
Numărul îmbolnăvirilor cu Covid-19
a ajuns, marți, în Prahova, la 

17.410 de cazuri, iar incidența cumulată 
a cazurilor active (din ultimele 14 zile) 
din județ, raportată la 1.000 de locuitori, 
se situa la 4,43. La nivelul județului, 40 de 
localități au depășit incidența de 3/mia de 
locuitori, cele mai difi cile situații fi ind în 
Păulești-8,31 persoane active la 1.000 de 
locuitori, Ploiești-7,49, Puchenii Mari-6,46, 
Secăria-6,66, Câmpina-6,28, Gorgota-6,16. 
În Ploiești, după două săptămâni de scenariu 
roșu, cu restricționări severe și în condițiile 
în care numărul de testări a rămas constant 
(sau nu știm, de vreme ce nicio raportare 
nu include testările la cerere, din clinicile 

private), rata de infectare a crescut de la 3,1, 
la 7,49. În aceste împrejurări, putem trage 
concluzia că există ceva ce nu funcționează 
în acest set de măsuri împotriva răspândirii 
coronavirusului. Oricum, orașul rămâne sub 
restricții cel puțin până pe 6 decembrie.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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 „Din zerouri se poate face uşor un lanţ.”
- Culese de Tata  Stanislaw Jerzy (1909-1966) poet polonez
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Cine crede că în actuala campanie 
electorală pentru parlamentare, adevărata 
bătălie se va da între PNL și PSD, se înșeală 
amarnic. Cred că și roșii și galbenii sunt 
sătui de aceleași acuze neghioabe de genul 
“ba tu ești de vină!”, jenante strigate către 
alegătorii care știu că vina pentru halul în 
care a ajuns țara asta este egal împărțită 
între ei. Asta dacă vrem neapărat să 
închidem ochii la împărțirea teritoriilor, ca 
între carteluri, cu care ne-au obișnuit “greii” 
politicii mioritice, în ultimii 30 de ani.

Așadar, nu asta va fi  “bătălia”, pentru 
că blatul este așteptat și anul ăsta. Cum 
adevărata ciomăgeală nu se va da nici 
în stânga cămășii politice, acolo unde 
fi rimiturile pesediste, aldiste și pontiste, 
încap în aceeași măsură (un S cu indulgență) 
de ani de zile, oricâte artifi cii ar face și câți 
“steroizi” ar lua pe ultima sută de metri. De 
aceea și prevăd un eșec răsunător pentru 
cei revopsiți cu alte sigle, dar cu același 
miros trandafi riu ofi lit, ca încă o lecție că 
electoratul nu mai merge prostit așa ușor, 
pe față.

De data asta, pentru că nu mai avem 
“noroc” de partide becaliene și diaconești-
otv(iste), conduse de lideri “mesianici”, 
bătălia pe electoratul indecis este decisivă. 
Zona de candidați independenți pare, 
pentru prima oară, una ofertantă. Însă nici 
aici (cu mici excepții) unde își fac de cap 
blogheri și vlogheri închipuiți, cu apariții 
în special din mediul virtual- instagramist 
și feisbucist, nu se arată vreo prea mare 
sfârâială. Lipsa resurselor de promovare 
clasică dar care prinde la un bun segment 
de alegători, împreună cu lipsa “bătutului 
din poartă în poartă”, o să elimine din start 
“vedetele pentru o zi din afi șe”!

Așa că adevăratul miros de sânge se simte 
din partea dreaptă a așa-zisului eșichier 
politic, unde agresivitatea s-a anunțat încă 
de la locale (vezi postările anti Volosevici 
and Co ale lui Polițianu and Co). USR-Plus 
va fi  “vedeta” acestor alegeri. “Soroșiștii-
corporatiștii-IT(iștii)-cioloșiștii” și toți 
ceilalți neadaptați social la politica post-
decembristă, vor măcel. Și se pot vedea 
cu ochiul liber pozițiile de nealiniere ale 
proaspeților aleși Nicușor Dan și Vlad 
Voiculescu, mai marii Capitalei, cu Orban 
și Iohannis. Ceea ce anunță clar că unda 
de furie turbată, mai ales contra “colegilor” 
peneliști, pornită de la București, se va 
propaga până în ultimul cătun unde a călcat 
picior de userist. Parcă și văd beregăți rupte 
și sânge pe pereții dreptei, în timp ce mai 
marii PNL strigă din biroul din fund: “Eu 
te-am făcut, tu mă omori!?”

Așadar, avem ce vedea...”distracție” 
plăcută!

PLOIEȘTI: RATA DE INFECTARE A CRESCUT PLOIEȘTI: RATA DE INFECTARE A CRESCUT 
CHIAR ȘI ÎN CONDIȚIILE SCENARIULUI ROȘU!

Deși, în 2019, are a 
5-lea cel mai mare PIB
general din România (40,8 
miliarde de lei), după
București (248, 127 mld.
lei), Cluj (50,421 mld. lei),
Timiș (49,361 mld. lei) și
Constanța (46,582 mld.
lei), județul Prahova, cu
3.025 lei, ocupă locul 14
la nivel național ca medie
salarială netă, calculată la
valorile din luna august

2020. Curios lucru, poate 
anacronic din punct de 
vedere economic, dar în 
2020, media salariilor 
nete lunare în România 
și în fi ecare județ a 
crescut, comparativ cu 
anul trecut, deși am 
trecut și mai trecem încă 
printr-un moment extrem 
de difi cil, pandemia de 
coronavirus, care a afectat 
economia planetară și 

implicit sau chiar 
mai rău economia 
românească. Și foarte 
curios mai este un 
lucru: județe care în 
general dețin ultimele 
poziții ca PIB/cap de 
locuitor, cum ar fi  
Mehedinți, Olt, Mureș au 
media salariilor lunare mai 
mare decât în județele mult 
mai bine situate economic, 
de exemplu Brașov, Arad 

sau chiar Prahova. Sigura 
explicație ar fi  că numărul 
angajaților de la stat, 
plătiți, se știe, cu lefuri 
mai mari decât în mediul 

privat, este predominant, 
de unde și această medie 
mai mare a lefurilor nete 
lunare.

PRAHOVA, LOCUL 14 LA NIVEL PRAHOVA, LOCUL 14 LA NIVEL 
NAȚIONAL, CA MEDIE A SALARIULUI NAȚIONAL, CA MEDIE A SALARIULUI 
NET DIN LUNA AUGUST!NET DIN LUNA AUGUST!

„PLOIEȘTI JAZZ „PLOIEȘTI JAZZ 
FESTIVAL”, EVENIMENTUL FESTIVAL”, EVENIMENTUL 

CULTURAL AL ANULUI!CULTURAL AL ANULUI!
De ieri, a început „Ploiești Jazz Festival”, 

eveniment artistic care va pune orașul în 
centrul atenției cel puțin pentru iubitorii de 
muzică bună. Ediția din acest an, desfășurată 
sub egida Ministerului Culturii și sub 
patronajul Familiei Regale a României, este 
una excepțională și de pionierat, spectacolele 
desfășurându-se până pe 29 noiembrie 
exclusiv online. Mare provocare culturală 
deci pentru organizatorul tradițional al 
zilelor de jazz, am numit Filarmonica „Paul 
Constantinescu”, afl ată în coordonarea 

dirijorului Vlad Mateescu. În acest an sunt 
invitate nume sau formații de referință: 
dirijorul Sabin Păutza, Simina Croitoru, 
„Piano Day” cu Puiu Pascu, Adi Stoenescu, 
Mircea Tiberian, Marius Vernescu și Sorin Zlat 
& Ploiești Jazz Trio, Cristian Soleanu Quartet, 
Sonotera Ensemble (Cătălin Milea), Sebastian 
Burneci Sextet, Groove Garden by Sorin Zlat, 
Ploiești Big Band Jazz Society (dirijor Răzvan 
Cojanu),  Nadia Trohin, Ana Cristina Leonte 
și Luiza Zan. Concertele vor putea fi  urmărite 
pe platforma Virtual Concert Hall https://
virtualconcerthall.ro/, dar cu bilete procurate 
fi e online, fi e la sediul fi larmonicii.
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Cum și-au împărțit aleșii județeni Cum și-au împărțit aleșii județeni 
AGA și CA-urile instituțiilor AGA și CA-urile instituțiilor 
din subordinea CJ Prahovadin subordinea CJ Prahova

Primăria Ploiești, 
pregătită pentru pregătită pentru 
prima zăpadăprima zăpadă

  Războiul „lumii 
noi” împotriva noi” împotriva 
„lumii vechi”„lumii vechi”

Consiliul Județean a tăiat banii Consiliul Județean a tăiat banii 
necheltuiți de la „reparații drumuri”, necheltuiți de la „reparații drumuri”, 
că oricum nu se mai asfaltează iarnacă oricum nu se mai asfaltează iarna

TAXE LOCALE INDEXATE DOAR CU RATA INFLAȚIEI, ÎN 2021TAXE LOCALE INDEXATE DOAR CU RATA INFLAȚIEI, ÎN 2021
Din motive lesne de înțeles, dezbaterea

publică pe tema impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2021 nu va mai avea loc. 
Dar Primăria Ploiești a hotărât deja ca nivelul 
acestora să rămâna la valorile din acest an, 
singura infl uență-
care aduce totuși 
o majorare-fi ind
generată de indexarea
cu rata infl ației
de 3,8%.  Rămân
valabile, de asemenea,
și facilitățile acordate:
10% din valoarea
impozitului pentru
plata integrală a
impozitelor datorate
pentru întreg
anul 2021 de către

contribuabili, persoane fi zice și juridice, 
până la data de 31 martie; scutirea de la 
plata impozitului pe clădire/teren pentru 
persoanele ale căror venituri lunare nete sunt 
mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru 

persoanele fară venituri), 
dar numai pentru clădirea 
folosită ca domiciliu și terenul 
aferent acesteia, în suprafață 
de maximum 500 mp (dacă 
suprafața mai mare, se plătește 
impozit pentru ce depășește 
500 mp). Dacă ploieștenii 
au totuși vreo sugestie față 
de documentul propus spre 
consultare online, pot trimite 
propunerile la adresa de e-mail 
comunicare@ploiesti.ro.
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După ce deputații USR au anunțat că 
demisionează în bloc din Parlament, 

pentru a nu benefi cia de pensii speciale, Marcel 
Ciolacu le-a copiat gestul, sub același pretext. 
Numai că, neah, chiar s-o fi  întâlnit hoțul cu 
prostul? Poate că da, proștii în acest caz fi ind aia 
cu ștampila în mână. Fiindcă aici e un chichirez: 
dacă useriștii chiar nu vor lua pensii, afl ându-se 
la primul mandat, în cazul lui Ciolacu demisia nu 
are niciun efect, el fi ind la mandatul cu numărul 
doi, deci va primi pensia lejer pentru primul 
mandat + al doilea mandat, 3 ani, 11 luni și 3 
săptămâni. Na, că legea scrie așa: „indemnizația 
se calculează proporțional cu perioada de mandat 
efectiv exercitată, dar nu mai puțin de un mandat 
parlamentar.” Mai vreți cioară vopsită mai mare?

Dacă da, vi-l dau pe Aurelian Bădulescu, 
ăla care cică demisionează din funcția de 

președinte interimar al Organizației PSD Sector 3, 
după ce a postat pe Facebook o imagine trucată 
cu șeful statului purtând mustață de Hitler. El s-a 
căinat: „Am acționat impulsiv și mânat de furie”. 
Drăguță, nu rezolvi nimic cu asta, că prostia 
oricum nu se șterge prin demisie, aia se ține de 
tine ca scaiul de oaie. Ca să-l parafrazez pe Ion 
Pribeagu, te întreb totuși: „În lumea asta cu de 
toate,/Unde se-nvață contra cost,/Tu ai urmat o 
facultate/ Ce-a dat o dimplomă de...prost”??!

Pro-România lui Ponta a tipărit aproape 3 
milioane de calendare creștin-ortodoxe cu 

sigla partidului, pe care le-a distribuit ca material 
de propagandă electorală. BOR s-a supărat 
foarte tare, aminitind că Biserica are „dreptul 
exclusiv de tipărire a calendarelor ortodoxe și 
de comercializare/distribuire a acestora numai 
în biserici, mănăstiri și propriile magazine 
bisericești.” Viorele, până aici ți-a fost! Dacă ai 

fi  atentat la valorile creștine, treacă-meargă, dar 
dacă ai umblat la bani, aleluia, te-au pus la acatist, 
o să mai vezi tu post în Parlament când o zbura 
ariciul! 

Câțiva membri ai PSD și PNL se plâng că 
le-au fost furate paginile de facebook și 

se acuză reciproc de sabotare. Văleu, dar rău ați 
mai ajuns, puișori! Adică nica-nica de șmanglit în 
țara asta, acolo, o șpăguță la contract, un diamant 
pentru menajeră? Păi dacă-i vorba că nu mai știți 
să furați decât pagini de socializare, ce sens mai 
are să intrați în Parlament și cum vă mai serviți 
voi țara!?

Raluca Turcan ar vrea ca diplomația 
să fi e predată în liceu: „dobândirea și 

dezvoltarea abilităților de diplomație ar trebui să 
facă parte din programa școlară”. Ralucuțo, la felul 
de dimplomație pe care o faceți voi în viața reală 
politică din România, crezi că nu le sunt de ajutor 
sau de ajuns copiilor orele de educație... sexuală?

Viorel Cataramă, fost mare liberal, eșuat 
pe listele socialiste ale Pro-România, a 

zis că vrea să-l dea jos pe Bolojan: „Bihorul este 
sub Vaslui în privința nivelului de trai. Eu sunt pe 
baricade împotriva lui Bolojan.” Viorele, acum 
eu îți pun o întrebare indiscretă: tu ți-ai terminat 
banii din conturi și te temi că nu poți să-i faci 
la loc, într-un Bihor mai amărât decât Vasluiul? 
Apropo, în Beiuș, tu câte familii ai sărăcit cu 
fabrica ta de mobilă?

Costurile campaniei electorale au devenit 
nesimțite, se zice. Ancheta făcută de 

Cristian Andrei pentru „Europa liberă” ne arată 
câți bani percep televiziunile pentru un minut de 
promovare în intervalul 19-24:12.000 de euro-
Digi 24; 6.000 de euro-Antena 3; 5.200 de euro-
RTV; 4.000 de euro-B1 și Realitatea. Ei, ca valoare, 
un fl eac! Asta nu e nimic pe lângă o altă tragedie: 
cum adică, A 3 a ajuns de râsul curcilor, încât să 
taxeze cu jumătate din valoarea lui Digi? Se poate 
așa ceva? Alo, Varane, dă-i afară pe scălimbicii ăia 
ai tăi de la orele de maximă audiență, că te paște 
falimentul!

În timp ce partidul este cotat abia la 5%, 
analiștii Bogdan Chirieac și Marius Pieleanu 

i-au băgat în cap lui C.A.C.P. Tăriceanu că Pro 
Romania este cotat în sondajele de opinie cu peste 
8%: „Casa noastra de sondaje, Argument, a făcut 
un sondaj în perioada 6-14 noiembrie, în care Pro 
Romania are 8% la Camera Deputaților și 12% la 
Senat.” Ei, bravo, Tăricene, eu zic că poți dormi 
începând de azi și până pe 7 decembrie. Când     
te-oi trezi, ai să spui: „Mihaela, dragostea mea!” 
Mă rog, cum o fi  chemând-o pe nevasta matale, 
că noi nu mai știm, la câte ai schimbat!

Dragoș Tudorache, președintele executiv 
al PLUS, zice așa: „Deschidem politica 

pentru cetățeni”. Să înțelegem că până acum cei 
care au făcut politică nu sunt și ei tot cetățeni? 
Tu nu ești tot cetățean? Normal că nu, bre, la ce 
leafă ți-am asigurat în Parlamentul European. 
Și normal că nu, că voi sunteți zei-Dumnezei, 
jupâni, baroni, cuconi, stăpâni și alte creaturi din 
astea care, în plus, rămâneți și fără ochi și urechi, 
că altfel nu-mi explic de ce rămâneți surzi și nu 
vedeți nimic în jurul vostru. Spune sincer, ce 
prafuri primiți după ce căpătați o funcție mare în 
statul român?

PMP, partidul ăla care ne clatină de vreo lună, 
deși noi suntem amețiți de la pandemie, a 

intrat cu „Mișcăm România” prin munți: „Luptăm 
pe bune pentru autostrada Comarnic-Brașov”. 
Dar ce, până acum ați luptat pe „ne-bune”? Dacă 
luați exemplu de la gurul vostru Traian, cel care 
zicea că noi n-avem nevoie de așa ceva, ne-am lins 
pe bot de orice speranță!
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PERSOANE DEPISTATE 
CU LEMNE FĂRĂ ACTE DE 

PROVENIENȚĂ
Jandarmii prahoveni au depistat 

noi persoane care transportau 
material lemnos fără acte de 
proveniență. Astfel, jandarmii 
au depistat, pe raza localităților 
Dițești și Bordenii Mari, doi bărbați 
în timp ce transportau, în căruțe, 
lemne din specia carpen și tei, fără 
a deține documente de proveniență 
și de însoțire transport. „Persoanele 
au fost sancționate contravențional 
cu amendă in cuantum de 

1.000 lei fi ecare, conform legii 
171/2010. Materialul lemnos a fost 
predat pe baza de proces verbal  
reprezentanților Ocoalelor Silvice 
Muntenia, respectiv Slănic”, a 
precizat IPJ Prahova.

PATRU AUTOVEHICULE 
AVARIATE PE DN1, LA 

POSADA, DUPĂ CE 
DINTR-UN TIR AU PICAT 

BUCĂȚI DE TABLĂ
Trafi cul rutier a fost blocat pe 

DN1, la Posada, în zona Valea lui 
Bogdan, după ce dintr-un TIR au 
picat bucăți de tablă care au avariat 
patru autovehicule. La fața locului 
s-au deplasat echipaje ale Poliției, 
iar ISU Prahova a intervenit cu 
două echipaje de stingere și unul 
de prim ajutor. Potrivit primelor 
date, dintr-un ansamblu de 
vehicule condus de un tânăr de 
23 de ani, pe DN 1, pe sensul de 

mers Ploiești către Brasov, s-au 
desprins mai multe rulouri de 
tablă care, în cădere, au avariat 
4 autovehicule ce se deplasau pe 
sensul Brașov către București. În 
urma evenimentului, potrivit ISU 

Prahova, trei persoane au fost 
asistate medical, iar în zonă s-au 
înregistrat scurgeri de carburant 
pe carosabil. IJP Prahova a anunțat 
că trafi cul rutier a fost blocat pe 
ambele sensuri.

1 000 lei fiecare conform legii
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Județean 
Prahova a lansat în 
dezbatere publică 
proiectele de hotărâre 
privind desfi ințarea, 
începând cu 01 martie 
2021,  a Direcției Județene 
de Pază Prahova și a 
Direcției Județene de 
Protecția Plantelor și de 
Întreținere a Drumurilor 
Județene Prahova. Prin 
eliminarea celor două 
structuri, CJ anunță 
economii anuale de 
peste 19 milioane de 
lei. E un fel de a spune, 
fi indcă deocamdată nu se 
cunoaște ce efort bugetar 
va face CJ Prahova, odată 
cu externalizarea celor 
două servicii. 

DIRECȚIA 
JUDEȚEANĂ DE 
PAZĂ PRAHOVA 

A fost înfi ințată în 
2010, prin HCJ Prahova 
nr. 123/30 iulie. De fapt, 
conjunctura a fost un fel 
de a ne fura căciula de 
unii singuri. Ne amintim 
că, în perioada 2008-
2012, pe fondul crizei 
economice-financiare 
care a afectat România, 
laolaltă cu toată economia 
globală, Guvernul Boc, 
sfătuit sau urmând 
ordinul președintelui 
Traian Băsescu, a dispus 
restructurări masive în 
tot aparatul bugetar din 
România. În Prahova-

și nu doar în Prahova- 
restructurarea și reducerea 
de personal a urmat 
o rețetă de păcăleală, 
în sensul că eventualii 
disponibilizați din cadrul 
CJ Prahova au fost adunați 
în alte structuri, în cazul 
de față, în această direcție 
de pază. Pe total, noi nu 
am avut o micșorare a 
numărului de salariați, ci 
o creștere, dat fi ind faptul 
că noua structură avea o 
organigramă mai mare 
și au urmat alte angajări, 
în afară de asimilarea 
celor din interiorul CJ ce 
ar fi  fost disponibilizați. 
În HCJ 123/2010 se 
arată explicit: „posturile 
Direcției Județene de Pază- 
Prahova  vor fi  ocupate  
prin preluare cu prioritate 
de personalul-contractual 
disponibilizat urmare a 
reorganizării activității de 
pază din cadrul instituțiilor 
subordonate CJ și de 
personal- funcț ionar i 
publici transferați  din  
instituțiile publice, urmare 
a reorganizării activității 
din administraţia publică 
locală.”

După 10 ani de 
activitate și într-o altă 
criză, de data aceasta 
generată de pandemie, 
în condițiile în care, de 
la nivel guvernamental, 
nu s-a luat nicio măsură 
de redimensionare a 
instituțiilor statului, mai 
multe consilii județene 
(Bihor, Mehedinți și 

Prahova) au hotărât să 
facă propriile ajustări 
de personal și economii 
bugetare, în interiorul 
instituțiilor. În Prahova, 
Iulian Dumitrescu a 
propus, printre altele, 
desfi ințarea Direcției 
Județene de Pază Prahova, 
cu un număr total de 159 
de posturi, din care 24 
posturi-funcții publice 
și 135 posturi de natură 
contractuală. Economiile 
anunțate la buget sunt 
de 46,272 milioane lei în 
patru ani și 11.568 mil. lei 
anual. Inițiatorul hotărârii 
propune ca obiectivele 
CJ să fi e păzite fi e în 
regim propriu, fi e prin 
externalizarea serviciului. 
Acum nu se precizează 
clar dacă externalizare 
înseamnă transformarea 
Direcției de Pază în... SRL 
sau apelarea la fi rmele de 
pază prezente pe piață. 
Vom vedea.

DIRECȚIA 
JUDEȚEANĂ 

DE PROTECȚIA 
PLANTELOR ȘI 

DE ÎNTREȚINERE 
A DRUMURILOR 

JUDEȚENE 
PRAHOVA 

A fost înfi ințată în 1999, 
prin HCJ 37 și reorganizată 
prin HCJ nr. 18/2010, tot 
în timpul crizei fi nanciare 
2008-2012, ca o instituție 

publică cu personalitate 
juridică, în subordinea CJ 
Prahova și fi nanțată de la 
bugetul județului. La acea 
vreme, numărul de posturi 
la Direcția de Plante a 
fost suplimentat cu 27 
de poziții, salariații fi ind 
preluați de la falimentata 
S.C. Drumuri  și Poduri 
Prahova S.A, structură care 
era tot în subordinea CJ, 
dar teoretic se autofi nanța. 
Activitățile pe care urma să 
le efectueze noua direcție 
țineau de: întreținerea 
comună a drumurilor 
județene, asigurarea 
scurgerii apelor din zona 
drumului, prevenirea 
efectelor inundațiilor, 
asigurarea esteticii rutiere 
a drumurilor. În prezent, 
această structură are 
59 posturi de natură 
contractuală, din care 55 
sunt ocupate, iar 4 vacante. 
Prin desfi ințarea direcției, 
se estimează economii la 
buget de 30,416 mil. lei în 
perioada 2021-2014 sau 
7,604 mil. lei/an.

CE SALARII 
ÎNCASEAZĂ 

ANGAJAȚII CELOR 
DOUĂ STRUCTURI

La 30 septembrie 2020, 
în cele două instituții 
se plăteau următoarele 
lefuri: director 
executiv-11.335/12.425 lei; 
șef serviciu-9.775/10.760 
lei; șef birou-8.475/9.410 
lei; consilier- de la 3.900 lei 
debutant, la 6.185 lei grad 
superior; referent- de la 
3.245 lei debutant, la 4.430 
lei superior. Personalul 
contractual era plătit cu 
aproape 10% mai puțin. 
La aceste sume se adăugau: 
10% pentru personalul 
care exercită activitate de 
control fi nanciar preventiv; 
25% pentru munca 
prestată în timpul nopții; 
15% pentru persoanele 
cu defi ciențe;10% pentru 
condiții vătămătoare; 
voucher de vacanță în 
sumă anuală de 1.450 lei; 
indemnizație de hrană în 
cuantum de 346 lei brut 
lunar.

ACCIDENT MORTAL PE DC 
113, LA FLOREȘTI

Accident rutier s-a produs pe 
DC 113,  în localitatea Florești. 
Din cercetări a rezultat faptul că 
un bărbat, în vârstă de 57 de ani, 
care se deplasa la volanul unui 
autoturism pe strada Gării din 
localitatea Florești, a părăsit partea 
carosabilă și a intrat în coliziune cu 
un stâlp pentru susținerea fi relor 
electrice. Din nefericire, personalul 
medical sosit la fața locului, 
după realizarea manevrelor de 

resuscitare, a constatat decesul 
bărbatului. „Cercetările sunt 
continuate de polițiști pentru 
stabilirea cu exactitate a tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul rutier”, a anunțat IJP 
Prahova.

ACCIDENT PE DN1B, LA 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Accidentul rutier a avut loc pe 

DN 1B, pe raza localității Valea 
Călugarească. Din cercetări a 
rezultat faptul că un bărbat, în 

vârstă de 61 de ani, care se deplasa 
la volanul unui autoturism pe 
DN1B, din direcția Buzău către 
Ploiești, a pătruns pe sensul opus de 
mers și a părăsit partea carosabilă, 
iar ulterior a intrat în coliziune cu 
gardul unui dispensar. În urma 
evenimentului rutier, bărbatul a 
fost rănit și a necesitat transportul 

la spital pentru îngrijiri medicale. 
„Cercetările sunt continuate 
de polițiști pentru stabilirea cu 
exactitate a tuturor împrejurărilor 
în care s-a produs accidentul 
rutier”, a anunțat IJP Prahova.

ACCIDENT LA IEȘIRE DIN 
PLOIEȘTI

Accidentul rutier s-a produs 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. Din primele verifi cări, 
un conducător auto, în vârstă de 
67 de ani, care circula pe strada 
Alba Iulia, ajungând la intersecția 
cu DJ102, a intrat în coliziune cu 
un auto condus de un bărbat, în 

vârstă de 53 de ani, care circula din 
direcția Ploiești către Păulești. În 
urma evenimentului, un pasager din 
autoturismul condus de bărbatul în 
vârstă de 67 de ani a fost transportat 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești pentru acordarea de îngrijiri 
medicale. Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatele au fost negative. 
„Cercetările sunt continuate 
de polițiști pentru stabilirea cu 
exactitate a împrejurărilor în care 
s-a produs accidentul rutier și luarea 
măsurilor legale în consecință”, a 
precizat IJP Prahova.

ș p

CUM ȘI-AU ÎMPĂRȚIT ALEȘII CUM ȘI-AU ÎMPĂRȚIT ALEȘII 
JUDEȚENI AGA ȘI CA-URILE JUDEȚENI AGA ȘI CA-URILE 

INSTITUȚIILOR DIN INSTITUȚIILOR DIN 
SUBORDINEA CJ PRAHOVASUBORDINEA CJ PRAHOVA

Consiliul Județean Prahova a consumat unul dintre cele mai 
interesante momente de la început de mandat, repartizarea 

noilor aleși în stucturile de conducere (adunări generale ale acționarilor 
și consilii de administrație) ale instituțiilor afl ate în subordinea CJ 
sau alte instituții în care CJ are reprezentanți, potrivit legii în vigoare. 
Unele dintre posturi sunt bine remunerate, altele deloc:

• Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv „Activ Prahova-
Ploiești”: Dosaru Viorel, Ignat Cătălin-Adrian, Enescu Rareș-Dan;

• Adunarea Generală a Asociaților la „Veolia Energie Prahova”: 
Ionică Eugen;

• Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Servicii 
Publice și Energii Regenerabile Prahova: Iordăchescu Nelu, 
Constantin Răzvan Constantin;

• Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Brazi Industrial 
Parc”: Chițu Adina-Elena, Teju Sorin;

• Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Plopeni 
Industrial Parc” : Godeanu Mihaela-Magdalena, Tudora Dorin;

• Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Ploiești 
Industrial Parc”: Bulearcă Marius Felix, Tudoran Lorin Gabriel;

• reprezentant al asiguraților din județul Prahova în Adunarea 
reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: Bercea 
Raluca Mihaela;

• membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de 
Sănătate a județului Prahova: Lupea Ioana Mădălina;

• reprezentant al Consiliului Județean Prahova în Comisia de 
Orientare Școlară și Profesională (COSP): Neagu Mihai Cristian;

• reprezentant al CJ Prahova în Consiliul de Administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, 
pentru anul școlar 2020-2021: Ciolac Dan;

• reprezentanții Consiliului Județean Prahova în consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ special, pentru anul școlar 
2020-2021: Chelan Gabriel-Bogdan-Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Nr.1 Ploiești, Dosaru Elena-Iuliana-Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă Nr.2 Ploiești, Constantin Răzvan Constantin - 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, 
Samoilă Nicolae - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vălenii de 
Munte, Dumitrașcu Sorin - Școala Profesională Specială Plopeni, 
Enescu Rareș-Dan - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Breaza.

Pentru Hidro Prahova, reprezentantul CJ în AGA a fost numit 
din ofi ciu, conform statutului, în persoana președintelui CJ Prahova, 
Iulian Dumitrescu. În mod normal, președintele CJ ar trebui să preia și 
conducerea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară-Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor Prahova.

STRUCTURI ALE CJ PRAHOVA NĂSCUTE ÎN STRUCTURI ALE CJ PRAHOVA NĂSCUTE ÎN 
CRIZĂ, (POSIBIL) DISPĂRUTE ÎN ALTĂ CRIZĂ!
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reprezentant al CJ Prahova în Consiliul de Administrație al
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT CALIFICAT

Polițiștii de investigații criminale 
din cadrul Inspectoratului Județean 
de Poliție Prahova au efectuat 14 
percheziții domiciliare pe raza 
județelor Ilfov și  Ialomița, la 
domiciliile unor persoane bănuite 
de săvârșirea a 17 infracțiuni de furt 
califi cat. „Din cercetări au rezultat 
indicii că, în perioada iunie - 
octombrie 2020, persoanele bănuite 
ar fi  sustras articole vestimentare, 

covoare și utilaje de construcții din 
societăți comerciale afl ate pe raza 
județelor Prahova, Ilfov, Dâmbovița, 
Călărași și Teleorman”, a precizat IJP 
Prahova. Prejudiciul total este de 
aproximativ 100.000 de lei. Polițiștii 
au ridicat, în urma perchezițiilor 
efectuate, bunuri ce par a face 
obiectul activității infracționale. 
Persoanele bănuite au fost conduse 
la sediul Inspectoratului de Poliție 
Județean Prahova pentru audieri. 
La activități au participat și polițiști 

din cadrul Serviciului pentru 
Acțiuni Speciale Prahova, Călărași 
și ai Direcției Generale de Poliție a 
Municipiului București, precum și  
polițiști din cadrul Inspectoratului 
Județean de Poliție Ilfov. Acțiunea 

a benefi ciat de suportul Direcției 
Operațiuni Speciale a Poliției 
Române. În urma probatoriului 

administrat, față de șase bărbați 
s-a dispus reținerea pentru 24 
de ore. „Cercetările continuă în 
vederea stabilirii întregii activități 
infracționale, sub coordonarea unui 
procuror din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești”, a mai 
anunțat IJP Prahova.

FEMEIE ÎN VÂRSTĂ DE 94 DE 
ANI, VIOLATĂ DE UN TÂNĂR 

Polițiștii de investigații criminale 
din cadrul Inspectoratului Județean 
de Poliție Prahova au efectuat două 
percheziții domiciliare, în comuna 
Tătaru și în comuna Sângeru, la 
domiciliul unui tânăr, în vârstă 

de 19 ani, bănuit de săvâșirea 
infracțiunilor de viol și violare de 
domiciliu. „Din cercetări a reieșit 
faptul că, în noaptea de 16 spre 17 
octombrie a.c., persoana bănuită 
ar fi  întreținut, prin constrângere, 
raporturi sexuale cu o femeie în 
vârstă de 94 de ani”, a precizat IJP 
Prahova. Persoana bănuită a fost 
condusă la sediul Inspectoratului 
de Poliție Județean Prahova pentru 
audieri. Acțiunea a benefi ciat de 
suportul Direcției Operațiuni 
Speciale a Poliției Române. În urma 
probatoriului administrat, față de 
bărbat s-a dispus reținerea pentru 
24 de ore.

Guvernul a aprobat, luni, a 
treia rectifi care bugetară 

din acest an. Ministrul Finanțelor, 
Florin Cîțu, a declarat că defi citul 
bugetar pentru anul 2020 a fost 
majorat la 9,1% din PIB, respectiv, 
96 de miliarde de lei, fi ind construit 
pe o contracție economică de 
4,2 la sută. Veniturile bugetului 
general consolidat sunt estimate la 
valoarea de 337,8 miliarde de lei, 
adică 32,2% din PIB, iar cheltuielile 
sunt estimate la valoarea de 433,8 
miliarde de lei, adică 41,3% din 
PIB. Premierul Ludovic Orban 
aprecia că rectifi carea este 
necesară din cauză că „avem o 
situație ieșită din comun (n.n.-
contracția economică la nivel 
global, generată de pandemie) care 
a generat noi și noi provocări și 
cheltuieli, respectiv plata pensiilor, 
majorate cu 14%, plata șomajului 
tehnic, cheltuielile din sănătate, 
echilibrarea bugetelor locale și 

a consiliilor județene pentru 
cheltuielile sociale etc.” După a 
treia rectifi care bugetară din acest 
an, unele structuri ale statului au 
primit bani, recuperați din tăierea 
bugetelor altor instituții:

- bugete suplimentate: 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale +1,59 miliarde lei, 
Ministerul Sănătății +1,077 
miliarde lei; Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
+1,181 miliarde lei, Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației +999,5 milioane lei, 
Ministerul Fondurilor Europene 
+104,97 milioane lei, Ministerul 
Public +90,3 milioane lei per sold, 
Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor +19,17 milioane lei, 
Ministerul Afacerilor Externe 
+18,3 milioane lei, Serviciul de 
Informații Externe +5 milioane lei, 
Serviciul de Protecție și Pază +0,65 

milioane lei, Autoritatea Electorală 
Permanentă +1,1 milioane lei;

- bugete diminuate: Ministerul 
Apărării Naționale-2 miliarde 
lei, Ministerul Finanțelor 
Publice -854,7 milioane lei, 
Ministerul Afacerilor Interne 
-635,4 milioane lei, Serviciul de 
Telecomunicații Speciale -82,6 
milioane lei, Secretariatul General 
al Guvernului -53,8 milioane lei, 
Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri -56 milioane 
lei, Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor -37,8 milioane lei, 
Administrația Prezidențială -5 
milioane lei, Senat -3,6 milioane 
lei, Camera Deputaților -5 
milioane lei, Înalta Curte de 
Casație și Justiție-7 milioane 
lei, Curtea Constituțională -2,2 
milioane lei, Curtea de Conturi 
-13,4 milioane lei, Consiliul 
Concurenței -5 milioane lei, 
Ministerul Finantelor Publice -5,3 

milioane lei, Ministerul Tineretului 
și Sportului - 24,5 milioane 
lei, Ministerul Culturii -33,3 
milioane lei, SRI - 29,4 milioane 
lei, Academia Română -16,4 
milioane lei, Institutul Cultural 
Român -0,84 milioane lei, TVR 
-30 milioane lei, Consiliul Superior 
al Magistraturii -21,4 milioane 
lei, Consiliul Economic și Sociale 

-1,2 milioane lei, Autoritatea 
pentru Administrarea Activelor 
Statului -1,8 milioane lei, Inspecția 
Judiciară - 2,9 milioane lei;

- bugete nemodifi cate: 
Ministerul Transporturilor, 
Ministerul Educației, Ministerul 
Justiției, Agenția Națională de 
Integritate, Consiliul Național al 
Audiovizualului.

DEFICIT BUGETAR DE 9,1% DIN PIB, ÎN 2020DEFICIT BUGETAR DE 9,1% DIN PIB, ÎN 2020
CE MINISTERE AU PRIMIT BANI ȘI CE BUGETE AU FOST DIMINUATE

Ieri, Muzeul Județean de 
Științele Naturii Prahova a 
deschis, la secția sa de pe strada 
Bagdasar, unde funcționează 
Muzeul Petrolului din 
Ploiești, expoziția aniversară 
„Rafi năria Vega-115 ani de 
istorie vie a industriei de 
rafi nare românești,” acțiune 
sponsorizată de Rompetrol-
KMG International. În 
condițiile pandemiei, 
evenimentul a fost transmis 
live pe pagina de facebook 
a Muzeului Județean de 
Științele Naturii Prahova. 

În cadrul expoziției, ce 
poate fi  vizitată până pe 25 
mai 2021, sunt prezentate 
o serie de documente 
valoroase, precum 
exemplarul din Monitorul 
Petrolului nr.3/1905, care 
conține actul constitutiv al 

societății Vega, precum și monografi a rafi năriei din anul 1958. Muzeul Județean de Științele 
Naturii Prahova scrie, despre această expoziție: „ Dr. Lazăr Edeleanu, solicitat să devină 
director al rafi năriei, inventează procedeul de rafi nare cu dioxid de sulf lichid - procedeul 
Edeleanu, care a deschis noi direcții de cercetare și a fost folosit ulterior de companii celebre 
în întreaga lume. Descrierea procedeului, fotografi i cu Lazăr Edeleanu și scrisorile acestuia 
pot fi  văzute în cadrul expoziției. Imagini din arhiva muzeului cu rafi năria Vega în diferite 
etape de dezvoltare, dar și distrugerile suferite în al II-lea Război Mondial și reconstrucția 
sa, stadiul actual și cele mai recente modernizări,  pot fi  de asemenea vizionate în vitrine și 
pe panourile expoziționale.”

EXPOZIȚIE LA MUZEUL PETROLULUI, EXPOZIȚIE LA MUZEUL PETROLULUI, 
LA 115 ANI DE EXISTENȚĂLA 115 ANI DE EXISTENȚĂ  

A RAFINĂRIEI VEGA
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PFacebook Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova: 

- https://www.facebook.com/muzeuljudeteanstiintelenaturiiprahova. 

COMISIA EUROPEANĂ A APROBAT ACORDUL COMISIA EUROPEANĂ A APROBAT ACORDUL 
INTERGUVERNAMENTAL DINTRE ROMÂNIA ȘI SUAINTERGUVERNAMENTAL DINTRE ROMÂNIA ȘI SUA
Comisia Europeană a aprobat acordul 

interguvernamental dintre SUA 
și România pentru retehnologizarea 
reactorului 1 și construirea reactoarelor 3 
și 4 de la Cernavodă, a anunțat premierul 
României, Ludov Orban: „Suntem fericiți 
că am primit acest acord din partea 
Directoratului de Energie al CE, care ne va 
permite să semnăm acordul cu partenerii 
strategici (SUA și Canada) și din UE 
(Franța) în formă defi nitivă și să pornim 
toate demersurile pentru construcția 
reactorului 3 și 4 de la Cernavodă.” 
Proiectul de acord interguvernamental 
pentru cooperare în vederea extinderii 
și modernizării programului de energie 
nucleară civilă din România a fost semnat 
la începutul lunii octombrie de secretarul 
pentru Energie din SUA, Dan Brouillette 

și ministrul român al Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. La 
acea oră, ambasadorul SUA la București, 
Adrian Zuckerman, anunța că valoarea 
proiectului va fi  de 8 miliarde de dolari. 
Termenul angajat de partea română pentru 
acest mega-proiect este anul 2030. 

Ramintim că, în 2015, Guvernul Ponta 
a semnat cu China General Nuclear Power 
Group  un memorandum în valoare de 
6,5 miliarde euro pentru dezvoltarea 
reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. În 
iunie 2020, Consiliul de Administrație al 
Societății Naționale Nuclearelectrica S.A 
a fost mandatat să inițieze procedurile 
privind încetarea negocierilor cu compania 
chineză, precum și a efectelor juridice 
în ceea ce privește memorandumul de 
înțelegere din 2015.
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CASĂ MISTUITĂ DE FLĂCĂRI 
LA COCORĂȘTII COLȚ

Pompierii au intervenit pentru 
stingerea unui incendiu violent 
care a cuprins o casă și anexe 
gospodărești. „Incendiul se 
manifesta violent și cu degajare 
mare de fum pe o suprafata de 
aproximativ 500-600 m”, a anunțat 
ISU Prahova, care a intervenit 
la fața locului cu trei echipaje de 
stingere, unul de descarcerare și 
unul de prim ajutor. Un bărbat în 

vârstă de 73 de ani a suferit arsuri 
pe 20% din suprafața corpului, 
în zona picioarelor. Pompierii 
militari au identifi cat, în anexele 
gospodărești, butelii de butan și 
recipiente cu uleiuri.

NOUĂ AUTOTURISME DE 
TEREN, DEPISTATE PE 

FONDUL FORESTIER AZUGA 
– PREDEAL

Jandarmii montali au fost 
sesizați, printr-un apel pe SNAU 
112, că mai multe autoturisme de 
teren au pătruns în fondul forestier, 
zona Clăbucetul Taurului. Trei 
patrule de jandarmi din cadrul IJJ 
Prahova și o patrula de jandarmi 
din cadrul IJJ Brașov au acționat pe 
drumurile forestiere dintre Predeal 
și Azuga închizând concentric 
zona pentru depistarea acestora. 
„Cele 9 autoturisme au fost oprite 
și conducătorii auto legitimați”, a 

anunțat IJJ Prahova, care a precizat 
că șoferii autoturismelor de teren 
au primit avertismente, fi ind la 
prima abatere de acest fel. În astfel 
de cazuri, conform Legii 171, 
sancțiunea este de la 2000 de lei la 
5000 de lei, a precizat IJJ Prahova.

AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI PE 
DN1B, ÎNTRE LOLOIASCA ȘI 

MIZIL
Incidentul a avut loc pe sensul 

Mizil către Ploiești. Un autoturism a 
luat foc. Din fericire, conducătorul 
auto a reușit să coboare din 
mașină la timp. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 

ISU Prahova. Pompierii militari 
au reușit să localizeze și să stingă 
focul rapid. IJP Prahova a anunțat 
că trafi cul rutier a fost blocat pe 
sensul Mizil către Ploiești, pentru 
a permite intervenția pompierilor 
militari din cadrul ISU Prahova.

În luna noiembrie 2020, Agenția 
Națională de Integritate a constatat starea 
de incompatibilitate, așa cum o defi nește 
Legea nr. 176/2010, în cazul a 3 persoane din 
Prahova. Este vorba despre un funcționar 
public din comuna Gornet Cricov și de doi 
medici, unul de la  Spitalului Orășenesc de 
Psihiatrie Voila-Câmpina, iar celălalt, de la 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

În primul caz, ANI spune că Mariana 
Popa, funcționar public la Primăria Gornet-
Cricov, ar fi  exercitat simultan, începând cu 
martie 2014, funcția inspector-contabil la 
autoritatea publică și cea de cenzor în cadrul 
Casei de Ajutor Reciproc a Consiliului 
Județean Prahova, „atribuțiile exercitate ca 
funcționar public fi ind în legătură directă 
sau indirectă cu atribuțiile exercitate în 
sectorul privat.” De asemenea, Popa a mai 
deținut simultan, în perioada 01 iunie 2016- 
01 martie 2019, „funcția publică și funcția 
de administrator fi nanciar (contabil șef) 
în cadrul unei instituții publice, respectiv, 

Școala Gimnazială Gornet Cricov, județul 
Prahova.” În ambele situații, ANI afi rmă că 
s-au încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. 
a) șid ispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea 
nr. 161/2003.

Anterior, medicul Marilena Stroe, fost 
Șef Secție Psihiatrie II Adulți în cadrul 
Spitalului Orășenesc de Psihiatrie Voila, din 
Câmpina, a fost acuzată de incompatibilitate 
pentru că,  „în perioada 22 noiembrie 2016-
17 ianuarie 2018, a exercitat simultan atât 
funcția de medic, șef de secție, cât și pe cea 
de administrator în cadrul unei societăți 
comerciale”, încălcând „dispozițiile art. 185, 
alin. (15) coroborate cu dispozițiile art. 178, 
alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 (în 
vigoare începând cu data de 22.11.2016).”

La fel, medicul Cătălina Porojnicu, șef 
Secție Diabet Zaharat, Nutriție și Boli 
Metabolice din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești, „a exercitat simultan, 
începând cu data de 07 martie 2016, funcția 
de șef secție la SJU Ploiești și calitatea de 

persoană fi zică autorizată, încălcând astfel 
dispozițiile art. 185, alin. (15), coroborat 
cu art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 
95/2006.”

Toate cele trei persoane, se spune în 
comunicatele de presă ale ANI,  „au fost 
informate despre declanșarea procedurii de 
evaluare, elementele identifi cate, precum 

și drepturile de care benefi ciază - de a fi  
asistate sau reprezentate de un avocat și 
de a prezenta date sau informații pe care 
le consideră necesare, personal ori prin 
transmiterea unui punct de vedere scris.” 
Lucru care s-a și întâmplat, cei trei suspecți 
de incompatibilitate depunând documente 
necesare în acest sens.

PRAHOVA: TREI INCOMPATIBILITĂȚI MINORE CONSTATATE DE ANI

ă fi i ă i ă î ăl â d f l i d il d b fi i ă d fi

Ca să nu mai fi e prinși pe picior 
greșit la prima zăpadă, așa 

cum se întâmplă de vreo 30 de ierni 
încoace, ofi cialii Primăriei Ploiești au 
declarat că s-au luat din timp măsurile 
de intervenție în cazul în care ar ninge. 
Afl ăm astfel că orașul s-a aprovizionat 
cu stocurile de materiale antiderapante 
necesare-100 tone amestec sare cu 
nisip, 150 tone sare, 300 tone nisip și 20 
tone inhibitor de coroziune, iar 16 utilaje sunt pregătite pentru pentru a face față acțiunilor 
de deszăpezire. De asemenea, a fost pregătit și planul de degajare manuală sau mecanizată 
a zăpezii sau de îndepărtare a poleiului. Primarul Andrei Volosevici ne-a asigurat: „Suntem 
pregătiți pentru debutul sezonului rece. Am stabilit ca activitatea de deszăpezire să se 
desfășoare în funcție de importanța străzilor, prioritare fi ind arterele principale de circulație, 
podurile, rutele operatorului de transport public local, instituțiile publice sau zonele 
de intrare spre spitale. Vom acționa, în timp util, pentru a asigura ploieștenilor un acces 
optim pe căile publice, prin activitățile preventive specifi ce pe care le voi dispune în vederea 
combaterii  formării poleiului și depunerii unui strat gros de zăpadă pe străzile din oraș.”

PRIMĂRIA PLOIEȘTI, PREGĂTITĂ PRIMĂRIA PLOIEȘTI, PREGĂTITĂ 
PENTRU PRIMA ZĂPADĂ

e sunt pregătite pentru pentru a face față acțiunilor

VOLUNTARIAT PENTRU UN VOLUNTARIAT PENTRU UN 
AER MAI BUN, LA PLOIEȘTIAER MAI BUN, LA PLOIEȘTI
Săptămâna trecută, mai mulți voluntari 

au participat la plantarea a 2.000 de 
salcâmi în perimetrul din proximitatea fostei 
rampe de gunoi a orașului, situată lângă 
Centura de Est a Ploieștiului. Acțiunea s-a 
desfășurat în cadrul unui proiect al Clubului 
Rotary Ploiești, program desfășurat în 
parteneriat cu  Rafi năria Petrotel Lukoil, 
Primăria Ploiești, Direcția Silvică Prahova 
și voluntari din societata civilă. Într-un 
comunicat de presă al Clubului se arată: „Este 
al optulea an consecutiv în care voluntarii 
Rotary, alături de cei ai companiei Lukoil, 
au participat la cel mai ambițios proiect de 
mediu din județ, pentru a da un exemplu 
de implicare în comunitate. Din cauza 
circumstanțelor speciale în care a avut loc 
acțiunea anul acesta, printre voluntari nu 
s-au mai afl at și sutele de elevi din școli și 
licee din oraș, care au răspuns mereu cu 
entuziam invitației rotarienilor ploieșteni de 

a participa la plantarea puieților. Chiar și așa, 
Clubul Rotary Ploiești a reușit să parcurgă 
cu succes o nouă etapă din acest program 
multianual, în cadrul căruia nouă hectare 
de teren de lângă fosta groapă de gunoi a 
Ploieștiului sunt transformate într-o pădure 
menită să asigure un aer mai bun locuitorilor 
municipiului. Cu acțiunea de astăzi, numărul 
puieților plantați în cadrul proiectului a 
depășit 30.000.”p ș

Gradul de încasare a impozitelor 
datorate de ploieșteni către 

fi scul local depășise, la sfârșitul lunii 
septembrie, 80%. Procentul diferă de la 
o taxă la alta, astfel: impozit pe clădiri- 
89,81% pentru persoanele fi zice și 
92,10 % persoanele juridice; impozit 
pe teren- 87, 25% persoanele fi zice și 
88,90% persoanele juridice; mijloace 
de transport (auto)-91,11% persoanele 
fi zice și 93,60% persoanele juridice. 
Deocamdată, pentru cei care nu au 
plătit obligațiile la bugetul local nu se 
aplică procedura de recuperare forțată 
a sumelor. În contextul pandemiei, 
Guvernul a decis, prin prin OUG 
29/2020, OUG 48/2020, OUG 99/2020 

și OUG 181/2020, să suspende până 
la 25 decembrie 2020 executările silite 
prin emiterea de somații, înfi ințarea 
de popriri sau valorifi carea bunurilor 
prin licitație. După această dată însă 
Serviciul Public de Finanțe Locale 
din cadrul Primăriei Ploiești poate 
iniția măsuri de coerciție în cazul a 
aproximativ 19.000 de ploieșteni și 
1.300 de fi rme cu restanțe.

PESTE 20.000 DE PLOIEȘTENI, PESTE 20.000 DE PLOIEȘTENI, 
DATORNICI LA FISCUL LOCALDATORNICI LA FISCUL LOCAL

Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 
înregistrate, continuă controalele în Prahova pentru 
verifi carea modului în care sunt respectate măsurile 
anti-Covid-19. Astfel, potrivit IJP Prahova, sub 
coordonarea Instituției Prefectului, polițiștii 
Inspectoratului Județean de Poliție împreună cu 
polițiști locali, reprezentanți ai Direcţiei Sanitar-
Veterinară și pentru Siguranța Alimentară, ai 
Direcției de Sănătate Publică, ai Inspectoratului 
Teritorial de Muncă, precum și reprezentanți 
ai autorității locale au intensifi cat activitățile de 
verifi care a modului în care se respectă prevederile 
Legii nr.55/2020. Pe durata controalelor au fost 
verifi cate peste 3.000 de persoane, 179 de societă ț i 
comerciale/persoane fi zice autorizate și peste 550 
de autovehicule (dintre care peste 340  mijloace de 

transport în comun).  Pentru neregulile constatate 
au fost aplicate 283 de sancţ iuni contravenţ ionale, 
î n valoare totală de peste 32.000 de lei. „Facem 
precizarea că scopul activităților desfășurate de 
polițiști nu este acela de a sancționa cetățenii, 
ci de a preveni săvârșirea unor fapte de natură 
penală sau contravențională, precum și de a limita 
răspândirea virusului SARS-COV-2. Siguranța și 
sănătatea întregii comunități reprezintă prioritatea 
tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul 
ordinii și siguranței publice, motiv pentru care 
și în perioada următoare  polițiștii vor desfășura 
activități de verifi care. Vă amintim de TELVERDE – 
0800800165, numărul de telefon la care puteţi sesiza 
nereguli privind respectarea măsurilor stabilite în 
contextul COVID-19”, a precizat IJP Prahova.

CONTROALE ÎN PRAHOVA, PENTRU CONTROALE ÎN PRAHOVA, PENTRU 
VERIFICAREA MĂSURILOR ANTI-COVIDVERIFICAREA MĂSURILOR ANTI-COVID
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare 
cataloage,   mape de prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   

plicuri,   afișe,  orice tip de formular financiar-contabil personalizat,   
agende și calendare personalizate!

Cifrele statistice din acest an, cum spuneam, surprind 
oarecum tocmai prin creșterile salariale din 2020, 
comparativ cu 2019: ianuarie 2020-2.810 lei salariul lunar 
mediu net la nivel național (2.668 lei, în luna ianuarie, anul 
trecut), februarie 2020 -2.827 lei (2.615 lei), martie 2020 
-2.874 lei (2.678 lei), aprilie 2020 -2.774 lei (2.737 lei), mai 
2020-2.813 lei (2.746 lei), iunie 2020-2.916 lei (2.793 lei), 
iulie 2020-2.925 lei (2.756 lei), august 2020-2.915 lei (2.695 
lei). În condițiile în care, începând cu luna martie, economia 
națională a avut de suferit, înregistrându-se o scădere 
importantă a PIB-ului general, este greu de imaginat cum 
s-a făcut că salariile totuși au crescut, în comparație cu 2019, 
an cu un sensibil salt economic. 

BUCUREȘTENII ȘI CLUJENII, CEL MAI BINE 
PLĂTIȚI DINTRE ROMÂNI

O analiză privind salariile medii nete lunare din luna 
august 2020 relevă că, la nivel de macroregiuni, cea mai mare 
valoare se înregistrează în zona Sud-Muntenia și București-
Ilfov, cu o leafă medie de 3.012 lei, mai mare cu 3,32% față de 
media la nivel național. Cifra este însă infl uențată decisiv de 
București-Ilfov; altfel, luată izolat, regiunea Sud-Muntenia 
are o medie salarială de 2.821 lei, cea mai mică între 
macroregiunile țării! Cel mai mare salariu din România l-au 
încasat bucureștenii- 4.139 lei, iar cel mai prost plătiți sunt 
locuitorii din Covasna-2.460 lei. După București,  urmează 
Cluj-3.871 lei, Timiș-3.424 lei, Sibiu-3.248 lei, Iași-3.229 lei 
și Ilfov-3.225 lei.
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Venit mediu 
net august 
2020 (lei)

2.863 2.827 3.012 2.929

% fața de 
media 
națională 
(2.915 lei)

-1,78 -3,01 +3,32 +0,48

COVASNA, CEA MAI MICĂ LEAFĂ DIN ȚARĂ
În Macroregiunea 1, care include regiunile de dezvoltare 

Nord-Vest și Centru, clasate pe pozițiile 2 și 3, ca PIB general 
(după București-Ilfov și Sud-Muntenia) și pe locurile 2 și 
3, ca PIB/cap de locuitor (după București-Ilfov), media 
salarială este mai mică decât în Sud-Vest Oltenia (cunoscută 
a doua cea mai săracă regiune) și Vest și sensibil mai mare 
decât Macroregiunea 2, care conține câteva dintre cele mai 
dezavantajate județe din România. Cum era de așteptat, cel mai 
mare salariu îl au clujenii și sibienii. Surprinde însă plasarea 
județelor Brașov și Alba sub Mureș, zonă care nu le egalează ca 
dezvoltare. Covasna, Sălaj și Maramureș au cel mai prost plătiți 
salariați; în cele două județe câștigul este cu 40%, respectiv, 
aproximativ 37% mai mic decât al lucrătorilor din Capitală. 

Macroregiunea 1  (Media regională-2.863 lei; București-4.139 lei)

Specifi cație

Salariul 
mediu net 

luna august 
2020 (lei)

% față de 
media 

regională

% față de 
Bucureș  

Alba 2.992 +4,50 -27,02

Bihor 2.629 -5,98 -36,49

Bistrița-Năsăud 2.634 -6,96 -36,37

Brașov 2.953 +3,14 -28,66

Cluj 3.871 +35,20 -6,48

Covasna 2.460 -14,08 -40,57

Harghita 2.641 -7,06 -36,20

Maramures 2.601 -9,16 -37,16

Mureș 3.112 +8,69 -24,82

Satu Mare 2.756 -3,74 -33,42

Sălaj 2.581 -9,85 -37,62

Sibiu 3.248 +13,44 -21,35

IEȘENII, CELE MAI MARI SIMBRII DIN MOLDOVA 
ȘI DOBROGEA

În Moldova și Dobrogea, nu constănțenii sunt cel 
mai bine plătiți, având în vedere că, din punct de vedere 
economic, județul se afl ă pe poziția a 4-a ca PIB general 
în România, ci ieșenii (3.229 lei)! Cele mai mici lefuri nete 
lunare încasează angajații din Vrancea, Suceava și Buzău. În 
județele Tulcea și Vaslui, care au cel mai mic PIB general din 
cele două regiuni, salariile sunt mai consistente, apropiindu-
se sau chiar depășind media regională. Nici Buzăul nu stă 
prea bine din acest punct de vedere, aici fi ind al treilea cele 
mai mici salarii nete lunare.

Macroregiunea 2  (Media regională- 2.827 lei; București-4.139 lei)

Specifi cație
Salariul 

mediu net 
luna august

% față de 
media 

regională

% față de 
Bucureș  

Bacău 2.993 +5,87 -27,69

Botoșani 2.845 +0,63 -31,27

Brăila 2.766 -2,16 -31,18

Buzău 2.579 -8,78 -37,70

Constanța 3.042 +7,60 -26,51

Galați 3.043 +7,64 -26,48

Iași 3.229 +14,22 -21,99

Neamț 2.678 -5,28 -35,30

Suceava 2.552 -9,73 -38,35

Tulcea 2.978 +5,34 -28,06

Vaslui 2.667 -5,66 -35,56

Vrancea 2.549 -9,84 -38,41

ARGEȘ ȘI PRAHOVA, PRIMELE LOCURI 
ÎN SUD-MUNTENIA

În Macroregiunea 3, cifra este infl uențată de includerea în 
acest grup a Bucureștiului și parțial a județului Ilfov. În rest, 
nimic surprinzător: în cele mai puternice județe din punct 
de vedere economic, Prahova și Argeș, se plătesc cele mai 
mari lefuri nete, ultimele locuri fi ind ocupate, cum era de 
așteptat,  de Teleorman și Ialomița. Bucureștiul depășește 
media națională cu peste 40%, iar Ilfov, cu peste 10 procente. 
Între București și Teleorman există o diferență salarială de 
1.469 lei.

Macroregiunea 3  (Media regională- 3.012 lei; București-4.139 lei)

Specifi cație
Salariul 

mediu net 
luna august

% față de 
media 

regională

% față de 
Bucureș  

Argeș 3.035 +0,76 -26,73
Bucureș  4.139 +37,41 -

Călărași 2.726 -9,49 -34,13
Dâmbovița 2.733 -9,26 -33,96

Giurgiu 2.912 -3,32 -29,64
Ialomița 2.677 -11,12 -35,32

Ilfov 3.225 +7,07 -22,08
Prahova 3.025 +0,43 -26,91
Teleorman 2.643 -12,25 -36,14

SALARIU MAI MARE ÎN MEHEDINȚI DECÂT ÎN 
ARAD!

Cum spuneam mai sus, în regiunea Sud-Vest Oltenia 
sunt cele mai mari surprize! În județul Mehedinți, care are 
al doilea cel mai mic PIB general din țară, după Covasna, 
leafa lunară netă este egală sau chiar mai mare decât în 
județele din TOP 10 economic: Argeș, Brașov, Constanța 
etc. În județul Olt (intervalul 20-25 ca PIB general), salariile 
sunt mai mari decât, de exemplu, în Prahova (loc 6 ca PIB 
general)! În Macroregiuna 4, cel mai bun câștig salarial 
înregistrează Timiș, iar cel mai slab, județul Arad.

Macroregiunea 4  (Media regională- 2.929 lei; București-4.139 lei)

Specifi cație
Salariul 

mediu net 
luna august

% față de 
media 

regională

% față de 
Bucureș  

Arad 2.667 -8,94 -35,56

Caraș-Severin 2.743 -6,35 -33,72

Dolj 3.103 +5,94 -25,03

Gorj 3.060 +4,47 -26,06

Hunedoara 2.761 -5,73 -33,29

Mehedinți 3.022 +3,17 -26,98

Olt 3.107 +6,07 -24,93

Timiș 3.423 +16,86 -17,29

Vâlcea 2.746 -6,24 -33,65

CUM STĂM TOTUȘI ÎN RAPORT CU EUROPA?
Nu bine, deși nouă ne place să ne lăudăm cu cele mai 

mari creșteri ori performanțe economice din UE. În fi nal, 
această cifră se refl ectă ca nivel de venituri în buzunarul 
cetățenilor UE, iar din acest punct de vedere, România 
rămâne la coada clasamentului, depășind doar Bulgaria. 
Cele mai mari venituri le obțin cetățenii din Marele Ducat 
al Luxemburgului, aici salariul minim fi ind mai mare de 
3,5 oi decât leafa medie netă din România. Câștigul minim 
în Luxemburg este de 2.142 euro/lună, iar câștigul mediu 
net se ridică la 4.200 euro/lună, de 7 ori mai mare decât 
în România. Pe lista țărilor cu angajați foarte bine plătiți 
urmează: Olanda- 1.700 de euro salariul minim și  2.800 
de euro leafa medie lunară; Irlanda-1.656 euro salariul 
minim și 3.700 leafa medie lunară; Belgia- 1.594 de euro 
salariul minim, 2.000 euro salariul mediu; Germania- 
1.557 euro salariul minim, peste 3.000 euro salariul 
mediu. Câștiguri bune sunt înregistrate în Danemarca, 
Austria, Finlanda, Suedia, Olanda și Franța. Din țările fost 
comuniste, cel mai bine trăiesc cetățenii din Slovenia și 
Cehia, cu salarii care se apropie sau depășesc mia de euro.

                                    PRAHOVA, LOCUL 14 LA NIVEL NAȚIONAL, PRAHOVA, LOCUL 14 LA NIVEL NAȚIONAL, 
CA MEDIE A SALARIULUI NET DIN LUNA AUGUST!CA MEDIE A SALARIULUI NET DIN LUNA AUGUST!
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În privința rectifi cării bugetului propriu 
al CJ ori a instituțiilor din subordine, având 
în vedere că vine iarna și nu se mai pot 
efectua asfaltări pe drumurile publice, banii 
necheltuiți la acest capitol au fost transferați, 
prin votul consilierilor, spre alte nevoi 
stringente:

-Spitalul Județean de Urgență Ploiești a 
solicitat 1.000,00 mii lei pentru fi nanțarea 
cheltuielilor cu „bunuri și servicii”, fondurile 
fi ind disponibilizate de Direcția Tehnică în 
cadrul listei obiectivelor (912,03 mii lei) și 
din „Programul de reparații la drumuri și 
poduri” (87,97 mii lei);

-Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Prahova a solicitat 34,00 mii 
lei pentru proiectul „Strategii de practică 

pentru elevii din județul Prahova-primul 
pas pentru o carieră de succes” , suma fi ind 
acoperită din veniturile programate a se 
încasa la sursa „Prefi nanțare” și din fondurile 
disponibilizate de Direcția Tehnică, din 
„Programul de reparații la drumuri și 
poduri” (6,00 mii lei);

-Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Prahova a cerut ca 
suma de 2,50 mii lei din încasarea la sursa 
„donații și sponsorizări” să fi e utilizată 
pentru fi nanțarea cheltuielilor cu „bunuri și 
servicii”;

-Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 
a solicitat 500,00 mii lei, sumă necesară 
achiziției de servicii de consultanță privind 
elaborarea documentațiilor premergătoare 
depunerii cererilor de fi nanțare, studii și 
asistență în evaluarea proiectelor, banii fi ind 
disponibilizați din „Programul de reparații la 
drumuri și poduri”;

- Biblioteca Județenă „Nicolae Iorga” 
Ploiești a solicitat 160,00 mii lei în vederea 
achiziționării unui Book-Scanner A2, 
necesar conservării patrimoniului instituției, 
fi nanțarea asigurându-se din fondurile 
disponibilizate din „Programul de reparații 

la drumuri și poduri”;
- pentru operațiunea 

„bunuri și servicii” a 
Consiliului Județean s-au 
alocat 156,30 mii lei, 
fi nanțarea asigurându-se din 
economiile înregistrate în cadrul „Programului 
de reparații la drumuri și poduri”.

BANI SUPLIMENTARI LA SINAIA

Mai multe primării au solicitat ca 
fondurile alocate de CJ prin HCJ 110/2020  
pentru anumite investiții să fi e transferate 
către alte obiective, după cum urmează:

-Vălenii de Munte: redistribuirea sumei 
de 100.000 lei de la obiectivul „Instalații de 
climatizare - aer condiționat clădire Pediatrie 
Spital Orășenesc și 300.000 de la „Proiectare 
și execuție Reabilitare și modernizare baza 
sportivă Bd. Nicolae Iorga nr.145” pentru 
fi nanțarea obiectivului „Creșterea efi cienței 
energetice și a gestionării inteligente a 
energiei pentru iluminatul public prin 
înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri 
de iluminat cu LED”;

-Adunați: redistribuirea sumei de 

50.000 lei de la „Iluminat public - 
efi cientizare energetică prin modernizarea 
sistemului de iluminat stradal pentru 
fi nanțarea obiectivului „Execuție lucrări 
de reparații împrejmuire și amenajare 
incinta Monumentul Eroilor” precum și 
redistribuirea a 50.000 lei de la obiectivul 
documentație gaze, la „Extindere rețea 
distribuție apă”;

-Scorțeni: redistribuirea sumei de 100.000 
lei de la obiectivul „Reabilitare pod punct 
Agromec” pentru fi nanțarea investiției 
„Consolidare și refacere drum local (str.
Plaiului);

-Vâlcănești: redistribuirea sumei de 
129.000 lei de la obiectivul „Instalare sistem 
de supraveghere video” pentru „Modernizare 
iluminat public în comună”;

-Sinaia: se suplimentează cu suma de 
90.000 lei  obiectivul „Dotare cu 5 paturi ATI 
- Spital Orășenesc Sinaia”.

INTERVIU

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

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

PARLAMENTARII USR ȘI-AU DEPUS DEMISIA DINPARLAMENTARII USR ȘI-AU DEPUS DEMISIA DIN  
PARLAMENT, GARANȚIE CĂ NU VOR ÎNCASA PENSII SPECIALE

• GESTUL A FOST REPETAT DE CÂȚIVA ALEȘI AI PSD
• ATACURI ÎNTRE CIOLACU ȘI ORBAN
• CE SPUNE LEGEA
• ADRIANA SĂFTOIU SPUNE CĂ DEMISIILE SUNT INUTILE

Toți parlamentarii USR -25 de deputați 
și 13 senatori- și-au prezentat, ieri, demisia 
pentru a nu benefi cia de pensii speciale. 
Președintele Dan Barna a declarat: „Așa 
cum am anunțat, deputații și senatorii USR 
și-au depus demisia din Parlament pentru 
a nu face parte dintre cei care vor primi 
pensie specială. Pensia specială este o sfi dare 
la adresa oamenilor cinstiți din această țară. 
Să reprezinți voința populară este o onoare, 
nu o corvoadă. Pe agenda Parlamentului 
este deja de patru ani un proiect de lege 
al USR care urmărește eliminarea acestor 
pensii. Patru ani de zile în care niciodată 
nu s-a găsit o majoritate care să facă acest 
lucru. Niciodată. Dar, pentru că am promis 
oamenilor că nu vom benefi cia de ele, am 
depus demisiile înainte de fi nalul acestui 
mandat. 

USR PLUS va face din eliminarea 
pensiilor speciale condiție esențială pentru 
participarea la orice coaliție de guvernare.”

MARCEL CIOLACU ȘI-A DEPUS ȘI 
EL DEMISIA, DAR ATACÂNDU-L PE 

ORBAN PENTRU PENSIILE SPECIALE

În replică, doi parlamentari PSD, Alfred 
Simonis și liderul Marcel Ciolacu, și-au 
depus și ei mandatul, din același motiv. 
Marcel Ciolacu a scris: „Cât contribui, atât 
primești-este singurul principiu corect care 
trebuie să stea la baza pensiei. Voi demisiona 
din Parlament în ultima zi de mandat pentru 
a nu benefi cia de pensie specială! La fel am 
făcut și acum patru ani, la fel voi face și 
acum. Legea spune că pensiile speciale se 
acordă doar pentru cei care au cel puțin un 
mandat întreg de parlamentar. În mandatul 
meu, PSD a asumat o direcție clară în ceea 

ce privește această 
nedreptate crasă la 
adresa milioanelor 
de pensionari care 
au pensii pe baza 
contributivității. Am 
inițiat și am votat 
legea prin care toate 
pensiile speciale care 
depășesc 7 mii de lei 
sunt impozitate cu 85%. Nu este sufi cient, 
dar este singura variantă constituțională 
în acest moment. Îmi doresc să reușim ca 
împreună să îi dăm jos pe toți cei care s-au 
cocoțat pe Everestul fi nanciar al pensiilor 
speciale.” Marcel Ciolacu a dat vina pe 
Guvernul Orban pentru că azi mai există 
pensii speciale, pensii înfi ințate începând cu 
anii 2002-2003: „O bună ocazie a fost ratată 
din nou de Guvernul Orban în acest an, 
când a refuzat să dea o ordonanță de urgență 
pentru eliminarea pensiilor speciale, act 
normativ care s-ar fi  aplicat imediat.”

ORBAN, ULUIT DE „DEMAGOGIA PSD”

În replică, premierul Ludovic Orban 
l-a contrazis pe Ciolacu, acuzându-l de 
minciună sfruntată: „O minciună mai 
gogonată rar mi-a fost dat să aud. Sunt 
obișnuit cu PSD că minte și când respiră, 
dar nu aș fi  crezut că sunt capabili de o 
asemenea demagogie mincinoasă. În primul 
rând,  domnul Ciolacu și cu ceilalți PSD-
iști, pe care i-a anunțat domnul Ciolacu 
că își dau demisia, ca să nu benefi cieze de 
pensia specială, cei mai mulți au mai multe 
mandate. Deci, ei deja benefi ciază de pensie 
specială.  În cazul domnului Ciolacu, are 
un mandat întreg 2012-2016, deci este la al 

doilea mandat. În al doilea rând, să minți 
cu atâta nerușinare românii, spunând că 
dacă îți dai demisia înainte de fi nalizarea 
mandatului tu nu mai benefi ciezi de pensia 
specială, este de neacceptat, pentru că  nu 
este adevărat că cine își dă demisia nu 
benefi ciază de pensia specială. I se calculează 
pensia specială proporțional cu perioada 
din mandat pe care și-a petrecut-o.” El l-a 
provocat pe Ciolacu cerându-i să convoace 
Birourile Permanente Reunite și „ împreună 
să adoptăm unul dintre proiectele de lege, 
prin care să propunem modifi carea legii 
privind statutul deputaților și senatorilor, în 
sensul abrogării articolului 49, astfel încât să 
nu mai benefi cieze niciun parlamentar sau 
niciun fost parlamentar de pensie specială.”

CE SPUNE LEGEA

Legea 357/2015 pentru completarea Legii 
96/2006 privind Statutul deputaților și al 
senatorilor spune explicit, la art. 49, alineat 4: 
„Pentru mandate incomplete, indemnizația 
pentru limită de vârstă se calculează 
proporțional cu perioada de mandat efectiv 
exercitată, dar nu mai puțin de un mandat 
parlamentar.” Până aici, lucrurile sunt clare: 
parlamentarii afl ați la primul mandat și 
care își dau demisia înainte de încheierea 
acestuia, nu mai pot primi pensii speciale, 

ținându-se cont de sintagma „nu mai 
puțin de un mandat parlamentar”. În restul 
cazurilor, adică mai multe mandate, pensiile 
sunt valabile și se calculează „proporțional 
cu perioada de mandat efectiv exercitată”. 
Ideea este însă alta: ca să fi e valabilă, trebuie 
ca o demisie să și fi e aprobată de angajator, 
în acest caz, de Parlamentul României?

ADRIANA SĂFTOIU CREDE CĂ 
DEMISIILE NU PROVOACĂ EFECTE 

Deputatul Adriana Săft oiu, care a 
reprezentat și Prahova într-unul dintre 
mandate, apreciază întrecerea în demisii 
este inutilă: „în realitate nu e nevoie de nicio 
demisie ca să nu primești pensia specială. Ca 
să o primești trebuie să o ceri. Nu o ceri, nu 
o primești. E un act de voință, nimeni nu te 
obligă să o primești. Plus că demisii date în 
ultimele zile de mandat sunt aproape inutile. 
Ca să înceteze mandatul nu e sufi cient să 
îți dai demisia, trebuie ca Parlamentul să 
le valideze și e destul de greu să mai cred 
că se va întruni Parlamentul actual în 
ultimele două zile din această legislatură 
ca să valideze niște demisii. Și o spun în 
cunostință de cauză, eu dându-mi demisia 
din Parlament în 2012, cu un an înainte să 
imi termin mandatul, adică să fi e timp să 
valideze încetarea mandatului.”

doilea mandat În al doilea rând să minți ținându se cont de sintagma nu mai

CONSILIUL JUDEȚEAN A TĂIAT BANII NECHELTUIȚI DE LACONSILIUL JUDEȚEAN A TĂIAT BANII NECHELTUIȚI DE LA  
„REPARAȚII DRUMURI”, CĂ ORICUM NU SE MAI ASFALTEAZĂ IARNA

În ședința de luni a Consiliului Județean Prahova, 
au fost aprobate două proiecte, rectifi carea bugetului și 

modifi carea unor prevederi ale HCJ nr.110/2020 privind 
asocierea cu localități și alocarea unor sume din bugetul 

județului Prahova în vederea realizării unor obiective 
de interes public.

În privința rectificării bugetului propriu
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DODON: „NU A FOST 
UN VOT PENTRU MAIA, 

A FOST UN VOT DE 
PROTEST” 

După ce toate cele trei 
partide și grupul „Pro 
Moldova” din legislativ          
și-au făcut public refuzul 
de a dialoga cu Dodon 
(singurii care au păstrat 
tăcere – cei de la „ȘOR” și 
dublu transfugii din „Pentru 
Moldova”), președintele rănit 
de înfrângere a întors caft anul 
pe dos: „Nici nu mă așteptam 
că o să vină. Am vrut să văd 
care vor fi  mișcările lor. Nici 
nu s-au gândit că au căzut 
singuri în capcană”. Mă rog, 
nu e prima dată când dânsul 
încearcă să facă omletă din 
ouă clocite, după care să dea 
vina pe tigaie. Iar odată ce nu 
a fost luat în serios, s-a lansat 
dânsul în mișcări, mai noi, dar 
și din cele ce vin din trecutul 
activității sale și a PSRM. 
Până în seară (17 noiembrie) 
a convocat o ședință a 
fracțiunii și fruntașilor 
PSRM, în cadrul căreia, preț 
de peste trei ore, ar fi  analizat 
situația creată și câteva 
scenarii de comportament 
al PSRM în legislativ, dar 
pe care deocamdată le ține 
în secret. Singurul lucru pe 
care nu-l ascunde este că a 
fost stabilită data organizării 
Congresului PSRM, 18 
decembrie, la care va prelua, la 
solicitarea colegilor socialiști, 
conducerea partidului. Cum 
se declară, eronat, fondator al 
PSRM (dar de fapt a preluat 
cam fraudulos, în decembrie 
2011, conducerea lui, ajutat 
de Veronica Abramciuc, 
fosta co-președintă a 
Partidului Socialiștilor din 
Moldova „Patria-Rodina”, 

cum se numeau socialiștii 
între 2005–2011, după ce 
dânsa, împreună cu Zinaida 
Greceanîi și Igor Dodon 
a dezertat din fracțiunea 
PCRM și au aderat la PSRM, 
deja cu denumirea actuală), 
afi rmă că are de gând să 
reseteze partidul și să-i dea o 
nouă linie de plutire pe scena 
politică de la Chișinău. 

Totuși, câțiva pași din 
„comportament” sau scenarii 
Dodon le-a devoalat chiar 

a doua zi. În primul rând 
socialiștii și liderul lor s-au 
pus iar pe discreditarea 
președintelui ales Maia 
Sandu și denigrarea activității 
acesteia. „Sunt obligat să apăr 
votul celor care au votat pentru 
mine”, este primul „pas” de 
„comportament” dodonist. 
Deși ambele scrutine, din 
1 și 15 noiembrie, au fost  
recunoscute de observatorii 
internaționali, Dodon acuză 
din prima zi de după turul II 
și până în prezent, pretinse 
„încălcări fără precedent” 
în diasporă – transportarea 
alegătorilor, cumpărarea 
votului acestora cu 50 de 
euro, implicarea, unor ofi ciali 
occidentali, prin declarații 
infl uențând rezultatele 
votului. Pe parcursul nopții 
și în dimineața de luni (16 
noiembrie, n.n.) Dodon ar fi  
primit sute și mii de mesaje 
de la  „alegătorii mei, care 
întreabă cu lacrimi în ochi 
de ce să permitem celor care 
au fraudat alegerile și să nu 
contestăm?” Să fraudezi tu 
însuți ca în târgul proștilor, să 
pierzi și să-ți acuzi oponentul 
de „încălcări fără precedent” 
e o practică deocamdată 
unică în materie de scrutine 
la Chișinău, practicată doar 
de Dodon. Dacă pentru un 
alegător transnistrean 200 
lei (în alte cazuri 400, 800 
lei) înseamnă 3 sticle de 
votcă, un migrant din UE 
să parcurgă sute de km, să 
facă coadă o zi întreagă, în 
ploaie și frig, ademenit cu 50 
de euro, e o aberație pe care 
nici socialiștii nu o cred. Ei 
bine, era și de așteptat ca 
acțiunea în judecată să eșueze 
– lacrimile sutelor de mii 
de anonimi nu au convins 

Completul judiciar al Curții 
de Apel, jurații declarând 
inadmisibilă acțiunea cu 
privire la „faptul implicării  în 
campania electorală”, iar 
cererea de chemare în 
judecată nici măcar nu 
corespunde cerințelor legale 
corespunzătoare. Și cum 
jurații nu au dat satisfacție 
liderului socialist și staff -ului 
său electoral, hai măcar să 
tulbure mințile înlăcrimaților 
alegători cu alte aberații. 

„Oamenii nu și-au dat votul 
pentru Maia Sandu – pe 
timp de pandemie, secetă… 
oamenii au vrut să schimbe 
puterea. A fost un vot de 
protest”, explică Dodon 
scorul covârșitor cu care a fost 
înfrânt, în așteptarea „că o 
bună parte din acești cetățeni 
își vor schimba părerea”. O 
speranță probabil pentru 
anticipatele parlamentare.

ȘI DE LA MOSCOVA 
NU MAI „LUCEAȘTE 

LUCOARE” 
Următorul „pas” din 

săptămâna post-scrutin urma 
să fi e o vizită la Moscova, 
convenită telefonic cu Dmitri 
Kozak. În același diapazon de 
laude și minciuni declara că 
a abordat mai multe subiecte 
privind relațiile bilaterale, 
partea rusă  mulțumind 
pentru eforturile de 
„consolidare a parteneriatului 
strategic dintre Republica 
Moldova și Federația Rusă ” 
pe durata mandatului de 
președinte, datorită căror 
eforturi Moldova a semnat 
în 2017 Memorandumul 
de cooperare cu Uniunea 
Economică  Eurasiatică , iar 
în 2018 a devenit prima țară  
(și singura!!!) cu statut de 
observator pe lângă UEEA. 
La rândul său, Dodon a 
„exprimat gratitudine” 
lui Kozak și conducerii 
Rusiei „pentru susținerea 
multilaterală  acordată  
Republicii Moldova, inclusiv 
reluarea exporturilor de 
produse agricole în Rusia, 
asistența acordată  în 
combaterea pandemiei de 
coronavirus (?!), sprijinul 
oferit agricultorilor afectați de 
secetă ” și alte semi-adevăruri 
și minciuni. Doar că a doua 
zi a fost nevoit „să precizeze” 
că „cel mai probabil vizita va 
fi  după 23 decembrie”, când 
expiră mandatul și va avea 
întâlniri doar cu unele partide 
la nivelul Dumei. Asta după 
ce Dmitrii Peskov, purtătorul 
de cuvânt al președintelui 
rus, a anunțat că Vladimir 
Putin nici de gând nu are să 
se mai vadă cu Igor Dodon. 
După 14 vizite în Rusia în 
ultimii trei ani, de fapt toate 
fără rezultate, ex-președintele 
Dodon va merge „probabil” 
la Moscova ca șomer sau… 
vlogger. Atunci să vezi ce 
mai umilințe și zefl emea 
la adresa lui. Alexandr 
Nevzorov, un jurnalist și 
videoblogger rus, își ștergea 
picioarele de Dodon într-o 
emisiune la postul de radio 
„Ekho Moskvî” cu ocazia 
ultimei sale vizite la Moscova: 
„Prostul Dodon, ce se ține 
de președinte al Moldovei, 
s-a jucat prea mult de-a 
președintele și l-au trimis 
pe jos la Moscova. Aici i-au 
promis ajutor în deschiderea 
unei afaceri, dar în prima 

perioadă de timp va locui 
în Mausoleu și-l va spăla pe 
Lenin”. Iar mai recent: „Eu în 
general nu înțeleg cine putea 
vota pentru el. Doar dacă 
la ei știuleții de porumb au 
drept de vot, atunci înțeleg 
cine a votat cu Dodon”. Și tot 
Nevzorov declara a doua zi 
după scrutin la același post de 
radio: „Fetița care a venit este 
foarte puternică și foarte pro-
europeană. Rusia a pierdut 
Moldova pentru totdeauna”.

Are sau nu dreptate, a 
pierdut Moscova defi nitiv 
sau nu infl uența asupra 
Chișinăului rămâne de văzut. 
Un lucru însă este cert: 
Dodon își încheie mandatul 
fără să fi  fost invitat nici la 
București, nici la Kiev și nici 
la Washington. Chiar dacă, în 
câteva rânduri, forțase mâna 
fostului ambasador SUA la 
Chișinău, James D. Pettit, să 
pună cuvânt pentru o vizită 
„de lucru sau ofi cială în 
SUA”, în scopul „aprofundării 
dialogului în interesul 
cetățenilor ambelor state”. 
Săptămâna curentă Dodon a 
mai obținut o întrevedere cu 
actualul ambasadorul al SUA, 
Dereck J. Hogan, dar după trei 
tentative fără succes, la fi nal 
de mandat, nu a mai insistat 
să meargă la Casa Albă. De 
altfel, băgând de seamă că 
nu-i agreat nici măcar în 
statele vecine, îl invitase pe 
Klaus Iohannis să întreprindă 
o vizită la Chișinău. La 
care președintele României 
a refuzat diplomatic: 
„Răspunsul îl va primi la 
timpul potrivit”. A acceptat 
vizita, doar că la invitația 
Maiei Sandu.

De atâta scârbă, 
președintele încă în exercițiu 
a mers de „Sf. Arhangheli 
Mihail și Gavriil” în Găgăuzia 
și la Taraclia, ca, împreună 
cu premierul Chicu, să 
mulțumească cetățenilor că 
l-au votat aici masiv. După 
ce au consemnat 110 ani 
de la înfi ințarea „volostei” 
Taraclia, participând la 
inaugurarea monumentului 
fostului staroste al Taracliei, 
Ivan Berov, la Vulcănești, 
în plină pandemie, laolaltă 
cu bașcanul Irina Vlah, 
deputați de la Chișinău și 
din Adunarea Populară a 
Găgăuziei, a dat, în spațiu 
închis, un guleai de pomină 
celor câteva sute de alegători, 
ștergându-le și lor lacrimile 
înfrângerii cu o înjurătură 
de bețivan și o cuvântare 
instigatoare la vrajbă, soră 
dreaptă celei cu „datul la 
bot”. Și o lozincă pe potrivă: 
„Liniștiți-vă. Bem câte 50 de 
grame, strângem în pumn 
toate forțele și mergem 
mai departe”. După toate 
acestea să nu dai dreptate 
jurnaliștilor ruși, care l-au 
etichetat drept „cel mai prost 
președinte din lume”? 

ALIANȚA CORUPȚIEI 
REVINE – DODON DIN 

NOU LA CHEREMUL LUI 
PLAHOTNIUC ȘI SHOR? 

După o întrerupere 
de două luni și mai bine, 
condiționată mai degrabă de 

scrutinul prezidențial decât de 
cele câteva cazuri de Covid în 
rândul deputaților, legislativul 
de la Chișinău și-a reluat 
activitatea. Fără prea mari 
dezbateri au fost ratifi cate 
Memorandumul de Înțelegere 
dintre Republica Moldova 
și  UE  privind asistența 
macrofi nanciară în valoare de 
până la 100 milioane de Euro, 
Acordul-cadru de împrumut 
dintre Republica Moldova  și 
Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei pentru 
realizarea Proiectului „Răspuns 
de urgență la Covid-19 și 
suport pentru întreprinderile 
micro, mici și mijlocii”, mai 
multe modifi cări la legislația 
în vigoare pe diverse domenii. 
Voturile care au venit din 
toate formațiunile aparent 
au dat senzația stării de 
normalitate. Dacă nu survenea 
și surpriză zilei: trei propuneri 
pentru ordinea de zi, venite 
din partea Platformei DA 
– audierea premierului Ion 
Chicu, audierea ministrului 
economiei privind situația 
„Arena Chișinău”, modifi carea 
Codului electoral ce ar 
permite majorarea numărului 
de buletine de vot destinate 
secțiilor din străinătate și 
votarea pe parcursul a două zile 
– au fost respinse cu voturile 
PSRM și ale Platformei „Pentru 
Moldova”. Mai mulți deputați, 
dar și experți consideră acest 
vot ca un prim semnal al 
coalizării unei noi majorități: 
37 de socialiști și 15 membri 
ai noii Platforme Parlamentare 
„Pentru Moldova”, ultima 
formată din deputații 
partidului „ȘOR” și 6 foști 
democrați, dublu-transfugi de 
astă dată din „Pro Moldova”. 
Acest vot comun pare să dea în 
vileag existența unei înțelegeri 
între Igor Dodon, Ilan Shor și 
Vladimir Plahotniuc privind 
crearea unei noi majorități 
parlamentare. Mai concret, 
Alianța mafi ei oligarhilor 
corupți. Chiar dacă  cei de la 
partidul „ȘOR” au precizat 
că aderarea la Platforma 
Parlamentară „Pentru 
Moldova” nu înseamnă 
dispariția fracțiunii lor, ci 
„conjugarea eforturilor în 
vederea adoptării proiectele 
de legi așteptate de cetățeni 

și necesare țării”, chiar dacă a 
doua zi acest grup parlamentar 
nou format a încercat să 
respingă orice premoniții 
și să excludă „la această 
etapă, participarea în coaliții 
parlamentare”, menținând o 
„linie de neutralitate politică” 

și detașându-se de „luptele 
politice, care riscă să adâncească 
și mai mult divizarea societății 
moldovenești”. Chiar dacă 
Igor Dodon promitea anterior 
în repetate rânduri că nu va 
face majoritate cu transfugi 
și „hoți de miliarde” de-ai 
lui Plahotniuc și Shor. Chiar 
dacă Ilan Shor îl declina pe 
Dodon în plină campanie ca un 
„Kuliok” fără fund, care mulge 
Moldova de mai bine de zece 
ani, mai întâi de la Ministerul 
Economiei, apoi din funcția de 
deputat, iar în ultimii patru ani 
din cea de președinte”. Acum, 
când pe la ușile lor se aude 
zângănit de cătușe, toți trei 
s-ar putea solidariza în orișice 
formulă, numai să-și păstreze 
avuțiile furate și libertatea 
de a le înmulți în continuare. 
Una dintre formule ar putea 
fi  Dodon premier, cu Marina 
Tauber și Sergiu Sîrbu, acum 
secretar la proaspăta Platformă 
„Pentru Moldova”, membri 
ai guvernului. Restaurarea 
regimului Plahotniuc a fost 
posibilă datorită lui Dodon, 
care a readus de fapt echipa 
oligarhului la guvernare când 
a demis guvernul Sandu. 
Acest mariaj l-a costat al 
doilea mandat, iar construcția 
viitorului executiv s-ar putea 
zidi din cărămizile partidului 
lui Ilan Shor, cei din Platforma 
„Pentru Moldova” asigurându-i 
securitate din partea lui 
Plahotniuc.   

Nesătul și zgârcit, îngâmfat 
și narcisist, acum, că a pierdut 
încrederea Moscovei, Dodon 
se va da peste cap să rămână în 
cărțile puterii, fi e și cu prețul 
de a suporta o nouă umilință 
– de a fi  sub papucii celor doi 
oligarhi și actori ai furtului 
miliardului. Ambii încă la 
libertate și cu tentacule atât 
de lungi, că ajung să țină în 
captivitate statul de la orice 
distanță. După cum și era de 
așteptat, începe regruparea 
corupților, mârâitul cărora 
se transformă acum în rânjet 
de conservare. Pe din spate, 
băieții șmecheri se regrupează 
pentru a-și menține captura – 
instituțiile statului. Când avem 
nu doar o parodie de Parlament 
și o parodie de Guvern, dar și 
o parodie de sistem al justiției, 
multe mișcări tenebre încă 
sunt posibile. 

Oare mafi a oligarhilor de la 
Chișinău să fi e nemuritoare?

DE SUB CIUBOTA KREMLINULUI, SUB 
PAPUCII LUI PLAHOTNIUC ȘI SHORPAPUCII LUI PLAHOTNIUC ȘI SHOR

P

DODON: NU A FOST a doua zi În primul rând

În vreme ce președintele ales Maia Sandu a început chiar a doua zi după alegeri, prin convorbiri telefonice sau nemijlocit 
întrevederi, să restabilească poduri cu România și Ucraina, apoi cu UE și SUA, chiar și cu Rusia și China, președintele înfrânt 

Igor Dodon caută cu înfrigurare cum să se mențină cât mai mult în funcție. În special cum și în ce fel să se agațe de zdrențele 
puterii. Se mai crede buricul „poporului moldovenesc”, doar „olecuță învins” și „gata pentru orice scenariu”, cum numește de fapt 
schemele de a rămâne în cărțile puterii și în câmpul corupțional. Și-i dă înainte cu minciuni, manipulări, amenințări, că doar 
să mai îndepărteze ziua când i se va ofi cia prohodul politic. Lui și ultimei redute a comunismului sovietic în Basarabia – PSRM. 

condiționată mai degrabă de 

i l id i l d â d

„ e de eut a tate po t că

și detașându-se de „luptele
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

„Lumea nouă” vrea 
să preia puterea, „lumea 
veche” se aplică și-și dispută 
supravieţuirea. Fiecare cu 
binele și cu relele proprii, 
noi neputând practic 
idealiza niciuna dintre 
paradigmele afl ate în luptă, 
dar putând avea, în ceea 
ce ne privește, opţiuni de 
ansamblu sau sectoriale.

Firește, sensul 
termenului „lume” nu este 
aici cel istoric, continental, 
de acum 300 de ani, provenit 
din epoca cuceririlor 
coloniale, ci cel care decurge 
din provocările secolului 
XXI, rezumat în formule 
de gândire antinomice tip 
sistem-antisistem, status-
quo vs, contestare,, liberal-
postliberal, moderaţie-
radeicalizare, integrare 
supranaţională versus 
suveranism, universalism 
și meritocraţie versus 
diferenţe, corectitudine 
politică și abordări 
identitare, libertate de 
alegere vs. autotoritalism 
și impunere de canoane 
ideologice. Occident 
transatlantic vs. ordine 
concurenţială (non-

occidentală),    multilateralism 
vs. bilateralism și 
tranzacţionalism, tradiţii 
versus reforme (unele ne 
plac, de altele ne temem), 
bătrâni-tineri, reguli vechi 
versus reguli noi, valori și 
principii de acum 30 de ani 
versus valori și principii 
emergente etc. Cu alte 
cuvinte, folosim termenul 
de lumi în sensul de modele.

Despre o parte din 
aceste multiple schimbări 
a vorbit de curând Ursula 
von der Leyen, în prima 
sa evaluare anuală a 
„Stării Uniunii”, discursul 
cunoscut sub abrevierea 
SOTEU -, încercând pe 
cât posibil să defi nească 
o viziune coerentă a UE, 
internă și externă,, nu 
lipsită de controverse, se 
pare, la trecerea dinspre 
lumea veche spre lumea 
nouă, pendulând între 
cele două paradigme (în 
general, nu dă bine să nu 
vorbești despre ceea ce este 
nou ca fi ind cu siguranţă 
„mai bună”, mai ales dacă 
este vorba despre generaţii) 
și încercând pe alocuri să 
le echilibrezi, așa cum a 

fost paragraful ambivalent 
despre noua ordine globală 
și relaţia UE-China.

Acest articol nu-și 
propune să fi e o analiză 
a discursului președintei 
Comisiei Europene, 
fi ind în mare parte scris 
înaintea intervenţiei din 
Parlamentul European. Voi 
face însă, spre fi nal, scurte 
referiri și la acest discurs.

În esenţă, afi rmam acum 
câteva luni că ne îndreptăm 
spre o lume postliberală și 
postoccidentală și nu mai 
arătăm deloc încântat de 
perspectivele internaţionale 
ale acesteia pentru România, 
deși îi recunoaștem 
ascensiunea certă și 
instrumentele de acţiune 
tot mai puternice. O lume 
concurenţială, nesigură, 
volatilă, radicalizată, în care 
s-a acumulat multă ură în 
societăţi, o lume rapidă 
ca apariţie și dispariţie a 
crizelor ameninţărilor, 
dar și a oportunităţilor, 
cu o revenire a tentaţiilor 
autoritarismului atât 
dinspre stânga neo-
marxistă, o lume a 
frontierelor redescoperite, 

dar în același timp o lume 
a progresului tehnologic 
accelerat, a unor noi și 
importante oportunităţi 
educaţionale și 
profesionale, cu o revoluţie 
digitală și a inteligenţei 
artifi ciale nebănuită cu 
câţiva ani în urmă, un 
spaţiu liber pentru noi 
competenţe, în care cei 
inspiraţi și rapizi care 
ocupă nișe contextuale vor 
avea enorm de câștigat, 
o lume redeologizată și 
radicalizată, atât la dreapta, 
cât și la stânga spectrului, o 
lume fragmentată și mai 
închisă decât precedenta, a 
„bulelor” comunicaţionale, 
o lume plină de 
instrumente perfecţionate 
de comunicare facilă 
și totuși impregnată de 
dezinformare și fake news.

O lume care ar avea 
toate motivele să devină 
din ce în ce mai deșteaptă, 

mai corect informată, mai 
matură, mai relaxată și 
mai echilibrată, dar în care 
ai șocul să descoperi din 
ce în ce mai mulţi fanatici, 
înverșunaţi și sfertodocţi 
manipulaţi, în plină 
„libertate de exprimare”, ca 
să spunem așa, rostogolind 
exaltaţi pe Facebook clișee 
ideologice pline de ură, 
foarte convinși că au dreptate 
și oricum câștigând adepţi 
mai ușor și mai repede decât 
o pot face experţii și oamenii 
rezonabili, cu vechile lor 
mijloace.

Să spunem că această 
transformare a lumii nu 
este unidirecţională și nu 
aduce numai lucruri rele 
sau numai lucruri bune. Un 
mix de transformări și de 
consecinţe zguduie esenţa 
noastră, în diferitele etape 
ale vieţii în care am fost 
(sur)prinși, fi e tineri, adulţi 
sau seniori, deopotrivă cu 

oportunităţi și ameninţări 
dintre cele mai mari.

Probabil că ideal ar fi  să 
alegem ce e mai bun din 
modelul vechi și ce e mai 
bun din modelul nou (cam 
așa încerca UE acum), 
dar mă tem că această 
reţetă „cherry-picking” 
nu va fi  posibilă. Nici ca 
politici publice interne, 
nici ca ordine globală și 
europeană. Una dintre 
cele două paradigme se va 
impune în cele din urmă. 
UE însăși, afl ată în criză de 
câţiva ani, conţine, conţine 
infl uenţe și elemente 
active atât ale lumii vechi 
(occidentale – capitaliste-
liberale), cât și ale lumii noi 
(postliberale, postcapitaliste 
și postoccidentale), care 
deocamdată coexistă 
tensionat, cu sporadice 
răbufniri confl ictuale 
interne. 

- va urma -

S-a ajuns la următorul 
nivel de escaladare a 
confl ictului dintre Armenia 
și Azerbaidjan: între cele 
două vecine dușmane au loc 
confruntări violente și se 
duc lupte pe linia de confl ict 
pentru prima oară de la 
armistiţiul încheiat în 1994. 
Există morţi și răniţi.

Armenia a declarat prima 
stare de război, urmată de 
Azerbaidjan, dar, în aceasta 
din urmă, doar în anumite 
părţi ale ţării. Cele două state 
dau vina unul pe celălalt 
pentru această deteriorare 
gravă a situaţiei. Iar lucrurile 
s-ar putea înrăutăţi și mai 
tare în Caucazul de Sud. 
Ce înteţește însă această 
violenţă?

ATMOSFERA 
DIN AZERBAIDJAN: 

DIPLOMAŢIA A EȘUAT
Reinfl amarea confl ictului 

pe marginea regiunii 
Nagorno-Karabah, un 
confl ict nestins de peste 30 
de ani între Baku și Ereven, 
s-a putut observa deja 
din vară. La 12 iulie a.c., 
au început lupte care au 
durat 10 zile între soldaţii 
armeni și cei azeri, dar 

nu în Nagorno-Karabah, 
ci la graniţa recunoscută 
internaţional dintre cele 
două ţări. Confruntările s-au 
soldat cu peste 20 de victime, 
între care și civili.

Escaladarea tensiunilor 
în Caucazul de Sud are 
legătură și cu o anumită 
frustrare a azerilor. Ei nu au 
primit înapoi teritoriul care 
practic le aparţine, conform 
dreptului internaţional, 
nici după 30 de ani și după 
numeroase negocieri de 
pace. „Prioritatea noastră 
a fost mereu să rezolvăm 
această problemă în cadrul 
graniţelor recunoscute. 
De 28 de ani, încercăm să 
o rezolvăm pașnic, dar nu 
reușim”, a declarat Farhad 
Mamedov, politolog azer și 
șef al fi rmei de consultanţă 
Strategic Consultancy 
Group. De aceea ar avea loc 
acum această „contraofertă”. 

Și în Azerbaidjan 
diplomaţia ar fi  eșuat, 
potrivit lui Laurence Broers, 
director al programului 
pentru regiunea Caucaz al 
think-tank-ului britanic 
Chatham House. „O 
întrebare legitimă este: ce 
are Baku de arătat după ani 

de negocieri de pace? Pe 
de altă parte, Armenia și-a 
consolidat controlul asupra 
regiunii Nagorno-Karabah, 
în timp ce procesul de pace 
s-a prelungit la nesfârșit.”

EREVANUL ÎNCEARCĂ 
SĂ FACĂ RĂZBOIUL 

„PREA SCUMP” PENTRU 
BAKU

Armenii ar avea acum 
două opţiuni, crede 
observatorul politic armean 
și președinte al clubului de 
presă de la Erevan, Boris 
Navasardjan: „Mobilizare 
maximă, pentru a respinge 
atacul azer și a provoca 
acestuia cât de multe pagube 
se poate. Sau, la colaborare cu 
comunitatea internaţională, 
să încerce să-i potolească pe 
liderii azeri”.

Erevanul ar dori să le 
arate celor de la Baku ce 
preţ ridicat are războiul, 
în termenii pierderilor 
militare și ale victimelor, 
spune Broers de la Chatham 
House. Premierul armean 
Nikol Pașinian ar fi  „mai 
puţin reţinut faţă de o 
escaladare a confl ictului” 
decât predecesorul său Serj 
Sargayan.

ARMISTIŢIU STABIL? 
GREU DE IMAGINAT
În Azerbaidjan se speră 

într-un succes militar, iar 
un al doilea armistiţiu 
ar fi  imaginabil doar în 
„condiţii absolut noi”, 
„cu un calendar ferm, 
de retragere militară din 
teritoriile azere ocupate, 
totul strict conform celor 
patru hotărâri adoptate deja 
de Consiliul de Securitate al 
ONU”, explică premierul de 
la Baku, Farhad Mamedov.

Nici la Erevan nu prea 
crede nimeni într-un nou 
tratat cu ţara vecină. Un 
armistiţiu ar fi  „greu de 
imaginat, deoarece ar fi  
nevoie în acest sens de un 
mare nivel de încredere 
între cele două părţi”, 
spune premierul armean 
Boris Navasardjan. Iar, în 
acest moment, „există zero 
încredere între Erevan și 
Baku”. 

„Armenia insistă că 
situaţia securităţii trebuie 
să se îmbunătăţească 
înainte de a accepta discuţii 
între cele două ţări, în 
timp ce Azerbaidjanul 
are ca singură pârghie 
destabilizarea situaţiei”, 
comentează Laurence 
Broers. Ar fi  greșit ca 
responsabilitatea pentru 
escaladarea tensiunilor să 
fi e atribuită doar unei părţi, 
având în vedere că ambele 
state au investiţii masive în 
dotări militare defensive și 
ofensive.

SITUAŢIA 
INTERNAŢIONALĂ 

FACILITEAZĂ O 
CONFRUNTARE 

MILITARĂ 
Un alt motiv solid 

pentru actuala acutizare a 
confl ictului ar fi  și situaţia 
internaţională, care s-a 
schimbat dramatic de la 

armistiţiul încheiat în 
1994. „Procesul Minsk 
(negocieri de pace în 
cadrul grupului OSCE de la 
Minsk – n.r.) a fost în mare 
măsură produsul unei lumi 
unipolare în primii ani de 
după încheierea Războiului 
Rece”, crede Broers. Ideea a 
fost atunci că acest confl ict 
va fi  rezolvat „cândva, 
în cadrul unui acord de 
pace liberal”, dar azi SUA 
„s-a retras”, iar jocul lor a 
fost ocupat de alţi actori 
geopolitici, ca Rusia și 
Turcia.

Eforturile internaţionale 
comune care să permită 
autorităţilor de la Erevan 
și Baku destulă securitate 
pentru a iniţia un dialog de 
pace relevant sunt „absente”. 
S-ar căuta mai degrabă un 
„protector geopolitic” decât 
o cale diplomatică fără „o 
bază” internaţională solidă”, 
adaugă Broers.

RĂZBOIUL „LUMII NOI” ÎMPOTRIVA „LUMII VECHI” (I)RĂZBOIUL „LUMII NOI” ÎMPOTRIVA „LUMII VECHI” (I)

Nu mai este de mult o noutate observaţia că lumea dă semne tot mai puternice 
și mai clare de schimbare, schimbare de mentalitate, schimbare culturală, 

schimbare generaţională la „pupitrul de comandă”, schimbare politică (a partidelor) 
în preferinţele alegătorilor, schimbare ideologică, schimbare economică și socială, 
schimbarea competenţelor, schimbarea educaţională și a regulilor de sănătate publică, 
schimbare tehnologică și a modului de viaţă, schimbarea raporturilor de putere în 
sistemul internaţional și implicit a ordinii globale etc. O analiză de Valentin Naumescu 
(SpotMedia.ro)”.

CE ANIMĂ CONFLICTUL DINCE ANIMĂ CONFLICTUL DIN  NAGORNO-KARABAH?NAGORNO-KARABAH?
Confl ictul dintre Azerbaidjan legat de regiunea Karabahul de Munte a escaladat 

din nou. Toate semnele anunţă un război și nici de data aceasta nu se întrevede 
o soluţie simplă, consideră Mikhail Bushuev pentru Deutsche Welle.
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INEDIT

În ultimele 10 zile ale lunii aprilie 1945 Adolf Hitler şi-a pus semnătura 
pe patru documente: ultimul mesaj în calitate de comandant suprem al 

forţelor armate germane, certifi catul de căsătorie cu Eva Braun, precum şi 
cele două testamente ale sale, privat, respectiv politic. Conţinutul propriu-
zis al acestor documente este în mare parte cunoscut de publicul larg, astfel 
că nu mai insistăm asupra lor, ci punctăm traseul pe care acestea l-au avut 
după prăbuşirea celui de-al Treilea Reich. Ultimele trei documente – datate 
29 aprilie 1945 – au fost recuperate după război de personalul serviciului 
american de informaţii militare pe baza informaţiilor furnizate de serviciul 
britanic de informaţii. Prezentate în original preşedintelui Harry Truman în 
martie ’46, documentele au intrat un an mai târziu în colecţia Administraţiei 
Arhivelor Naţionale şi a Înregistrărilor din Statele Unite ale Americii. Nu la 
fel de norocoasă a fost şi hârtia pe care maşina de scris aşternuse în puţine 
rânduri de tuş textul ultimului mesaj al lui Hitler în calitate de comandant 
suprem al forţelor armate germane: „Voi rămâne la Berlin…” Trimis pe 
24 aprilie 1945 sub forma unei radiograme feldmareşalului Ferdinand 
Schorner, acesta era răspunsul lui Hitler la scrisoarea primită cu o zi în urmă 
de la ofi ţer prin care era implorat să părăsească Berlinul şi să vină spre sud 
pentru a conduce naţiunea germană spre victorie. Descoperit în iulie ’45 de 
un militar american în Cancelaria Reich-ului, documentul – pe care Hitler 
l-a semnat cu un creion roşu – urmează să fi e scos la licitaţie în vara acestui 
an, valoarea sa fi ind evaluată de specialişti ca fi ind cuprinsă între 80.000 şi 
100.000 de dolari.

ÎNVINGĂTORUL IA TOTUL! 
VULTURUL ÎNFRÂNGERIIVULTURUL ÎNFRÂNGERII

După înfrângerea celui de-al 
Treilea Reich, Aliaţii au început 

o adevărată vânătoare de suveniruri 
naziste în ruinele Cancelariei din Berlin. 
Primul care a dat tonul „colecţionării” 
au fost militarii sovietici. În iulie 
’45, aceştia erau imortalizaţi pentru 
posteritate de fotograful William 
Vandivert în timp ce se opinteau cu un 
vultur masiv de bronz. Detronat de pe 
piedestalul său, afl at deasupra intrării 
centrale dinspre curtea de onoare a 

Cancelariei, vulturul cu zvastica în 
ghiare avea să ajungă la Moscova ca 
trofeu de război. Completând tabloul 
victoriei împotriva „fi arei fasciste”, 
vulturul ale cărui aripi sunt desprinse 
de corpul deasupra căruia a fost plasat 
eroicul drapel roşu – este expus alături 
de miile de Cruci de Fier şi de drapelele 
germane capturate în Muzeul Central 
al Forţelor Armate din capitala fostului 
imperiu sovietic. Mai puţin iuţi de 
mână decât sovieticii, britanicii s-au 

mulţumit cu unul dintre cei doi vulturi 
sculptaţi de Kurt Schmid-Ehmen în  
1938 pentru decorarea încăperilor 
Cancelariei Reich-ului. Înalt de 1,6 
metri şi cu o anvergură a aripilor de 2,7 
metri, vulturul – care poartă urmele 
bătăliei fi nale pentru libertate – este 
expus la Muzeul Imperial al Războiului 
din Londra, în vreme ce al doilea 
exemplar se afl ă la Muzeul Războiului 
Patriotic pentru Apărarea Patriei din 
Kiev.

o
n
P
a
’
p
V
v
p
c

TELEFONUL ROŞU AL FUHRER-ULUI TELEFONUL ROŞU AL FUHRER-ULUI 
Probabil cea mai distructivă „armă” 

din timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial prin intermediul căruia 
au fost trimişi la moarte milioane de 
oameni, acest telefon model W38 a 
fost fabricat în aprilie 1943 de fabrica 
Berlin-Siemensstadt. Gravat cu vulturul 
cu zvastică, precum şi cu numele lui 
Adolf Hitler, aparatul – confecţionat din 
bachelită neagră – a fost ulterior vopsit 
în roşu. Rochus Misch, operatorul 

centralei telefonice din Fuhrerbunkerm 
confi rmând în ’90, autenticitatea 
telefonului spunând că acesta l-a însoţit 
pe liderul german în ultimii doi ani ai 
războiului. Merită menţionat faptul 
că receptorul este unul atipic pentru 
acest model de telefon, fi ind produs de 
Siemens Bros, din Marea Britanie, o 
fi lială a concernului german, forma sa 
conferindu-i o stabilitate sporită în furcă 
în timpul deplasărilor feroviare sau 
rutiere. Pe 5 mai 1945, la numai trei zile 
după ce sovieticii intraseră în buncărul 
lui Hitler, ofi ţerul britanic Ralph Rayner 
a fost trimis de feldmareşalul Bernard 

Montgomery la Berlin pentru a se 
stabili legătura cu Armata Roşie. Cel 
mai probabil, unul dintre primii militari 
aliaţi care au ajuns în capitala Reich-ului 
hitlerist. Rayner, a fost invitat să viziteze 
atât Cancelaria cât şi Fuhrerbunker-ul. 
La intrarea în aşa-numitul apartament 
al lui Hitler, ofi ţerului britanic i s-a 
oferit drept suvenir telefonul roşu al 
Fuhrer-ului, după ce în prealabil acesta 
îl refuzase pe cel „clasic” din camera 
Evei Braun. Agreat de sovietici, Rayner 
s-a „lipit” şi de un bibelou de porţelan al 
unui câine alsacian din biroul liderului 
german. Extrem de fi n realizat, obiectul 
decorativ a fost oferit în dar lui Hitler 
de către Heinrich Himmler, care 
deţinea încă din ’36, fabrica Porzellan 
Manufaktur Allach, specializată 
îndeosebi pe „arta germană” pentru 
portretizarea căreia erau utilizaţi ca 
forţă de muncă oamenii închişi în 
lagărul de concentrare de la Dachau. 
Reîntors în Anglia cu telefonul şi 
bibeloul ascunse în valiză, Ralph Rayner 
le-a prezentat cu mândrie familiei, 
ulterior, din cauza acuzaţiilor de jefuire, 
acestea fi ind ascunse în aşteptarea unor 
vremuri mai bune. În februarie 2017, 
cele două trofee de război – moştenite 
de fi ul ofi ţerului britanic – au fost scoase 
la licitaţie, vestea făcând înconjurul 
mapamondului. Alsacianul de porţelan 
a fost adjudecat pentru 20.000 de dolari, 
în vreme ce pentru telefonul roşu al lui 
Hitler miza a urcat până la 200.000 de 
dolari, această sumă fi ind de altfel şi cea 
mai mare pentru un obiect vândut din 
ultimul cartier general al Fuhrer-ului.

ş , p

centralei telefonice din Fuhrerbunkerm

TABURETUL DE MII DE DOLARI
Nici americanii nu au 

plecat cu mân a goală 
din buncărul lui Hitler din 
Berlin. Astfel, peste ocean, 
în Muzeul Internaţional al 
celui de-al Doilea Război 
Mondial din Natick se 
găseşte expus un scaun din 
biroul subteran al Fuhrer-
ului, „capturat” de generalul 
Cutler la 10 iulie 1945, în 
vreme ce o oglindă ovală şi 
un taburet de picioare au 
poposit în Muzeul Diviziei 
45 Infanterie din Oklahoma, 
respectiv, Muzeul de Istorie 
din Gettysburg. În mai 
2012, un taburet identic era 
vândut la licitaţie pentru 
4.750 de dolari. Având o 
istorie palpitantă în spate, 
taburetul de jumătate 
de metru înălţime fusese 
rechiziţionat în urma raidului 
pe care „comando-ul” format 
dintr-un bucătar italian pe 
care istoria avea să-l reţină 
drept Paule şi un membru 
Volkssturm, ambii sub 
conducerea unei femei pe 
nume Wally Muller, avea 
să îl facă pe 2 mai 1945, 
ora cinci dimineaţa în 
Fuhrerbunker. Incursiunea 
– al cărei unic obiectiv era 
de a căuta raţii de hrană – 
avea să fi e rememorată peste 
ani de curajoasa Muller 

astfel: „Am coborât scările 
din grădina Cancelariei şi 
am intrat din hol (sala de 
aşteptare – n.a.) în camerele 
din dreapta. Paule ne-a 
condus. Am fost foarte 
dezamăgită că nu am găsit 
de mâncare în anticamera 
lui Hitler sau în biroul lui. 
Totul era murdar şi ud iar în 
încăperi mirosea a ars (din 
„sala hărţilor” care fusese 
incendiată cu câteva ore 
înainte – n.n.).” Negăsind 
raţii, „exploratorii” au luat 
câteva obiecte cu intenţia de 
a le vinde pe piaţa neagră. 
Potrivit celor relatate de 
Wally Muller, au fost luate 
„două scaune drăguţe”, unul 
mare din biroul Fuhrer-ului 
şi un taburet de picioare 
din anticameră, dar şi o 
vază, un ceas cu cuc, o oală 
de gătit, albume cu timbre 

şi monede, o fotografi e cu 
câteva Blondi, precum şi 
o uşă de lemn cu care să 
poată fi  acoperită gaura 
din acoperişul adăpostului 
încropit de cei trei oameni 
în ruinele Berlinului. După 
moartea femeii, taburetul 
avea să fi e expus pentru o 
perioadă de trei ani într-un 
muzeu dedicat Berlinului 
subteran, pentru ca mai apoi 
să fi e scos la mezat. Aveau 
să-i urmeze, doi ani mai 
târziu, mai exact februarie 
2014, roata cifrului mecanic 
a seifului din dormitorul 
lui Hitler şi un fragment 
de piele dintr-un scaun 
de birou din încăperile 
apartamentului Fuhrer-ului, 
preţul de adjudecare fi ind 
proporţional cu greutatea 
pieselor în sine: 1.200, 
respectiv, 280 de dolari.

astfel: „Am coborât scările şi monede, o fotografie cu

STOFA SFÂŞIATĂ CU URME DE SÂNGE
Uneori, dorinţa arzătoare 

de a avea un suvenir 
nazist a făcut ca anumite obiecte 
să fi e mărunţite pentru ca toţi 
„colecţionarii” să aibă ce duce 
acasă. „Tranşarea” istoriei a început, 
cel mai probabil în a doua jumătate 
a anului 1945, în prima instanţă, 
fi ind sfâşiată stofa canapelei pe 
care se spune că s-ar fi  sinucis 
Hitler şi Eva Braun. Un astfel de 
fragment de stofă – luat suvenir de 
către colonelul Roswell Rosengren, 
ofi ţerul de informaţii al generalului Dwight 
Eisenhower – a fost vândut la o licitaţie pe 18 
februarie 2014 contra sumei de 16.000 de dolari. 
Surprinzător este faptul că ţesătura ce măsura 8 
pe 15 centimetri avea într-unul din colţuri o pată 
mai întunecată, pe care două teste Kastle-Mayer au 
confi rmat-o ca fi ind sânge, oferind astfel istoriei 
şansa de a elucida controversatul sfârşit al Fuhrer-
ului. Intrată în colecţia lui Erik Dorr, care mai 
deţine relicve cu sângele preşedintelui american 
Abraham Lincoln şi J.E. Kennedy, peticul de stofă 
din buncărul lui Hitler a fost expus la Muzeul de 
Istorie din Gettysburg. Un alt fragment de material 

din aceeaşi canapea – suvenir al 
generalului Truman Boudinot, 
comandantul Diviziei 7 Blindate 
– se afl ă tot peste ocean, în 
colecţia Muzeului Internaţional 
al celui de-al Doilea Război 
Mondial din Natick. Se cade să 
amintim şi faptul că nu toate 
suvenirurile din buncărul lui 
Hitler au fost expuse public, 
unele dintre acestea fi ind uitate 
prin depozitele muzeelor. Astfel, 
în februarie 2010, un fragment 

dintr-unul din covoarele din Fugerbunker a fost 
descoperit întâmplător în Marea Britanie, mai 
exact în depozitul Muzeului Regimentului Green 
Howards din Richmon în timpul renovării acestuia. 
Catalogată de Lynda Powell directorul muzeului 
la momentul respectiv, ca fi ind „o descoperire 
neaşteptată”, fragmentul de covor a fost primit la 
jumătatea anilor ’80 de la o doamnă care a lucrat 
pentru Serviciul Femeilor Voluntare. „Am fost 
surprinşi – menţiona specialistul – de modelul viu 
colorat al fragmentului de covor pe îl avem, care 
contrastează puternic cu imaginile pe care le avem 
despre buncărul lui Hitler.”
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ULTIMELE DOCUMENTE SEMNATE ULTIMELE DOCUMENTE SEMNATE 
DE HITLER ÎN BUNCĂRDE HITLER ÎN BUNCĂR
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TRUP, MINTE, SUFLET

Handbal

Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

FOSTUL FUNDAȘ PETROLIST LUCIAN DOBRE: 
”LĂSAȚI-L PE VIOREL MOLDOVAN ȘI VEȚI PROMOVA!”

- Lucian, te numeri 
printre fotbaliștii care au 
apucat să joace pentru cele 
două echipe ploieștene, 
Petrolul și Astra, chiar dacă 
ultima s-a dezis de orașul 
Ploiești... Ce cuvânt îți 
vine în minte prima dată 
când te gândești la această 
perioadă și de ce?

Nu pot descrie într-un 
cuvânt acea perioadă. Vă spun ce simt acum. Prietenie pe 
viață, colegi formidabili, lună de miere (abia mă căsătorisem), 
cea mai frumoasă perioadă a mea petrecută la o echipă din 
țară.

- Care a fost cea mai frumoasă amintire pe care o păstrezi, 
nu neapărat de la echipă, ci de la galerie, de la oraș?

În primul rând este vorba de oameni, de familia domnului 
Stelu, vecinii pe care i-am avut la Ploiești. Desigur că păstrez 
și amintirea golului de aur din meciul cu Steaua din Cupa 
României. Galeria a fost superbă în acel meci!

- Chiar, în ce relații ai fost cu galeria ”lupilor”? Dată 
fi ind adversitatea față de Astra, de unde ai venit practic tu 
la Petrolul...

Eu nu am avut niciodată probleme cu galeria, pentru că 
am fost întotdeauna preocupat de fotbal și mai ales de faptul 
de a mă îmbunătăți în fi ecare zi. Prin venele mele curgea 
și curge fotbal, nu sânge, și acest lucru se putea observa în 
teren, jucam cu o determinare ieșită din comun.

- Te-ai întoarce vreodată la Ploiești? Cine știe, tu ai 
o școală de fotbal, nu? Crești copii, poate că... Nu e că te 
autopropui, pur și simplu, te întreb eu dacă te-ar tenta să 
activezi într-un club de așa anvergură....

Da, este adevărat, avem o școală de fotbal. Spun ”avem” 
datorită faptului că am mai mulți oameni în staff  pe care eu 
nu îi consider angajați, ci colegi. ACS Mundo este ”bebelușul” 
nostru, pe care sperăm și suntem siguri că îl vom crește foarte 
mare. În ceea ce privește o colaborare cu Petrolul, de ce nu? 
Ați folosit cuvântul anvergură, dar cred că mai degrabă ar fi  
fost potrivit ”tradiție”, pentru că în condițiile date, ”anvergura” 
de altădată este pierdută în negura vremurilor actuale.

- Hai să vorbim puțin și de ceea ce ne doare pe noi acum. 
Arată Petrolul în ton cu condiția fotbalului românesc, în 
general? Adică arată rău, vreau să zic eu, dar dacă mă poți 
contrazice...

Din păcate, la această întrebare, nu vă pot contrazice. 
Aceasta este calitatea jucătorilor din ziua de azi. Dar nu ei 
sunt vinovați, ci sistemul care permite oricui să fi e antrenor 

la copii și juniori, indiferent dacă acel antrenor este ”școlit” 
sau nu...

- Ce plusuri și ce minusuri vezi tu la echipa lui Viorel 
Moldovan? 

În primul rând, Viorel este un plus! Este un antrenor 
”open mind”, din câte am auzit despre el. Jucătorii Petrolului 
au o problemă cu stima de sine, cu încrederea în propriile 
forțe. Acordați-i timp lui Viore și sunt sigur că el va face o 
treabă excelentă!

- După părerea ta, ca fost fotbalist la Petrolul și ca 
fost fotbalist în general, acum profesor, antrenor, ce i-a 
lipsit Petrolului în toți acești ani de nu a mai reușit să 
promoveze?

Cred că i-a lipsit Viorel Moldovan! Lăsați-l și o să vedeți 
că el va promova. În România avem o foarte mare problemă 
cu răbdarea, noi vrem ca totul să se facă pocnind din degete, 
dar un lucru trainic se face numai în urma unui proces, care 
poate lua timp.

- Ce le urezi fanilor ploieșteni și cititorilor Ziarului 
Ploieștii?

Le urez să se încarce cu ”răbdare” și să-și susțină echipa la 
fi ecare meci. Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, le urez 
de asemenea sărbători fericite și sănătate, pentru că în aceste 
vremuri, sănătatea este pe primul plan.
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Jucător de bază în defensiva Astrei și, mai apoi, după fuziune, petrolist cu acte-n regulă, Lucian Dobre este unul dintre oamenii care încearcă să 
întoarcă tot ceea ce fotbalul i-a oferit: pasiune, spirit, seriozitate, bucurie, satisfacție. Are o școală de fotbal unde crește generația de mâine, este 

”școlit”, citit și pus la punct cu tot ceea ce este nou în materie. Lucian Dobre a plecat de mult din Ploiești, dar a rămas conectat și atent la Petrolul, 
căruia îi ține pumnii de la distanță.Interviu realizat de Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

PETROLUL PLOIEȘTI, DOUĂ ÎNFRÂNGERI ÎN LIGA 2,PETROLUL PLOIEȘTI, DOUĂ ÎNFRÂNGERI ÎN LIGA 2,  
CU AEROSTAR BACĂU ȘI ASU POLI. TIMIȘOARA

Petrolul Ploiesti a suferit o nouă înfrângere în Liga a doua la 
fotbal, cedând duminică, la Timișoara, pe terenul echipei 

ASU Politehnica. Gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, prin golul 
marcat, în prima repriză, de către Plazonja (32), rezultat în urma 
căruia Petrolul pierde teren în lupta pentru accederea în play-off , 
ocupând, acum, doar poziția a zecea în ierarhia la zi a eșalonului 
secund!

ASU Politehnica: Hindrich – D. Radu, Mera, Scutaru, Pamfi le 
– Al.Munteanu, Coadă (63 Casado), Codrea, Ivanovici (81 S. 
Popovici) – Axente (78 B. Vasile), Plazonja. Antrenor: Dan Alexa.

FC Petrolul: Avram – Olaru (70 Mendoza), Mondragon, 
Manolache, Țicu – V. Bogdan (56 Constantinescu), Botic (56 

Ekollo), Roige (cpt), Vajushi – Beleck, Balint (83 Saim Tudor). 
Antrenor: Viorel Moldovan.

Au arbitrat: Rareș George Vidican (Satu Mare) – Răzvan 
Nistoran (Reșița) și Ramona Udrea (Tg. Jiu). Arbitru de rezervă: 
Vladimir Nagy (Mihăceni – Alba).

Observatori: Dan Monea (Aiud) și Viorel Lolea (Reșița).
Asta după ce, cum patru zile înainte, Petrolul Ploiești a fost 

surclasată de către penultima clasată, Aerostar Bacău, scor 1-4, 
în partida din runda a 12-a considerată pe teren propriu și care 
a avut loc la Mogoșoaia. Unicul gol al „găzarilor” a fost reușit de 
către Vajushi, din penalty, elevii lui Viorel Moldovan ratând încă 
o lovitură de pedeapsă în prima repriză, la scorul de 0-2.

Petrolul Ploiești: Kitanov – Alb. Olaru, Andr. Răuță (cpt), 
Mondragon, Țicu – D. Enache (Ad. Nicolae 52’) – Diarra, Ekollo 
(Vajushi 46’), Botic, Saim Tudor – Beleck (Val. Balint 59’).

Din minutul 39, ploieștenii au evoluat în inferioritate numerică, 
fundașul Andrei Răuță fi ind eliminat pentru cumul de cartonașe 
galbene.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Patrick Popescu, 
Cătălin Vraciu, Horia Ilie și Alexandru Zaharia.

Săptămâna aceasta este una cu două jocuri ofi ciale pentru 
Petrolul. Primul joc miercuri, pe „Ilie Oană”, de la ora 17, cu 
Gloria Buzău, în cadrul etapei a 14-a a eșalonului secund, iar cel 
de-al doilea sâmbătă, de la ora 18, pe terenul Ceahlăului Piatra 
Neamț, în „16”-imile Cupei României.

Sursa foto: fcpetrolul.ro

etrolul Ploiesti a suferit o nouă înfrângere în Liga a doua la

PLOIEȘTIUL CU NOROC: PLOIEȘTIUL CU NOROC: 
CALIFICARE PENTRU CALIFICARE PENTRU 
NAȚIONALA U21 LA NAȚIONALA U21 LA 

TURNEUL FINAL AL CETURNEUL FINAL AL CE

FotbalFotbal

Echipa națională U21 a României a obținut, 
la mijlocul săptămânii trecute, la Ploiești, 
califi carea (pentru a doua oară consecutiv) la 
turneul fi nal al Campionatului European de 
anul viitor, din Slovenia, după ce a remizat cu 
Danemarca, scor 1-1, terminând grupa a opta 
de califi care pe locul secund. Golul echipei 
noastre, care a jucat în superioritate numerică 
mai bine de o jumătate de oră, a fost reușit de 
Valentin Costache (min. 72).

Califi cați deja la Euro, danezii au deschis 
scorul dintr-un penalty transformat de 
Laursen (min. 50), iar echipa lui Adrian 
Mutu s-a mulțumit cu remiza după ce Belgia 
a pierdut în Bosnia-Herțegovina cu 3-2, în 
ultimele minute jucătorii noștri pasând obsesiv 
la mijlocul terenului preț de câteva minute!

România a evoluat în următoarea distribuție: 
Vlad – Boboc, Paşcanu, Ciobotariu, Haruţ – 
Moruţan, M. Marin, Olaru – I. Hagi,  Costache 
(Carnat ‘76), Măţan. Selecţioner: Adrian Mutu.

Clasamentul fi nal al Grupei 8 este următorul: 
Danemarca - 26 de puncte, Romania - 20, 
Ucraina - 16, Finlanda - 13, Irlanda de Nord 
- 9, Malta - 1.

Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Echipa națională U21 a României a obținut

Echipa de handbal seniori a CSM 
Ploieşti a încheiat primul turneu al 
sezonului 2020-2021 al Diviziei A, găzduit 
de sala „Mihai Viteazul”, din Turda, 
jucând doar două din cele trei meciuri 
programate. În primul meci, ploieștenii au 
cedat nemeritat, cu scorul de 25-24 (14-
12), în faţa echipei secunde a celor de la 
CSU din Suceava, la capătul unei partide 
în care cele două formaţii au mers „cap la 
cap” permanent şi, mai important, golul 
decisiv a venit cu 3 secunde înainte să se 
audă sirena, la capătul unei faze în care 
arbitrii Mihai Ciutacu şi Alin Stamatoiu 
au trecut cu vederea o infracţiune de 
„paşi” comisă de marcatorul golului 25 
al sucevenilor, Bogdan Cozorici. Pentru 
CSM Ploieşti, au jucat: M. Mihăilescu 
– C. Albu (7 goluri, 5 din „7 metri”), G. 
Paraschiv (5), Ed. Gheorghe (5), I. Mirică 

(3), N. Nicolae (2), D. Rudai 
(1), Al. Pop (1), R. Floarea, 
M. Iorga şi V. Păncescu.

În cel de-al doilea joc, 
ploieștenii s-au impus 
cu 38-32 (18-13) meciul 
cu CSM Bacău II. Pentru 
CSM Ploieşti au jucat: Ad. 
Tănăsescu, M. Mihăilescu, 
M. Oprea – N. Nicolae (7), 
G. Paraschiv (6), P. Albu (6), 
Al. Pop (5), I. Mirică (4), Ed. 
Gheorghe (4), R. Floarea (3), R. Iacob (1), 
C. Ilie (1), V. Păncescu (1) şi M. Iorga. 

Băieţii noştri ar fi  trebuit să joace şi cu 
CSU Galaţi, dar adversarii nu s-au putut 
prezenta la Turda, aşa că primul turneu 
a fost unul doar cu două meciuri pentru 
CSM Ploieşti.

Demn de remarcat este debutul în 

Divizia A, la doar 16 ani, al tânărului pivot 
Eduard Gheorghe, sosit în această toamnă 
de la CSŞ Ploieşti, acolo unde a crescut 
sub îndrumarea lui Ion Nicolae şi Ciprian 
Costache. Născut pe 20 septembrie, 
Eduard nu a avut emoţii la debutul în 
Divizia A, înscriind 9 din cele 62 de goluri 
marcate de formaţia noastră în cele două 
partide. Felicitări!

DEBUT PENTRU CSM PLOIEȘTI ÎN CAMPIONAT

Divizia A la doar 16 ani al tânărului pivot
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Ai în faţă o 
lume întreagă de 

descoperit, ţi se deschid 
orizonturi noi, ești 
inspirat/ă și dornic/ă de 
schimbări. Scrie-ţi pe o 
hârtie toate așteptările 
și dorinţele, astfel se vor 
materializa mai sigur și 
nu vei scăpa din atenţie 
detaliile planurilor tale.

Este cazul să 
renunţi la limitările 

pe care singur/ă ţi 
le-ai impus de-a lungul 
timpului. Fă-ţi curaj să 
îţi înfrunţi temerile și 
depășește momentul. 
Manifestarea creativităţii 
te va ajuta. Nu te atașa 
de persoane inaccesibile 
sau care nu vor să facă 
compromisuri.

Ai la îndemână 
o grămadă de 

posibilităţi amoroase și 
întorci pe toate părţile 
opţiunile. Nu te grăbi 
să iei decizii în sectorul 
partenerial, nici măcar 
dacă ești singur/ă. 
Așteaptă să se limpezească 
apele. Deși te simţi 
protector faţă de cei iubiţi, 
ai grijă să le respecţi 
independenţa proprie.

Ești destul de 
conservator/oare 

de felul tău, dar nu 
ar strica deloc să faci 
câteva schimbări în modul 
tău de viaţă. Schimbă-ţi 
rutina, ieși din carapace și 
exprimă-ţi personalitatea 
în lume. Dacă va veni către 
tine cineva cu sentimente 
și declaraţii, nu te speria și 
nu face stânga împrejur.

Ia lucrurile ușor, 
fă ce îţi place, 

testează și tatonează 
activitătile care iţi 
merg la sufl et. Câteva 
fl irturi nevinovate te vor 
amuza, dar cam atât. 
Nu te îngrijora cu privire 
la bani, fi i recunoscător/
oare pentru ceea ce ai 
și vor urma vremuri 
îndestulate.

Sensibilitatea 
și empatia te 

caracterizează și le vei 
demonstra din plin 
în această perioadă. 
Ele sunt puterea ta 
personală. Este posibil 
să ţi se prezinte idei 
noi, nonconformiste. 
Nu le respinge, profi tă 
de moment pentru a 
ieși din plafonare. 

Ajungi la 
concluzia că 

trebuie să schimbi 
ceva la modul în care 
comunici și te raportezi 
la cei din jur. Energia ta 
nu se poate manifesta 
fără participarea 
celorlalţi. Cel mai 
sănătos este să îţi asumi 
propriile greșeli, să le 
consideri inevitabile și 
să mergi mai departe. 

Îţi vei da seama 
că ai ajuns la o 

etapă de evoluţie 
personală în care este 
nevoie să te oglindești 
în altcineva pentru a 
merge mai departe. 
Felul în care te apreciezi 
pe tine însuţi/însăţi 
este cel care determină 
atitudinea celorlalţi. 
Implică-te caritabil în 
cauzele în care crezi.

Ar fi  bine să 
îţi permiţi 

un moment de 
meditaţie, de conectare a 
inimii cu mintea. Acest 
lucru va avea benefi cii 
și asupra stării tale 
fi zice, nu numai asupra 
stării psihice. Vei putea 
găsi răspunsuri asupra 
menirii tale autentice, 
a ceea ce trebuie să faci 
pentru a fi  mulţumit/ă.

Toate încercările 
prin care ai trecut 

în ultima perioadă 
se vor dovedi a fi  lecţii de 
viaţă preţioase, cele care 
te dezvoltă în direcţia 
bună. Afectiv, vei primi 
exact cât și ce oferi și 
tu la rândul tău. Decât 
să te înfurii pe cei care 
nu te înţeleg, mai bine 
încearcă un dialog cu ei.

Poţi ajuta pe 
alţii împărtășindu-

le din propria 
experienţă, nu ezita să îţi 
spui povestea. Relaţiile tale 
cu prietenii te vor preocupa 
și vei analiza care îţi sunt 
sentimentele și motivaţiile 
către aceștia. Siguranţa 
ta emoţionala va fi  
ameninţată de schimbările 
din mediul social, dar 
pericolul nu este real.

Iubirea are 
nevoie de aripile 
pe care i le dă 

visarea, ea nu poate exista 
exclusiv în prozaic, așa 
că încurajează-ţi amorul 
să zboare pe aripile 
imaginaţiei. Se anunţă 
vremuri tumultoase pe 
planul muncii, dar fi i 
liniștit/ă. Cu siguranţă vei 
avea parte de ocazii bune!

PAGINA 12

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!”
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Sfatul astrologic al săptămânii: „Lumea nu-ţi poate dărui ceea ce nu primește de la tine” – Friedrich Schiller

Rubrică realizată de  Mihaela MANEA
mihaela_manea2002@yahoo.com
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