA 
părăsind sala. A fost, se prea poate, cel mai 
clar semnal cine trebuia sacrifi cat pe unda 
furtului miliardului. Și acum, din perspectiva 
alegerilor parlamentare anticipate, PLDM ar 
fi  primul care poate absoarbe mai mult de 
2-3% din voturile Platformei DA. De data 
aceasta, seniorul Vasile Năstase, deputat 
fi ind, nu-i era la îndemână să provoace 
scandalul. A găsit un pion, moderatorul 
talk-show-ului „Secretele Puterii”. Ca să nu 
mai spun că avocatul Popa își are biroul în 
același sediu cu oamenii de afaceri Țopa care 
fi nanțează „Jurnal TV” și la fi rma cărora 
liderul Platformei DA este împuternicit cu 
drept de semnătură prin procură. 

Nu m-aș supăra prea tare să greșesc. 
Dar…

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

Un scandal neașteptat și aparent straniu a izbucnit la Chișinău la mijlocul 
săptămânii trecute, protagoniștii lui fi ind Igor Popa, fost avocat al lui Vlad Filat pe 

un bun segment de proces, și președintele reconfi rmat al PLDM. Invectivele noii discordii 
dintre acești doi sunt cam de bulevard, deși bine „brodate” de avocatul buclucaș atât pe 
pânza fostului proces al liderului liberal-democraților, cât și pe rivalitatea dintre cei doi 
Vlazi: Filat și Plahotniuc. De ce a izbucnit ca din senin, de ce tocmai acum, în preajma 
alegerilor prezidențiale ce se apropie, cine să-l fi  asmuțat sau cine și ce stă în spatele 
ciorovăieli dintre justițiar și politician?

REVENIREA LUI VLAD FILAT 
ÎN POLITICĂ: ALE CUI ÎN POLITICĂ: ALE CUI 

SOCOTELI LE-AR ÎNCURCĂ?

d l t t t i t t i i b it l Chi i ă l ijl l
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JudoSambo
LA 12 ANI, VICTORII PENTRU LA 12 ANI, VICTORII PENTRU 

PLOIEȘTEANUL EDWIN PETREA PLOIEȘTEANUL EDWIN PETREA 
ÎN BULGARIA ȘI SERBIA

În cadrul rundei a treia a Ligii a treia la 
fotbal, cele două echipe prahovene au 

obținut rezultate contradictorii: CS Blejoi 
a câștigat la Sfântu Gheorghe, iar CSO 
Plopeni a cedat meciul considerat acasă 
cu SR Municipal Brașov. Iată rezultele 
complete: 

Corona Braşov – AFC Astra II 2-1. Au 
marcat: Marius Burlacu (8), Bogdan Roșu 
(25) / Marius Pahonțu (87 – penalty)

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe II – CS 
Blejoi 2-3: Claudiu Vereș (50), Peter Gal-

Andrezly (62) / Cosmin Munteanu (5), 
Gigel Teru (41), Dănuț Iancu (82)

AFC Odorheiu Secuiesc – Kids Tâmpa 
Braşov 5-0: Hunor Szfarli (37), Cosmin 
Turcu (43), Barna Vekas (49), Csala (64), 
Rareș Sburlea (86 – autogol)

Olimpic Cetate Râşnov – KSE Târgu 
Secuiesc 0-0

CSO Plopeni – SR Municipal Braşov 
1-2: George Dumitraşcu (35) / Horia Popa 
(17, 54 – penalty).

Cel mai promiţător sportiv 
al secţiei de sambo a CSM 

Ploieşti, Edwin Petrea, a reuşit, 
în weekend-ul care a trecut, 
să-şi facă două frumoase cadouri 
la cateva zile după ce a împlinit 12 
ani. Sâmbătă, a ocupat locul 1 la 
o competiţie ce a avut loc la Sofi a 
(Bulgaria), iar duminică, la Novi 
Sad (Serbia), a câştigat un meci 
extrem de important pe reguli 
MMA.

Sâmbătă, sportivul pregătit 
de Florentin Petrea s-a impus 
la „Sofi a International Open – 
EEBJJF Jiu-Jitsu Championship”, 
pentru ca o zi mai târziu să câştige 
lupta în cuşcă, pe reguli MMA, cu 
localnicul Alexiak Sic, un sportiv 
sârb cu doi ani mai mare şi o 
categorie de greutate superioară.

DOUĂ MEDALII DE BRONZ DOUĂ MEDALII DE BRONZ 
LA CAMPIONATELE LA CAMPIONATELE 

NAȚIONALE DE SENIORI NAȚIONALE DE SENIORI 
Doi judoka de la CSM-

CFR-CSŞ Ploieşti, Marius 
Colț (categoria -66 kg) și Ionuț 
Constantin (-73 kg) au câștigat 
medalii de bronz la Finala 
Campionatelor Naţionale pentru 
seniori! La fi nalul săptămânii 
trecute, de joi până sâmbătă, 
Sala “NATO” a Hotelului Piatra 
Mare, din Poiana Braşov, a fost 
gazda competiţiei organizată de 
Federaţia Română de specialitate și 
la care au participat 78 de sportivi 
de la peste 30 de cluburi din ţară. 

Pe lângă cele două medalii de 
bronz, reprezentanţii CSM-CFR-
CSŞ Ploieşti, pregătiţi de Gheorghe 
Savu (coordonator), Mihai 
Trandafi rescu şi Doru Munteanu, 
au mai obținut şi un loc V, prin 
Cătălina Şchiopu (-57 kg). 

Fotbal
PETROLUL PIERDE PE “ILIE OANĂ“ PETROLUL PIERDE PE “ILIE OANĂ“ 
ȘI RATEAZĂ POZIȚIA DE LIDERȘI RATEAZĂ POZIȚIA DE LIDER

După 3 victorii consecutive, dintre care 
două în deplasare, Petrolul Ploiești a 

cedat toate punctele pe teren propriu în fața 
Dunării Călărași, la capătul unei partide pe 
care a dominat-o în majoritatea timpului, 
ratând și câteva mari ocazii de gol. Unicul 
gol a fost marcat de către Ciucur, în minutul 
83, echipa lui Viorel Moldovan ratând 
oportunitatea de a urca pe primul loc al 
clasamentului, acum “lupii galbeni” fi ind pe 
locul 4, cu 9 puncte.

În primele 45 de minute, Petrolul a ratat 
trei mari ocazii de gol, prin Mendoza  (min 
22 – singur la 8 metri, lateral dreapta, n-a 
reușit să treacă de Kroll), Ekollo (30 – 
singur la 3-4 metri, poziție centrală, a trimis 
cu capul, peste transversală!) și Buhăescu 
(42 – reluare cu genunchiul, de la 4-5 metri, 
după o centrare venită de la Roige, în bara 
din dreapta lui Kroll).

În mitanul secund, Dunărea a fost mai 

periculoasă, Avram (60) fi ind nevoit să se 
întindă serios pentru a respinge mingea 
expediată, de la 20 de metri, de către 
Tudoran. La cealaltă poartă, un „un-doi” 
între Nir Lax și Armando Vajushi l-a lăsat 
pe ultimul într-o poziție excelentă, 14 metri 
zonă centrală, dar șutul n-a fost sufi cient de 
bine plasat pentru a-l învinge pe Krell (67).

Rămasă în ultimul sfert de oră în 
inferioritate numerică, după ce Manolache 
(min. 75) a văzut cel de-al doilea cartonaș 
galben și, automat, pe cel roșu, Petrolul a 
primit lovitura de grație, după ce Ciucur 
(min. 83) a reușit, dintr-un unghi închis, 
lateral stânga, să strecoare balonul în plasă!

Etapa viitoare, echipa noastră va juca în 
deplasare, cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

FC Petrolul: Avram – Mendoza, Meijers, 
Manolache, Țicu (72 Poelmans) – Lax 
– Bratu, Ekollo (72 Matiș), Roige (cpt) 
(58 Saim Tudor), Vajushi – Buhăescu (64 

Salifu). Antrenor: Viorel Moldovan.
Dunărea: Krell – Varela (46 Tudoran), 

Șandru (cpt), Wiktorski, Sălceanu – Sîrbu, 
Ciucur, Cârstocea, Djuric – Bud (63 Calu), 
Bedea (11 Alcolatse, 83 Zaluschi). Antrenor: 
Cristian Pustai.

Au arbitrat: Bogdan Dumitrache 
(București) – Cosmin Bojan (Tg. Mureș) 
și Gheorghiță Bălan (Pitești). Arbitru de 
rezervă: Ovidiu Robu (Chitila).

Observatori: Mircea Băcescu (Brașov) și 
Lucian Măiereanu (Brașov).

A FOST APROBAT NOUL A FOST APROBAT NOUL 
“PROTOCOL MEDICAL PENTRU “PROTOCOL MEDICAL PENTRU 

DESFĂȘURAREA COMPETIȚIILOR”DESFĂȘURAREA COMPETIȚIILOR”
Vineri, 25 septembrie, Comitetul 

de Urgență al FRF a aprobat noul 
protocol care reglementează desfășurarea 
competițiilor fotbalistice în contextul 
pandemiei COVID-19. 

Modifi cările sunt în ceea ce privește 
numărul de persoane ce vor avea acces 
în Zona 1 și Zona 2. Astfel, în Zona 1, la 
nivelul terenului de joc, numărul a crescut 
de la 80 la 120, iar în Zona 2 a ajuns la 130 
de persoane de la 100, cât era înainte. De 

asemenea, în ceea ce privește mass-media, 
numărul fotografi lor a crescut de la 5 la 16, 
iar numărul jurnaliștilor cu acces la masa 
presei s-a dublat, ajungând la 20.

Noul protocol pentru desfășurarea 
competițiilor a putut fi  aprobat doar după 
publicarea în Monitorul Ofi cial a ordinelor 
comune ale ministrului tineretului și 
sportului și ministrului sănătății nr. 
1.219/2020, respectiv 1.634/2020.

FOTBAL, LIGA A 3-A / UNA FOTBAL, LIGA A 3-A / UNA 
CALDĂ, UNA RECECALDĂ, UNA RECE

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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A OTRĂVIT OPT A OTRĂVIT OPT 
PERSOANE FĂRĂ PERSOANE FĂRĂ 
ADĂPOST, APOI ADĂPOST, APOI 

LE-A FILMATLE-A FILMAT
Un bărbat din California a fost pus sub acuzare după 

ce a otrăvit opt oameni fără adăpost cu o substanţă 
descrisă ca fi ind „de două ori mai puternică” decât spray-ul 
cu piper, după care i-a fi lmat în timp ce sufereau. William 
Robert Cable, în vârstă de 38 de ani, este acuzat că a oferit 
mâncare cu capsaicină la cel puţin opt persoane fără adăpost 
și apoi le-a fi lmat pe măsură ce se îmbolnăveau, scrie BBC.

Capsaicina este un alcaloid care se găsește în diferite specii 
de ardei iute și le imprimă gustul iute, arzător.

Mai multe victime au fost spitalizate, iar autorităţile cred 
că suspectul avea și alte ţinte. Dacă va fi  găsit vinovat, Cable 
riscă 19 ani de închisoare.

CEI PATRU PILONI AI AMERICII 
DIN ORIENTUL MIJLOCIU

Cei doi candidaţi la alegerile 
parlamentare din Mutalau, un 

sat din Niue, o micuţă ţară insulară 
din Pacifi c, n-au putut fi  separaţi 
de numărul de voturi, scrie Th e 
Guardian. Cei doi au avut același 
număr de voturi, ca și la ultimele 
alegeri: în 2019, scorul a fost 19-19, 
în 2020, 26-26. așa că rezultatul a fost 
decis dând cu banul. Iar aruncarea 

monedei a fost norocoasă pentru 
Makaseau Ioane, care a câștigat 
postul în Parlamentul cu 20 de locuri.

În această ţară fără partide 
politice, postul de parlamentar se 
câștigă destul de ușor, unul dintre 
câștigători având doar 14 voturi, iar 
alţii ajungând în micul Parlament 
fără a avea contracandidaţi. Niue, o 
insulă de corali din Pacifi cul de Sud, 

cu o suprafaţă de 260 km pătraţi, este 
un stat independent, dar afl at într-o 
„asociere liberă” cu Noua Zeelandă, 
afl ată la 2.400 km depărtare, ţară care 
se ocupă cu apărarea și relaţiile sale 
internaţionale. Doar 1.700 dintre 
niueni trăiesc pe insulă, ceilalţi 
30.000 (peste 95% din populaţie) 
trăiesc în Noua Zeelandă, unde au 
aceleași drepturi ca și cetăţenii de 
acolo.

Alegerile de anul acesta au adus 
prima schimbare de lider a ţării 
din ultimii 12 ani. Premierul Toke 
Talagi nu a mai fost reales, el lipsind 
mare parte din timp din campania 
electorală, din cauza stării sale 
precare de sănătate. Noul premier, 
Dalton Tagelagi, vrea ca ţara să se 
deschidă și mai mult pentru alte state 
din Pacifi c și către binefăcătorul ei, 
Noua Zeelandă. Izolarea în care se 
afl ă Niue a ferit-o de coronavirus, 
neavând niciun caz, dar ţara depinde 
enorm de ajutorul  extern și de 
turism, afectat de restricţiile impuse 
de pandemie..

Însă 40 de ani mai târziu, 
retragerea parţială a Americii 

și ascensiunea pasiunilor ei 
naţionaliste și șovine în regiune 
au făcut ca aceleași patru state 
să utilizeze violenţa în afara 
teritoriului lor, pentru a confi gura 
destinul vecinilor lor mai slabi. 
SUA sunt astăzi în principal, 
un jalnic observator, în vreme 
ce infl uenţa Rusiei continuă să 
crească. Deși Donald Trump 
și-a construit relaţii personale 
strânse cu conducătorii acestor 
ţări, ţările înseși au epuizat un 
rezervor odinioară considerabil 
de bunăvoinţă de care benefi ciau 
în SUA.

Doar Israelul se mai bucură 
de susţinere autentică, însă 
tratamentul dur pe care-l aplică 
palestinienilor afl aţi sub ocupaţia 
sa și orientarea politică tot mai 
șovină i-au slăbit prestigiul pe care 
îl avea în SUA, mai cu seamă în 
rândurile Partidului Democrat și 
ale comunităţii evreiești.

Este frapant faptul că atât 
fostul președinte Barack Obama, 
cât și Trump cred că problemele 
complexe ale regiunii nu 
reacţionează la soluţii americane. 
Ambii președinţi au privit 
inospitalierul Orient Mijlociu, 

din motive diferite, ca pe un 
mormânt al hybrisului american. 
Barack Obama a văzut o regiune 
locuită de „călători fără bilet”, ai 
cărei conducători ar trebui să-și 
asume mai multe responsabilităţi 
în privinţa problemelor endemice, 
Donald Trump, care deplânge 
povestea fi nanciară generată de 
regiune, ar vrea să retragă forţele 
SUA din Asia de Sud și Orientul 
Mijlociu, lăsând să-și vadă de 
propria soartă o lume pe care 
nicicând n-a putut-o înţelege. 
Ambii au acceptat primatul Rusiei 
în state eșuate precum Siria și 
Liban și ambii au fost obsedaţi 
de Iran, deși în feluri foarte 
diferite. Obama a considerat 
acordul său nuclear cu Iranul, 
din 2015, bijuteria coroanei sale 
din Orientul Mijlociu; Trump i-a 
distrus cu bucurie.

Turcia și Israel se luptă acum cu 
o adunătură pestriţă de grupări în 
Siria într-un confl ict ce pare uneori 
a fi  un război al tuturor contra 
tuturor, pentru preschimbarea 
unei ţări desfi gurate complet. Ele 
au fost încurajate destul de mult 
de administraţia Trump; Turcia – 
pentru a zdrobi aspiraţiile politice 
ale kurzilor din Siria și din regiune, 
Israelul – pentru a anexa o parte 

considerabilă a Cisiordaniei, 
transformând ocupaţia într-o 
cucerire permanentă.

În ultimii ani, Turcia și-a trimis 
forţele armate în fostele provincii 
ale Imperiului Otoman, din 
Siria și Irakul învecinate tocmai 
până în Libia, unde Ankara vrea 
să-și fondeze o prezenţă militară 
permanentă, pentru a-și proteja 
mai vechile investiţii și a-și asigura 
altele noi. Președintele egiptean 
Abdel Fattah al-Sisi a ameninţat 
și el recent că va interveni militar 
în Libia, pentru a frâna avansul 
Turciei.

Când Obama le-a cerut statelor 
din Golf să-și asume mai multe 
responsabilităţi în legătură cu 
nevoile lor de securitate, al nu a 
anticipat faptul că nesăbuitul prinţ 
moștenitor al Arabiei Saudite, 
îi va interpreta îndemnul drept 
binecuvântare pentru a porni 
o sălbatică intervenţie aeriană 
contra inamicilor săi, rebelii 
houthi din Yemen. Lumea a asistat 
neajutorată la spectacolul celei mai 
bogate ţări arabe bombardând-o 
pe cea mai săracă până a redus-o 
la un peisaj de cratere selenare, 
cu sprijinul logistic considerabil 
al ambelor administraţii, Obama 
și Trump. Zeci de mii de civili, 

printre care numeroși copii, au 
fost uciși și schilodiţi de coaliţia 
condusă de saudiţi, în vreme 
ce houthi, înarmaţi de Iran, au 
bombardat, fără a alege orașe 
yemenite și saudite.

Ce cale ar trebui să urmeze 
noua administraţie americană? 
Pentru început, ar trebui să pună 
capăt relaţiilor cu aceste patru ţări 
care fac prăpăd.

Turcia nu mai este un aliat 
acum, când este înarmată de Rusia. 
E pe cale să devină un adversar 
al SUA. Israelul continuă să se 
bucure de mărinimia fi nanciară 
americană și de un sprijin politic 
aproape necondiţionat, în vreme 
ce dă dovadă de dispreţ faţă de 
prestigiul și interesele Americii. 
Pentru susţinerea americană a 
celui mai oprimant regim de la 
Cairo de după revoluţia egipteană 
din 1952, pur și simplu nu există 

vreo justifi care. Iar când preţurile 
petrolului au atins un record 
negativ și SUA produc mai multă 
energie decât Arabia Saudită, 
Washingtonul ar trebui să pună 
capăt relaţiei cu acest regim opac, 
condus de un prinţ tânăr care 
se delectează cu persecutarea 
intelectualilor.

Venise de mult vremea ca SUA 
să înceteze să se mai sprijine pe 
acești patru piloni sfărâmicioși din 
sare. Acum e momentul ca factorii 
de decizie americani să croiască o 
nouă cale în Orientul  Mijlociu, 
una situată la egală distanţă de 
programul eliberator quijotesc 
și intervenţionist al lui George 
W. Bush, program decedat în 
Irak, și de iresponsabila retragere 
survenită ulterior, care a lăsat în 
urmă un dezastru în regiune, de la 
Benghazi până la Bab el-Mandeb.

printre care numeroși copii au vreo justificare Iar când preţurile

Strategia Americii în Orientul Mijlociu se bazează, începând de la fi nalul anilor 70, pe cei patru piloni 
reprezentaţi de Israel, Turcia, Arabia Saudită și Egipt. Succesele americane în regiune s-au datorat, 

măcar în parte, colaborării cu unul sau mai multe dintre aceste state: tratatul de pace israeliano-egiptean 
din 1979; izolarea revoluţiei din Iran; înfrângerea URSS în Afganistan, a teroriștilor din al-Qaeda și din 
așa-zisul Stat Islamic, scrie Financial Times din Marea Britanie.

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com
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Pagină realizată de Salajan Bogdan-Lucian 

LICEUL COMERCIAL DE BĂIEȚI 
“SPIRU HARET”.

Palatul Școalelor Comerciale în 
care-și avea sediul Liceul Comercial de băieți 
“Spiru Haret”, clădire vastă și impunătoare, 
care scăpase neatinsă de bombardamente, 
este eliberată de trupele sovietice care 
o folosiseră ca lagăr de prizonieri și va 
adăposti multe școli secundare.

În 1948 liceul  comercial devine Școala 
medie tehnică de administrație economică 
băieți căreia i se retrage numele de “Spiru 
Haret”. În septembrie 1948  se termină 
mutarea Liceului de băieți de pe Bulevard  
(fostul “Sf-ții Petru și Pavel”)  în Palatul 
Școalelor Comerciale (Calea Oilor nr. 
98) atribuit în urma unui schimb intre 
ministere, iar  Liceul de Fete (fosta “Despina 
Doamnă”), care învăța aici încă din 1944, 
devine chiriaș al acestuia.  Școala Medie 
tehnică de administrare economică (fostul 
Liceu “Spiru Haret”) se mută pe bulevard.

În noiembrie 1948  se ține examenul de 
admitere în clasa a VIII-a serală la fostul 
liceu de băieți; astfel ia, fi ință în Ploiești, 
învățământul seral. 

La 10 ianuarie 1952, prin Decretul nr. 11 
al Prezidiului MAN, fostul liceu de băieți 
(“Sf.-ții Petru și Pavel”) primește numele lui 
“I. L. Caragiale” ( se comemorau 100 de ani 
de la nașterea dramaturgului). 

La 1 septembrie 1952 ca urmare a 
scurtării duratei învățământului secundar,  
îsi schimba numele în Scoala medie de 
Baieti de 10 ani “I. L. Caragiale” .

Se ajunge în  1954 când  se reorganizează 
învățământul mediu din Ploiesti și Școala 
medie nr. 1 “I. L. Caragiale” (băieți- fostul 
liceu “Sf-ții Petru și Pavel”), și Scoala medie 
nr. 2 (fete-fostul liceu “Despina Doamnă”) 
vor funcționa ambele în localul din str. 
Gh. Doja 98. În 1956  se pun în aplicare 
măsurile preconizate de academicianul 
I. Murgulescu, ministrul Învățământului 
Public, care corectează, în bună măsură, 

reforma învățământului din 1948: se 
îmbogățesc planurile de învățământ, se 
prelungește cursul mediu la 4 ani (11 clase), 
se furchează ultimele două clase în secțiile 
umanistă și reală, se adaptează semnifi cativ 
conținutul învățământului la specifi cul 
scolii românesti; o mai bună organizare a 
rețelei de școli profesionale și se prevede 
reînfi ințarea școlilor medii de specialitate; și 
ce este mai important, se hotărăște mixtarea 
tuturor unităților de învățământ. 

Astfel din septembrie 1956  se trece 
la mixtarea învățământului.  Acum 
Școala medie “I. L. Caragiale” are propria 
circumscriptie la clasele I-VII și primește 
și fete la concursul de admitere în clasa a 
VIII-a; în mod asemănător, Școala medie 
nr. 2 primeste si baieți; ambele capătă 
denumirea de școli mixte. 

În 1959 când i se propune Școlii medii 
mixte  nr. 1 “I. L. Caragiale” să se mute în 
localul  de pe Bulevard aceasta refuză, în 
schimb acceptă mutarea în localul de pe 
bulevard  Școala medie mixtă nr. 2 “A. 
Toma”. Rolul principal în această decizie l-a 
avut directoarea de atunci a liceului, Aspasia 
Vasiliu, profesor de limba și literatura 
română. Această decizie avea să creeze 
de-a lungul timpului dilema întâietății 
asupra moștenirii Liceului “Sf-ții Petru și 
Pavel” , între liceele “I.L.Caragiale și “Mihai 
Viteazul” . În 1989 liceul “I.L. Caragiale” 
aniversează 125 de ani de existență (1864 
înfi ințarea gimnaziului “Sf-ții Petru și 
Pavel”) iar anul trecut, în  2019, 155 de ani.   

În ultimii 15 ani o serie de personalități, 
în special foști absolvenți, s-au angajat 
într-o campanie pentru reluarea denumirii 
de „Sfi nții Petru și Pavel”, până în prezent 
fără succes. Cei care au urmat cursurile 
liceului Mihai Viteazul preferă însă această 
denumire. În acest liceu ( “I.L.Caragiale”) au 
învățat trei viitori președinți ai Academiei 
Române, Andrei Rădulescu, Mihai 
Drăgănescu și Eugen Simion. Din 1997 este 
Colegiu national.

CONCLUZII (PERSONALE!)
Motto: “Men sana in corpore sano”

Deci, în templul lui Mercur s-a aciuat 
Liceul sfi nților apostoli, iar în cel al sfi nților 
apostoli (sfârtecat și refăcut cu trăsături 
impersonale) Liceul “Despina Doamnă”. 

Liceul “Despina Doamnă” a absorbit 
Institutul “Regina Elisabeta”, amândouă 
rămânând fără acoperiș.

Cei din liceul “Spiru Haret”, dați afară 
din casa lor, sunt duși inițial în localul de pe 
bulevard, ca în scurt timp să fi e absorbiți de  
Școala Medie de Petrol și chimie.

După aceste permutări, din cenușa 
vechilor licee, se nasc două licee fanion 

ale invățământului ploieștean, “I.L. 
Caragiale” și “Mihai Viteazul”. Sunt școli 
cu personalitate, care și-au creat propria 
identitate și-și merită pe deplin patronimii 
actuali. Să nu uităm că pe bulevard, lângă 
liceu se afl ă una din cele mai vechi biserici 
atestate din Ploiești, Biserica Plăieșilor, în 
care s-a împărtășit voievodul Mihai Vitezul 
înainte de a trece munții în Ardeal (mai 
este o poveste cu un blestem că liceul ar fi  
fost ridicat pe fostul cimitir al bisericii Sf. 
Gheorghe Vechi). Iar faptul că una din cele 
mai monumentale clădiri din oraș poartă 
numele dramaturgului Caragiale, nu poate 
fi  decât un frumos omagiu adus acestuia.

Cât despre vechile licee, numai de 
bine. Nimeni nu-și revendică moștenirea 
pensionului sau a liceului comercial. 
Nu meritau? Făceau de râs “ștaiful” 
învățământului ploieștean? Nu știu. Dar și 
ele trebuie pomenite. Oare cei de pe bulevard 
ce revendică ? Clădirea? O au.  Așa cum am 
spus, refăcută și fără monumentalitate. Și 
fac bine că aniversează spiritul fostului liceu 
de fete “Despina Doamnă” la care, zic eu , ar 
trebui adăugat și cel al vestitului pension de 
fete “Regina Elisabeta” (nășit chiar de către 
regină – personal aș relua pe această linie 
o legătura cu Casa Regală !). Cei din Calea 
Oilor (str. Gh. Doja) văd că revendică spiritul 

fostului liceu de băieți. Oare învățământul 
comercial din Ploiești n-ar trebui și el din 
cănd în când amintit, cel puțin la și alții, 
într-un pomelnic? Dacă Toma T. Socolescu 
a gândit pentru invățământul economic o 
asemenea clădire, înseamnă că avea oarece 
greutate în Ploieștii din acea vreme.  Iar 
pentru asta, cei care  azi conduc destinele 
acestui liceu  ar trebui să aibă mai multă 
grijă față de simbolistica acestei construcții, 

care ar fi  demnă chiar și de o Academie 
de Studii Economice. (Cum au gândit să 
acopere cu burlanele de scurgere,  simbolul 
comercial ale constructiei -caducelul, 
de-a lungul întregii clădiri!).  Consider că 
alegerea făcută de profesorul emerit Aspasia 
Vasilu a fost una mai mult decât corectă și 
anume a păstra corpul profesoral al fostului 
LPP într-o clădire monumentală . Minte 
sănătoasă în corp sănatos! . O moștenire de 
prestigiu într-o clădire de prestigiu.   

Consider corectă decizia autorităților 
locale de a monta statuile apostolilor care 
au străjuit intrarea principală a vestitului 
liceu de pe bulevard, la intrarea Muzeului 
de istorie, prima clădire a liceului.  

Aș mai avea o întrebare. Unde ar merita 
să stea icoana sfi nților apostoli care se 
afl a în cancelaria profesorilor în timpul 
bombardamentului din 5 mai 1944, si 
care nu poate fi  în acest caz decât o icoană 
martir. Pe Gh. Doja sau pe Bulevard ? N-as 
duce-o pe bulevard căci văd că aceștia nu 
știu nici ziua martiriului clădirii lor ( pe 
placa de la intrare spun că a fost bombardat 
în aprilie 1944 când, așa cum am mai spus, 
a fost pe 5 mai , 26 mai si 6 iunie) iar pe Gh. 
Doja n-ar avea nicio legatură cu constructia 
socolesciană cu o profundă simbolistică 
mercuriană (deci păgână!).

 Mai bine să rămână unde este.

LICEUL COMERCIAL DE BĂIEȚI reforma învățământului din 1948: se

     Fosta școală nr. 1 azi Clubul Sportiv Școlar 

Casa pionierului din Ploiești

Despre cine este vorba? De o fantezie a scriitorilor? 
Nu, este o creaţie a naturii, care dezminte toate legile ei, 
este o excepţie de la regulă, care probabil va ajuta omul să 
descopere misterul vieţii veşnice. 

Faceţi cunoştinţă cu  meduzele nemuritoare Turritopsis 
nutricula. Aceste vietăţi marine pot face o adevărată 
revoluţie în lumea ştiinţei. 

Capacitatea lor unică de a dirija genele proprii este 
uimitoare: în caz de pericol sau după încheierea ciclului de 
reproducere adultă ele parcă întorc „ceasul înapoi”, trecând 
la stadiul de „copil” al dezvoltării şi literalmente încep să 
trăiască din nou. 

Deseori, în ştiinţă cele mai uimitoare descoperiri sunt 
făcute absolut întămplător. Zoologul italian Fernando 
Boero de la Universitatea din Salento, efectua o serie de 
experimente cu meduze Turritopsis nutricola. 

Mai înainte, practic nimeni nu a studiat aceste meduze, 

deoarece ele nu aveau nimic neobişnuit şi nu se distingeau 
prin nimic. Când experimentele au fost fi nalizate, Fernando 
Baero a plecat într-o misiune şi a lăsat nesupravegheat 
acvariul cu meduze. 

Când Baero s-a întors, apa din acvariu s-a evaporat 
şi toate meduzele au murit. Tocmai în acest moment s-a 
întâmplat ceva foarte interesant. 

Fernando Baero a decis să studieze rămăşiţele meduzelor 
la microscop şi a fost uimit când a înţeles că ele nu au murit! 
Ele s-au înapoiat la stadiul de larve, aruncând tentaculele. 
Fernando Baero a decis să le pună înapoi în acvariu, după 
ce l-a umplut cu apă. 

După un timp s-a petrecut o minune: larvele „moarte” 
s-au transformat în polipi şi de ei s-au desprins meduze noi. 
Aşa a început studierea amplă a particularităţilor ciclului 
de viaţă şi de regenerare al acestor meduze. 

În prezent, mulţi oameni de ştiinţă presupun pe bună 

dreptate că meduzele hydroid de tip Turritopsis nutricula 
sunt unicul organism de pe Pământ capabil să se auto-
întinerească. Ele pot repeta la infi nit acest ciclu, ceea ce le 
face aproape nemuritoare. 

Deocamdată, pe oamenii de ştiinţă îi interesează 
o singură întrebare: cum pot fi  folosite aceste vietăţi 
minuscule pentru a crea o „pastilă a vieţii veşnice”? Şi cine 
ştie, poate că aceste meduze mici vor dărui generaţiilor 
viitoare nemurirea mult dorită.

www.atlas-geografi c.net

ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI ȘCOALA ÎN PLOIEȘTI - SPICUIRI (7)- SPICUIRI (7)

SINGURUL ANIMAL NEMURITOR DIN LUME 

dreptate că meduzele hydroid de tip Turritopsis nutricula

Acest animal nu va îmbătrâni şi nu va muri, cel puţin nu de o moarte naturală. Este capabil să se refacă de fi ecare 
dată. El nu ştie ce înseamnă boala, neputinţa la bătrâneţe și nu are nevoie de bani ca să trăiască... El este veşnic 

tânăr şi sănătos
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Este pe 
cale să se întâmple 

o confruntare 
emoţională între tine și 
partener/ă în care vor 
ieși la iveală adevăratele 
sentimente; dacă există 
mânie, orice resentimente, 
ele trebuie eliberate. 
Ești spijinit/ă să rămâi 
autentic/ă, să îţi recunoști 
nevoile emoţionale și să 
mergi mai departe fără să 
le negi.

O curăţenie 
generală ar fi  

binevenită, scapă de 
lucrurile vechi și inutile, 
la propriu și la fi gurat. 
Vei avea chef apoi de 
musafi ri, vizite, dar, mai 
ales, de schimburi de 
idei, de comunicare și 
de a învăţa lucruri noi. 
Generozitate, ospitalitate 
și chef de viată, vor urma.

Nu te mai 
lupta contra 

propriilor sentimente, 
recunoaște-le ca atare 
și încearcă să comunici 
emoţional fără 
agresivitate. Nu te atașa
 de lucrurile materiale, te 
vei simţi eliberat/ă și îţi 
vei putea planifi ca mai 
efi cient bugetul. Cariera 
dă semne de înfl orire și 
dezvoltare.

Este cazul să 
îţi stabilești clar și 

hotărât poziţia prin 
care echilibrezi viaţa de 
familie și planul carierei. 
Renunţă la luptele de 
putere care te-au secat 
de energie, acceptă că 
este inevitabil să te 
schimbi ca individ. Nu ar 
strica să faci o excursie, 
călătorie, pentru a-ţi 
limpezi gândurile.

Tot ceea ce a 
fost reprimat 

și negat va ieși 
la suprafaţă, fi indcă 
singurul mod de a 
continua să evoluezi este 
să fi i în concordanţă cu 
adevărul. Este vital să 
îţi exprimi emoţiile, va 
avea un efect terapeutic. 
Te poţi baza pe ajutorul 
partenerilor, inclusiv din 
punct de vedere fi nanciar.

O 
planifi care 

riguroasă a 
propriului buget va 
face minuni pentru 
bunăstarea ta pe viitor. 
Te vei simţi bine în 
cuplu sau vei atrage 
parteneri, dacă ești solo. 
Revizuiește-ţi relaţiile 
sociale, pot trece prin 
momente de regenerare.

Este momentul 
să fi i sincer cu 

tine însuţi/însăţi, 
nu mai poți fugi de tine. 
Exprimă-ţi adevăratele 
sentimente și emoţii, dar 
ţine cont și de reacţia 
partenerului. Profesional, 
ai ocazia să ieși din nou 
la rampă; simţi că și 
starea de sănătate se 
îmbunătăţește.

În dragoste 
totul merge din 

ce în ce mai bine, 
dar acum vei lua timp 
să treci lucrurile și prin 
fi ltrul gândirii. Dacă 
există emoţii reprimate 
și temeri, acum e 
momentul să iasă la 
suprafaţă și să scapi de 
ceea ce a devenit doar 
balast.

Spaţiul tău intim 
devine un loc în 

care te regăsești, de 
aceea vei avea momente 
de revelaţie în care îţi 
vei da seama că e mai 
bine să renunţi la luptele 
de putere cu cei din jur. 
Vei face o revizuire a 
relaţiilor sociale și de 
prietenie, vei sorta și vei 
renunţa la unii oameni.

Pe planul 
carierei este 

nevoie de o revizuire 
a obiectivelor, o planifi care 
a următorului pas, fi indcă 
este foarte posibil să ajungi 
la un capăt de drum. Ești 
încurajat/ă să analizezi 
temeinic noi posibilităţi, 
noi domenii. În plus, 
este momentul să iei o 
hotărâre defi nitivă și să 
închei confl ictele maritale.

Vei căuta 
să descoperi 

ceea ce pentru tine 
este esenţial, ceea ce 
reprezintă adevărul 
autentic în materie de 
concepţii de viată. Fă-ţi 
ordine în rutina zilnică, 
renunţă la obiceiurile 
nocive. Vei fi  înclinat să 
cheltui ușor, dar apar și 
ocazii de a face bani.

Te vei simţi 
foarte 

inspirat /ă și 
creativ/ă, după o lungă 
perioadă de acumulări. 
Personalitatea ta va fi  
pusă în valoare oriunde 
te duci și vei vrea să lași 
deoparte inhibiţiile, nu 
vei mai opune rezistenţă 
emoţiilor. Arată că ai 
încredere în tine și știi 
foarte bine cât valorezi.
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Poartă masca pentru că îți poate salva viața.

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313
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Sfatul astrologic al săptămânii:  „Bucuraţi-vă de un respiro între două furtuni!”

Rubrică realizată de  Mihaela MANEA

PeștiVărsător

FecioarăLeuRacGemeniTaurBerbec

CapricornSăgetătorScorpionBalanță
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