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CINE A CÂȘTIGAT ȘI CINE A PIERDUT
DUPĂ VOTUL NOSTRU DE... MOȘ NICOLAE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

D

upă alegerile locale din 6
decembrie, județul Prahova va
fi reprezentat în Parlamentul României
de 6 aleși ai PSD, 6 de la PNL, 3 de la
USR PLUS și 1 de la AUR. Ca număr
de voturi, PSD a avut un ușor avans față
de PNL, dar la redistribuire, numărul
de mandate este egal între cele două
formațiuni politice. La nivel național,
procentul obținut de PSD se situează

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

ZZECE MOTIVE, DE CE AȘA!?

sub 30%, dar e greu de presupus că
social-democrații vor putea realiza o
majoritate în Parlament, cât să ofere
guvernul pentru următorii patru ani. În
schimb, forțele de dreapta (PNL-USRPLUS-UDMR-Minorități) pot livra o
majoritate, dar nu atât de confortabilă
pe cât o clamează liderii partidelor.

1. PSD- pe primul loc. DE CE? Pentru
că: guvernarea PNL a dat prilejul unor
interpretări majore de incompetență;
alegătorii pesediști
sunt cei mai
disciplinați; absenteismul i-a avantajat
cel mai mult pe ei; deși sunt viciați de
tot felul de povești cu baroni, corupți,
clanuri etc, când este vorba de un interes
Continuare în pagina 7
major sunt uniți precum o haită.
2. 31% prezență la vot. DE CE?Pentru
că: partidelor mari le convine asta;
avertismentul “stați în casă” l-a anulat
pe, neasumatul de niciun partid, slogan,
“haideți la vot!”; lumea este scârbită;
lumea este resemnată.
PREȘEDINTELE L-A NUMIT INTERIMAR PE
3. PNL- un scor rușinos. DE CE?
Pentru
că: după locale, peneliștii au
MINISTRUL MAp
MApN, NICOLAE CIUCĂ
început
să
se poarte fix ca pedeliștii; au
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
fost luate măsuri anticovid haotice, fără
a fi aproape unic în peisajul act de demisia prim-ministrului și l-a numit ca temei științific sau de bună practică și
p
politic al ultimilor 30 de ani. premier interimar pe Nicolae Ciucă. Acesta va nepopulare; o bună parte din alegători
Motivul ține de eșecul PNL păstra și portofoliul de la Ministerul Apărării văd în PNL noul PSD; s-au crezut
M
la alegerile parlamentare. Naționale. Ciucă a avut cel mai scurt discurs
Orban a declarat: „Demisia posibil la instalare, el enunțând prioritățile
O
m
mea vreau să arate limpede Guvernului: gestionarea pandemiei Covid-19,
ccă nu mă cramponez de o punerea în aplicare a strategiei de vaccinare,
funcție, nu pun condiții. Interesul României este măsuri economice în sprijinirea celor afectați
deasupra interesului PNL și al meu personal.” de criză, finalizarea anului financiar 2020 și
Președintele României, Klaus Iohannis, a luat pregătirea anului 2021.

LUDOVIC ORBAN ȘI-A DEPUS
MANDATUL DE PREMIER

L

a nici 24 de ore de la închiderea
urnelor, premierul Ludovic Orban și-a
depus mandatul de premier, gest considerat

SCENARIU ÎNVĂȚĂMÂNT ONLINE PÂNĂ LA
ROȘU
VACANȚA DE IARNĂ
PENTRU
otrivit calendarului școlar și a Hotărârii nr.
P
57 a Comitetului Național pentru Situații
ÎNCĂ 14
Speciale de Urgență, școlile și grădinițele rămân
închise fizic pentru elevi și copii până pe 11 ianuarie
ZILE, LA
2021. Mai exact, până la intrarea în vacanța de iarnă,
decembrie 2020, elevii și copiii vor continua
PLOIEȘTI 22cursurile
în sistem online. Hotărârea a fost semnată
chiar de premierul
estricțiile impuse prin anunțarea demisiei.
H.G. nr. 967/2020 și H 83/
07.12.2020 a Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Prahova
se mențin pentru încă 14 zile, la
Ploiești. Măsura se impune în
condițiile în care incidența ratei
cumulate a cazurilor pe ultimele
14 zile este de 5,38 cazuri la 1.000
de locuitori. În Prahova, 33 de
localități au rata de infectare
cumulată mai mare de 3 cazuri la
mia de locuitori. Cele mai mari cifre
se înregistrează la Păulești-6,16,
Olari-5,77, Cocorăștii Colț-5,48,
Scorțeni-5,29 și Bănești-5,11.

R

ACTUALITATE

CJ Prahova pregătește două
mari proiecte
pentru finanțare europeană

Ludovic Orban, înainte de

ASOCIAȚIA PENTRU COPIII CU
DIZABILITĂȚI „TERAPII MIRACULOASE
- SPERANȚE PENTRU VIITOR”
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ACTUALITATE

P

asiunea și dăruirea
pentru copii - și
sănătatea acestora, ambiția de a
face imposibilul - posibil, toate
acestea au dus la împlinirea
unui vis frumos: Asociația
pentru copii cu dizabilități
*Terapii
Miraculoase
Speranțe pentru viitor.*
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Primăria Câmpina a pus ochii pe Turcia intervine
mai multe terenuri
între rivalii
neutilizate din oraș
palestinieni

învingători înaintea meciului.
4. USR-PLUS nu a rupt gura târgului.
DE CE? Pentru că: mesajul lor este unul
care nu se bazează, deocamdată, decât
pe critică și mai puțin pe construcție;
nu dau impresia unui aliat corect, prin
critica virulentă la adresa PNL; au dat
dovadă de complicitate cu interesele
marelui “aliat” din Parlament și abia
pe ultima sută au schimbat macazul
conform lozincilor partidului; par atinși
de un trecut nu tocmai curat.
5. AUR- “surpriza”. DE CE? Pentru
că: neluându-i nimeni în seamă (având
în vedere rezultatul slab de la localelocul 13) nu au fost atacați de nimeni,
cu nimic; electoratul a taxat sabotarea
acestuia de către televiziunile de partid,
prin neinvitarea la aproape nicio
dezbatere electorală; a umplut un gol
lăsat de partidele cu tente naționaliste
(PRM, UNPR); a umplut un alt gol lasat
de Gigi Becali cu al lui PNG; a umplut
un alt gol lăsat de Dan Diaconescu cu al
lui PPDD; a fluturat steagul ROMÂNIEI
mai mult decât pe cel al UE, NATO și
aliaților strategici.
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Livia Maria Botică
(CSM Ploiești), campioană
europeană la junioare

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”

Psalm 49, 20

Ziarul Ploiestii

ACTUALITATE

10 - 16 decembrie 2020

Mă doare-n băşcălie!
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IEȘI DIN LAC ȘI CAZI
ÎN PUȚ!
Aho, aho...
Mă doare-n bășcălie!
În astă pandemie,
Alegeri să fie!
Și-au fost...
Cam fără rost!
Românul...
Căzut-a de... prost!
Deci vă zic:
Dau din gură,
Dau din pix,
De aici eu nu mă mișc
Până când... aiurea, bre,
De vină e PeSeDe!
Pas cu pas,
Vreau alegeri mintenaș,
Fără ele nu vă las.
Poruncesc acuma eu:
Vreau și Parlamentul meu!
Zis și făcut
O votare am avut.

Deci, bre,
Chiar dimineața
Mi-a căzut fața
Când văzui AUR
Pe post de balaur,
Cu a lui Șoșoacă,
Mutră de dădacă,
Intrat în Parlament.
Asta-i vot dement!
Ba e popular,
Să vă fie clar:
De-aci pân` la Paște
Veți pupa doar moaște!
Din Senat vă zic:
Nu este Covid!
Iar dacă apare
Dăm o decretare:
Afară din țară!
-Femeie, Șoșoacă,
Asta nu-i de joacă,
Dă să spună Orban.
Degeaba, în van:
-Ce zici tu năpârcă,
De ungur crescută,
Tu nu ești român,
Din pământ străbun,
N-ai sânge de dac
Și eu nu te plac.
Și cucoană zbiară:
-Afară din țară!
Mai târziu, spre seară,
Vru să mi-l omoare,
Pe Werner, germanul,
Crudul, neumanul,
Că-i un drac păgânul
Ne fură Crăciunul,
Sorcova și porcul,
Sarmaua și portul...
Și iară țipară
-Afară din țară!
Mâncând un covrig
(Nu de frig)
I-a picat pe Hellvig:
-Na, să dai SeReIu`
La ăsta străinu`
S-aducă (...)Covidu`?
Și-apoi cu vaccinu`
Ce să facă, vere,
Vor să ne cipeze!
Și iară urlară:
-Afară din țară!
Și-uite așa, măi, românași,
Nu e bine ca să lași
Din mână ștampila...
C-apare șopârla!

Săptămâna pe scurt
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LUI MARCEL CIOCACU
-E un sport sau e o artă,
Râde hârb de oală spartă!
Vorba ta e fără rost:
Zi tu rima...
Că eu, nene, mi-s în post!

S-a apucat și el micuțul
Să dea cu râtul...
SORIN GRINDEANU

O VOTARE CU MULT TÂ
TÂLC:
ÂLC

PeSeDe-ul, mai Ciolac,
Șmercher foarte, nu malac,
A pornit ca fulgii, iarna,
Editor: SC Sprinten Infomar SRL Să-l atace... nu pe Barna,
Ci pe Orban, vai de el,
Potrivit CODULUI PENAL,
răspunderea pentru conţinutul
Poreclit și Covițel,
textelor publicate aparţine autorilor.
Premier cu-un bugețel
Cât un pui de degețel.
OFERTĂ DE
Bugetul, vai, ați ghicit,
PUBLICITATE ÎN A fost stors, crunt ciopârțit,
de ei, cu Veorica,
ZIARUL PLOIEŞTII Chiar
Zis Dăncilă Vasilica.
Caseta publicitară pe prima Uite masca, nu e masca,
Unde-i gura, unde-i fața?
pagină:
Nu-i Covid, ba e Covid,
• tipar policromie
Omoară și el un pic,
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Două babe și trei moși,
Caseta publicitară pe pagină Ah, Guvern de ticăloși!
Ați lăsat voi țărișoara
interior:
În chiloți, în pielea goală.
• tipar o culoare
Geaba Orban le striga:
- 3 RON/cm2 + TVA
-Băi, băieți, nu-i vina mea!
Caseta publicitară pe ultima Ciolacu nu-l auzea
Și mai tare el țipa:
pagină:
-În stare voi să nu fiți,
• tipar policromie
Spitale să construiți?
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Și mai bine de un an
Materiale de promovare:
Mi-l tocară pe Orban.
• 2300 caractere, font 15 pt
Nu că Orban ar fi sfânt,
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de Coborât azi pe pământ.
Dar în plină pandemie,
interior

BĂRBAT PRINS ÎN
FLAGRANT ÎN TIMP CE
COMERCIALIZA ARTICOLE
PIROTEHNICE FĂRĂ A FI
AUTORIZAT
Poliţiștii Serviciului Arme
Explozivi Substanțe Periculoase
Prahova
au
depistat
în
flagrant un bărbat, în comuna
Bărcănești, în timp ce ar fi oferit
spre
comercializare
articole
pirotehnice fără a fi autorizat
în acest sens. „Din cercetări, a

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro

reieșit că persoana în cauză ar fi
achiziționat articole pirotehnice
în
scopul
recomercializării
acestora în perioada sărbătorilor
de iarnă. Polițiștii au descoperit
în
autoturismul
bărbatului
aproximativ 30 kg de articole
pirotehnice, întreaga cantitate
fiind indisponibilizată. În cauză, se
efectuează cercetări sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de efectuare
a „orice operațiuni cu articole
pirotehnice efectuate fără drept”,

PENTRU
BARNA
PENT
PE
NTRU
RU DAN
DAN B
ARNA
AR
NA
Era odată un buric
Făcut de Dumnezeu cam mic.
Deci nici buric adevărat
Nu l-a lăsat.
Și ăst buric a vrut și el
Să fie mare într-un fel.
Dar neavând de la natură
Mărime de buric, statură,

-Am căutat în frigider și pe sub pat
Și n-am văzut nimica deochiat.
Dar când să plec, îl văd pe Sorinel
Văleu, îmi zic: tot n-am scăpat de el?!!
MINISTRESEI ANISIE

-E o vorbă pe la noi,
noi
Niciodată n-a dat greș:
Când prin școală e gunoi,
Bagă-l repede sub preș!

D

e 1 decembrie, Ziua Națională
a României, liderii politici

de la Chișinău au dat cep mesajelor
de felicitare „țării” vecine. Cel mai
impresionant mesaj a fost al cetățeanului
român Vasile Bolea, tot el secretar
PSRM și cel mai performant rugbist
între socialiști (o știe pe propria piele
și medicul Ștefan Gațcan). Acesta
a adus un omagiu statului a cărui a
doua cetățenie deține, înregistrând în
parlamentul de la Chișinău trei inițiative
legislative – privind statutul limbii ruse
(de comunicare interetnică) pe teritoriul
Republicii Moldova, privind anularea
legii anti-propagandă (rusă) și trecerea
SIS-ului de la președinție în subordinea
legislativului. Adică tot a lui Dodon.
Prin aceste inițiative Bolea și-a dorit
să demonstreze că cetățenia română o
poate obține și cel mai înverșunat antiromân.

faptă prevăzută și sancționată de
Legea nr. 126/1995”, a precizat
IJP Prahova. Cercetările sunt
continuate de către lucrătorii
Serviciului
Arme
Explozivi
Substanțe Periculoase Prahova,
pentru stabilirea întregii activităţi
infracţionale, sub coordonarea unui
procuror din cadrul Parchetului de
pe lângă Judecătoria Ploiești.
OPERAȚIUNE DE SALVARE
ÎN MUNȚII BUCEGI
Salvamontiștii din Bușteni au
fost solicitați să intervină după ce
patru tineri, respectiv trei băieți
și o fată, din Republica Moldova,

M

are încurcătură la reședința
prezidențială de la Condrița –
Igor Dodon și-a împachetat bagajele,
golind toate polițele cu murături și
conserve „tușonka”(carne afumată
conservată), sticle cu vin și borcane
cu dulceață de căpșune, zicându-și:
„Ea (Maia Sandu) a spus că nu se duce la
Condrița. Ce, să las tușonka să se strice?” La
sfârșit însă i-a rămas o caserolă măricică
liberă „Că n-am s-o las goală-goală” și a
mai zis. Și a burdușit în ea SIS-ul și 51 de
deputați, ai PSMR, din Partidul „ȘOR”
și grupul „Pentru Moldova”. „Numai
bine, e tot ce-mi trebuie deocamdată”.
Și s-a așezat pentru câteva minute (cum
e tradiția la ruși înainte de drum lung)
la umblătoare, cu gândul la viitorul
Moldovei, după care a dat bici cailor...
pardon, „Mercedesului”. Doar că nu se
știe în ce direcție – spre apartamentul de
la Chișinău sau spre moșia din suburbiile
Moscovei.

studenți în Ploiești, au rămas blocați
în Abruptul Prahovean. „Tinerii
nu au ținut cont de condițiile
meteorologice și au încercat să
ajungă pe munte pe un traseu
nemarcat pe care nu-l mai făcuseră
niciodată. Au plecat de la Căminul
Alpin spre Valea Albă doar în baza

unor descrieri găsite pe internet.
Au înfruntat ploaia, vântul puternic
și temperatura scăzută și când mai
aveau câteva sute de metri până la
Platou, au rămas blocați pe un teren
accidentat și înghețat”, a anunțat
Salvamont Bușteni. Pentru că și-au
dat seama că sunt epuizați și că nu
se pot întoarce, tinerii au sunat după
ajutor. O echipă de salvamontiști
din Bușteni s-a deplasat în zona
indicată și i-a ajutat pe tineri
să coboare cu ajutorul corzilor.
Operațiunea de salvare a durat
mai bine de nouă ore. Din fericire,
tinerii au fost recuperați și însoțiți
pe întreg traseul la întoarcere.
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13 MILIOANE DE LEI PENTRU
TERMIA DIN PLOIEȘTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

u două zile înaintea
alegerilor parlamentare,
Guvernul României a alocat
90,17 milioane de lei pentru

asigurarea
continuității
serviciului public de alimentare
cu energie termică în sistem
centralizat în 9 orașe din țară.

Printre acestea se regăsește
și Ploieștiul, care a primit
13 milioane de lei, bani care
se vor îngropa integral în
subvenția energiei termice
pentru populație. Celelalte sume
au mers către Constanța- 25
milioane lei, Giurgiu-5 mil. lei,
Motru-5 mil. lei, Brad-5 mil. lei,
Drobeta Turnu Severin-10 mil.
lei, Suceava-10 mil. lei, Tulcea11 mil. lei și Focșani-6,17 mil. lei.
Sumele sunt alocate din Fondul
de rezervă bugetară aflat la

dispoziția Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2020, ca
urmare a solicitărilor formulate
de autoritățile locale din cele 9
unități administrativ-teritoriale,
fie pentru plata subvenției, fie
pentru acoperirea pierderilor
induse de prestarea serviciului
public de producție, transport,
distribuție și furnizare a energiei
termice pentru populație în
sistem
centralizat,
aferent
sezonului rece 2020-2021.

GUVERNUL A TRIMIS 24,250 MIL. LEI ÎN PRAHOVA
PENTRU CHELTUIELI DE NATURĂ SOCIALĂ
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

L

a propunerea Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației,
Guvernul Orban a dislocat 743 de milioane
de lei din Fondul de rezervă bugetară
aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
plata drepturilor asistenților personali
ai persoanelor cu handicap grav și a
indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu
handicap grav din unități/subdiviziuni
administrativ-teritoriale din țară. Prahova
a primit 24,250 de milioane de lei, valoare
distribuită către 77 de primării din județ (13
orașe și 64 de comune). Consemnăm faptul
că este prima dată după vreo două decenii
când comuna Brazi primește un ajutor
guvernamental. În fine, orice fel de alocare,
fie de la București, fie de la județ. Cele mai
mari sume au fost direcționate către orașele
Băicoi-1,26 mil. lei și Comarnic-1,3 mil. lei.
Urmează Urlați-900.000 lei, Sinaia- 630.000
lei, Plopeni- 585.000 lei, Bușteni-566.000
lei, Slănic- 434.000 lei, Ploiești și Câmpinafiecare cu câte 405.000 lei, Mizil-275.000
lei, Azuga-270.000 lei și Vălenii de
Munte-213.000 lei. În comune au fost
repartizate următoarele valori:
-peste 600.000 lei: Bucov - 675.000
lei, Filipeștii de Târg - 614.000 lei, Valea
Doftanei - 601.000 lei;
-între 500.000 - 600.000 lei: Filipeștii de
Pădure - 540.000 lei, Florești - 540.000 lei,
Izoarele - 545.000 lei, Valea Călugărească 516.000 lei;
-între 400.000 - 500.000 lei: Albești
Paleologu - 450.000 lei, Berceni - 450.000 lei,
Cornu - 459.000 lei, Gura Vitioarei - 405.000
lei, Plopu - 450.000 lei, Scorțeni - 476.000 lei,
Târgșoru Vechi -464.000 lei;
-între 300.000 - 400.000 lei: Aluniș 360.000 lei, Ariceștii Rahtivani - 355.000
lei, Baba Ana - 383.000 lei, Brazi - 371.000
lei, Cocorăștii Mislii - 315.000 lei, Drajna 360.000 lei, Dumbrava - 360.000 lei, Mănești
- 347.000 lei, Păulești - 315.000 lei, Puchenii

Mari -329.000 lei, Vâlcănești -351.000 lei;
-între 200.000 - 300.000 lei: Bănești 266.000 lei, Bărcănești - 217.000 lei, Bertea
- 297.000 lei, Boldești Grădiștea - 280.000
lei, Cocorăștii Colț - 209.000 lei, Colceag 270.000 lei, Gorgota - 270.000 lei, Gornet
Cricov - 270.000 lei, Gura Vadului - 201.000
lei, Iordăcheanu -270.000 lei, Măneciu
-267.000 lei, Predeal Sărari -225.000 lei;
-între 100.000 - 200.000 lei: Adunați 161.000 lei, Brebu - 126.000 lei, Ceptura
- 149.000 lei, Cerașu - 141.000 lei,
Ciorani -153.000 lei, Gornet -154.000 lei,
Lipănești-113.000 lei, Măgurele-169.000 lei,
Poiana Câmpina-135.000 lei, Posești-135.000
lei, Provița de Jos-162.000 lei, Provița
de Sus-189.000 lei, Sălciile-103.000 lei,
Tomșani-182.000 lei, Vărbilău-110.000 lei;
-sub 100.000 lei: Apostolache-72.000
lei, Ariceștii Zeletin -65.000 lei, Balta
Doamnei-65.000 lei, Bălțești-91.000 lei,
Cărbunești-39.000 lei, Dumbrăvești-81.000
lei, Lapoș-41.000 lei, Salcia-45.000 lei,
Secăria-63.000 lei, Surani-50.000 lei,
Șirna-30.000 lei, Teișani-99.000 lei,
Tinosu-9.000 lei.
Ca o observație, e posibil ca banii să nu
fie utilizați exclusiv pentru plata drepturilor
asistenților personali ai persoanelor cu

Săptămâna pe scurt

INCIDENTE MINORE LA
ALEGERILE PARLAMENTARE
Alegerile parlamentare s-au
desfășurat fără incidente majore în
Prahova. De-a lungul procesului
electoral au fost depuse câteva
sesizări, dar unele s-au dovedit
a nu fi întemeiate. Persoanele
care au sesizat fapte care nu s-au
confirmat au fost sancționate
contravențional. La Sinaia, polițiștii
s-au autosesizat cu privire la faptul
că un bărbat a continuat campania
electorală în mediul online, prin

utilizarea unei rame personalizate
pe o platformă de socializare.
„Din cercetări a rezultat faptul că
aspectele sesizate se confirmă, fapt
pentru care persoana în cauză a
fost sancționată contravențional
conform art. 98, lit. t din Legea nr.
208/2015”, a precizat IJP Prahova.
La Secția 367 din Ceptura, satul
Malu Roșu, pompierii au fost
sesizați, în jurul orei 12.00, despre
faptul că la coșul de evacuarea a
fumului are loc un incendiu. Un
echipaj de stingere și unul de primajutor s-au deplasat la fața locului.

handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav. Sunt câteva
așezări (Plopu sau Bucov, de exemplu) care
au primit sume consistente și nu au pe raza
lor teritorială nici așezăminte sociale și nici
atât de multe persoane cu dizabilități încât să
se justifice valorile repartizate. Mai degrabă
acceptăm varianta că banii au fost acordați
și pentru alte scopuri decât cele strict de
natură socială.
Pe de altă parte, dacă este să suspectăm
oarecare afinități politice în acordarea
banilor-așa cum clar am demonstrat, anul
acesta și anii trecuți, că s-a întâmplat la
Consiliul Județean Prahova- probabil că ele
există, dar nu atât de strident. De exemplu,
orașele care au primit cele mai mari sume, am
numit Băicoi și Comarnic, sunt conduse de
primari PPUSL și PSD. În tranșa comunelor
cu alocări mai mari de o jumătate de milion
de lei, sunt unele conduse de primari
PNL, dar și-au făcut loc și două ( Valea
Călugărească și Izvoarele) administrații unde
primarii sunt fie de la PSD, fie a candidaților
independenți. Cea mai mică sumă (6.000 lei)
a mers către Tinosu, comună cu primar al
PNL. În categoria localităților cu sume sub
200. 000 lei sunt în mod egal și localități cu
primari PNL, și cu primari ai PSD.

În urma verificărilor, pompierii
militari au constatat că nu a fost
vorba despre un incendiu, ci despre
o supraîncălzire a compozitului de
vată minerală. La nivelul secției, a
fost întrerupt procesul de votare
timp de aproximativ 40 de minute.
Preventiv, 13 persoane s-au
autoevacuat. Procesul de votare a
fost reluat în condiții de siguranță
la ora 12.40. O altă situație s-a
înregistrat în Ploiești. Polițiștii
au efectuat cercetări cu privire la
faptul că o persoană ar fi distribuit
o postare privind susținerea unui
partid politic pentru alegerile
parlamentare. Polițiștii efectuează

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

ZECE MOTIVE, DE CE AȘA!?
continuare din pagina 1

6. Băsescu- OUT. DE CE? Pentru că:
bateria care îi poartă numele s-a epuizat;
lumea este sătulă de jocul mult prea mult
timp duplicitar al marelui “jucător”; a venit
vremea plății, iar EBA (beizadeaua fostului
președinte), de data asta, a furat din voturile
PMP, pe care PDL-ul le-a strâns pentru
“eminenta” creatură la europarlamentarele
de acum două alegeri; era și timpul!
7. Ponta- OUT. De ce? Pentru că: multă
lume a considerat partidul ca fiind doar o
căpușă a PSDului; numele fostului premier
a fost prezent în prea multe scandaluri de
posibilă corupție la nivel înalt; alianța cu
Tăriceanu i-a luat din voturile pesediștilor
rătăciți, nu i-a adus voturi; nu poți merge
de prea multe ori cu ulciorul vopsit la apă.
8. PSD tot nu va guverna. DE CE?
Pentru că: cu adevărat, conducerea PSD
nici nu vrea asta acum; chiar dacă s-ar alia
cu AUR și UDMR tot nu ar face majoritate;
nu și-a terminat, sau mai bine zis nici nu
și-a început curățenia în partid, iar luptele
din interiorul partidului ar fractura acum
și mai mult oasele dinozaurului; nu vrea
Iohannis.
9. PNL va continua guvernarea fără
Orban şi cu noua locomotivă a dreptei
USR - PLUS. DE CE? Pentru că: așa vrea
Iohannis.
10. DE CE AȘA!? Pentru că, din păcate,
nimic nu se schimbă ci doar se transformă!

• ANUNȚURI •
Pierdut formulare cu regim
special - Răspunderea Operatorilor
de Transport Rutier - ABC
asigurări - reasigurări.
Seria ROT, nr. :
12947 - 12948 - 2 buc.;
13239 - 13239 - 1 buc.;
23001 - 23100 - 100 buc.;
28950 - 28950 - 1 buc.;
31795 - 31799 - 5 buc.;
32001 - 32019 - 19 buc.;
34500 - 34500 - 1 buc.;
39919 - 39919 - 1 buc.
Se declară nule.
Călărașu Eugen - Director
Agenție BV 30.

verificări
pentru
depistarea
persoanei și sancționarea conform
Legii nr. 208/2015, a anunțat IJP
Prahova. Totodată, polițiștii au fost
sesizați, prin apel la 112, despre o
posibilă mită electorală în zona
Bariera București din municipiul
Ploiești. În cauză au fost efectuate
verificări, însă aspectele sesizate nu
s-au confirmat. Polițiștii au mai fost
sesizați, în jurul orei 15.00, despre
faptul că la secția de votare nr. 14
din Ploiești urnele nu ar fi sigilate
corespunzător. La fața locului s-a
deplasat echipa de verificare care
a constatat faptul că cele sesizate
nu se confirmă. Apelantul a fost

sancționat contravențional cu
amendă în valoare de 2.000 de lei,
conform OUG 34/2008 privind
organizarea
și
funcționarea
Sistemului național unic pentru
apeluri de urgență. O altă sesizare
a fost înregistrată la Secția de
Poliție nr. 4 Ploiești. Un bărbat
a semnalat faptul că mai multe
persoane împart pungi cu alimente
în apropierea secției de votare nr.
66 din Ploiești. „Din cercetări a
rezultat faptul că aspectele sesizate
nu se confirmă. Apelantul a fost
sancționat contravențional cu
amendă în valoare de 2.000 de lei,
conform OUG 34/2008”, a mai
precizat IJP Prahova.
PAGINA

3

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii
10 - 16 decembrie 2020

CJ PRAHOVA PREGĂTEȘTE
DOUĂ MARI PROIECTE PENTRU
FINANȚARE EUROPEANĂ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
M

C

onsiliul Județean Prahova
pregătește două proiectedespre care se vorbește de câțiva
ani-pentru finanțare europeană,
acest lucru fiind posibil după ce
Guvernul Orban a insistat și a
primit dezlegare de la Comisia
Europeană să folosească fondurile
europene
pentru
proiecte
energetice, respectiv, termie și
rețea de gaze. Primul proiect se
referă la „Reabilitare rețele termice
aferente SACET Ploiești, pentru

cienței energetice în
creșterea efi
eficienței
alimentarea cu căldură urbană”,
Etapa I. Fondurile vor fi disponibile
prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa prioritară 7, Obiectivul
Specific 7.1-Creșterea eficienței
energetice în sistemele centralizate
de transport și distribuție a
energiei termice în orașele
selectate. Acest proiect conduce
la investiții care vor îmbunătăți
sistemul de alimentare cu energie

termică în Ploiești și, cu timpul, ar
trebui să însemne și o eficientizare
a acestuia, care să conducă la un
preț rezonabil al căldurii livrate de
operatorul Dalkia. Lucrările vor
consta în: reabilitarea de conducte
de diferite diametre (traseu cu
2 și 3 conducte);
înlocuirea
vanelor/robineților în nodurile/
căminele de vane; expertizarea
și consolidarea celor 3 pasarele
de trecere peste calea ferată,
ținându-se cont în acest mod
de portanța noilor conducte
preizolate;
expertizarea și
consolidarea, dacă va fi cazul,
a
suporților
de
susținere
a conductelor montate în
aerian (cele care urmează a

COMISIA EUROPEANĂ A
DECIS: VACCINURI
ANTI-COVID ȘI KITURI
DE TESTARE FĂRĂ TVA

C

omisia
ii
E
Europeanăă a adoptat
d
măsuri care vor permite statelor
membre să scutească spitalele, medicii și
persoanele fizice din UE de TVA la achiziția
de vaccinuri anti-Covid și de kituri de
testare pentru depistarea coronavirusului.
Potrivit unui comunicat al CE, noile
norme, adoptate în unanimitate de toate
statele membre și bazate pe o propunere
a Comisiei din 28 octombrie, sunt menite
să ofere un acces mai bun și mai ieftin la
instrumentele necesare pentru prevenirea,
depistarea și tratarea coronavirusului.
Comisarul european pentru economie,
Paolo Gentiloni, a declarat: „Acordul
va contribui la asigurarea faptului că
vaccinurile împotriva coronavirusului pot

fi achiziționate
fără
hi i i
fă ă TVA în
î îîntreaga UE.
UE Îi
felicit pe toți cei implicați pentru adoptarea
extrem de rapidă a noilor norme, care vor
contribui la ieftinirea atât a vaccinurilor,
cât și a kiturilor de testare. Introducerea
cu succes a acestor vaccinuri este esențială
pentru ca Europa să depășească această
pandemie: aceasta va fi prioritatea numărul
unu pentru lunile următoare”. În prezent,
statele membre pot aplica cote reduse de
TVA pentru vânzările de vaccinuri, dar nu
pot aplica o cotă zero, în timp ce kiturile
de testare nu pot beneficia de cote reduse.
În temeiul directivei modificate, statele
membre vor putea aplica fie cote reduse, fie
cote zero, atât pentru vaccinuri, cât și pentru
kiturile de testare, dacă doresc acest lucru.

Săptămâna pe scurt
INCENDIU LA UN MAGAZIN
DIN CERAȘU
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
cuprins un magazin aflat la parterul
unei case din satul Slon, comuna
Cerașu. O persoană a sunat la 112
și a anunțat incidentul. Incendiul
s-a manifestat pe o suprafață de
aproximativ 30 mp, potrivit ISU
Prahova. Un bărbat în vârstă de
56 ani a suferit arsuri de gradul I
PAGINA
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pe față și pe frunte. Bărbatul a fost
asistat de echipajul Smurd. La fața
locului, potrivit ISU Prahova, au
intervenit un echipaj de stingere și
unul de prim ajutor

se reabilita); portanța noilor
conducte preizolate care se vor
monta și dacă va fi cazul, se vor
monta stâlpi suplimentari de
susținere; montarea aparatelor
de măsură în nodurile de vane.
Conform prevederilor Ghidului
solicitantului, costurile lucrărilor
nu
trebuie
să
depășească
20. 000. 000 euro (echivalent în
lei la cursul Inforeuro din luna
anterioară depunerii Cererii de
finanțare).
Al doilea proiect vizează o
investiție care trenează de vreo
20 de ani, respectiv, alimentarea
cu gaze naturale pe Valea
Slănicului, respectiv, Cocorăștii
Mislii, Vâlcănești, Cosminele,

Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș,
Ștefești, Bertea și orașul Slănic.
Finanțarea va fi asigurată
prin POIM, Axa Prioritară 8,
Obiectivul Specific 8.2 -Creșterea
gradului de interconectare a
Sistemului Național de Transport
a gazelor naturale cu alte
state vecine. Pentru ca această
investiție să poată primi finanțare
europeană, se va constitui un nou
parteneriat, în care CJ Prahova va
juca de această dată rol de lider
de proiect. Anterior, în cadrul
altui parteneriat, CJ Prahova și
localitățile beneficiare au finanțat
studiul de fezabilitate al acestei
investiții.

STATELE UE AU TEMPERAT PRĂBUȘIREA
PIB ÎN TRIMESTRUL AL 3-LEA

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

P

rodusul Intern Brut
a
înregistrat,
în
trimestrul al III-lea, un
declin de 4,3% în zona
euro și de 4,2% în Uniunea
Europeană,
comparativ
cu perioada similară din
2019, arată cele mai recente
date publicate de Oficiul
European pentru Statistică
(Eurostat). Cifrele sunt însă
cu mult mai bune decât în
trimestrul doi, când PIB-ul a
înregistrat o scădere anuală
de 14,7% în zona euro și
de 13,9% în UE. Cel mai
sever declin s-a înregistrat
în Grecia (minus 11,7%),
Croația
(minus
10%),
Malta (minus 9,2%), Spania
(minus 8,7%) și România
(minus 6%). Singurele ţări
care au înregistrat creșteri
în perioada iulie-septembrie
2020 sunt Irlanda (8,1%) și
Suedia (2,7%). Toate statele

UE au raportat creșteri în
trimestrul trei din 2020,
comparativ cu trimestrul
doi, cel mai semnificativ
avans fiind în Franța
(18,7%), Spania (16,7%)
și Italia (15,9%), iar cel
mai redus ritm de creștere
înregistrându-se în Grecia
(2,3%), Estonia, Finlanda
(ambele cu 3,3%) și Lituania
(3,8%). În trimestrul trei din
2020, economia României a
înregistrat o creștere cu 5,6%,
după un declin de 12,2% în

perioada aprilie-iunie 2020.
În perioada iulie-septembrie
2020, cheltuielile finale de
consum ale gospodăriilor au
crescut cu 14% în zona euro
și cu 13,2% în UE, nivelul
formării brute de capital fix
a urcat cu 13,4% în zona
euro și cu 11,7% în UE,
exporturile au înregistrat
un avans de 17,1% în zona
euro și de 17,2% în UE,
iar importurile au avut o
creștere de 12,3% în zona
euro și de 12,9% în UE.

Dramă în familia Calotă
Fostul primar al orașului Ploiești, Emil Calotă și soția Aurora Calotă, trec probabil prin
drama vieții domniilor lor, prin pierderea unicului copil,
IULIA, care abia împlinise 40 de ani.
După ani și ani în care au nutrit speranța că-și vor salva fiica, prin tratamente
specializate la clinici din țară și din străinătate, deznodământul tragic s-a produs:
Iulia a urcat la Cer, lăsându-și cei doi copii și părinții încremeniți în durere.
Redacția ziarului Ploieștii își expimă întreaga compasiune pentru familia imposibil de
greu încercată!
Lacrimi pentru Iulia!

INCENDIU VIOLENT LA
PUCHENII MARI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină după ce un
incendiu a izbucnit la o casă din
Puchenii Moșneni. Potrivit ISU
Prahova, incendiul s-a manifestat
violent, pe o suprafață de 200 mp,
în interiorul locuinței, dar și la
acoperiș. Un bărbat cu probleme
locomotorii a fost ajutat de vecini
să iasă din locuință și a fost asistat
medical de echipajul de prim
ajutor sosit la fața locului.
INCENDIU LA O CASĂ DIN
PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru

stingerea unui incendiu izbucnit
la o casă situată pe strada Tânărul
Muncitor din Ploiești. O persoană
a sunat la 112 și a solicitat
ajutorul după izbucnirea focului.
Incendiul, potrivit ISU Prahova,
s-a manifestat violent la acoperiș
pe o suprafață de 80 mp. Din
fericire nu au existat victime. La
fata locului, potrivit ISU Prahova,
au fost mobilizate operativ două
echipaje de stingere și unul de
prim ajutor.
ACCIDENT ÎN PARCAREA
UNUI SUPERMARKET DIN
CÂMPINA
Polițiștii au fost sesizați cu privire
la faptul că în Câmpina, în parcarea

unui supermarket, a avut loc un
accident rutier. În eveniment au
fost implicate două autoturisme,
respectiv un auto condus de un
tânăr în vârstă de 23 de ani și un
autovehicul condus de un bărbat
în vârstă de 34 de ani. În urma
impactului, bărbatul în vârstă
de 34 de ani a fost transportat la
spital pentru acordarea de îngrijiri
medicale. Ambii conducători
auto au fost testați cu aparatul
etilotest, rezultatele fiind negative.
„Cercetările
sunt
continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a tuturor împrejurărilor
în care s-a produs accidentul rutier
și luarea măsurilor legale”, a precizat
IJP Prahova.
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Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

P

rimarul
municipiului
Câmpina,
Alin Moldoveanu, a anunțat că
administrația locală a transmis Senatului
și Camerei Deputaților o adresă prin care
își exprimă intenția de a prelua terenurile
pe care se află căile ferate neutilizabile din
interiorul orașului. Moldoveanu a spus:
„noi avem nevoie de aceste terenuri pentru
a extinde rețeaua de drumuri și chiar pentru
realizarea unor piste de biciclete. Am transmis
o adresă Parlamentului României, prin care
am solicitat inițierea unui proiect legislativ
care să prevadă trecerea acestor terenuri din
domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Transporturilor, prin CFR SA, în
domeniul public al municipiului Câmpina și
în administrarea Consiliului Local Câmpina.”
Tot pentru dezvoltarea localității, Primăria

Câmpina a pus ochii și pe terenul fostei unități
de jandarmi, închisă în 2011 și a unei părți
din terenul de 14 hectare al Școlii de Agenți de
Poliție „Vasile Lascăr”. Moldoveanu a declarat,
pentru presa câmpineană: „am avut o discuție
cu directorul Școlii de Poliție, care mi-a spus că
intenționează să dezvolte un proiect pe un lot,
dar pentru restul terenului nu ar avea nimic
împotrivă să fie cedat administrației locale.
Urmează să am o întâlnire ca să discutăm
acest subiect pe larg, iar apoi dumnealui să
formuleze un punct de vedere către Ministerul
Afacerilor Interne. În privința fostei unități
de jandarmi, urmează să merg personal la
Ministerul de Interne pentru a discuta această
problemă. Dacă vom reuși să rezolvăm aceste
chestiuni ar fi extraordinar pentru Câmpina.”

SCAPĂ OARE COMUNA
BRAZI DE POLUARE?

PATRU FIRME DIN
CÂMPINA, IMPLICATE
ACTIV ÎN VIAȚA CETĂȚII
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
M
ai multe firme din Câmpina au
finanțat un program de sprijinire a
comunității locale, în contextul pandemiei
de coronavirus. Săptămâna trecută, a
fost rândul spitalelor și al școlilor să
primescă echipamentele achiziționate de
patru societăți ce își au activitatea în oraș.
Programele sociale-unele finalizate, altele în
curs- se referă la: sponsorizarea Spitalului
Municipal Câmpina cu bunuri/echipamente
în suma de 100.000 euro și a Spitalul de
Psihiatrie Voila cu bunuri/echipamente în
sumă de 20.000 euro (aparate de anestezie,
de ventilare, monitoare RX și pentru funcții
vitale, camere de inhalare, aparate aerosoli,
EKG-uri,
tensiometre,
pulsoximetre,
nebulizatoare pentru încăperi, tărgi, saltele
și noptiere și multe alte bunuri necesare
unității medicale); 100.000 euro pentru
dotarea unor școli cu mobilier, aparatură
și materiale necesare derulării procesului
de învățământ; acordarea, timp de 6 luni,

M

P

a „Burselor de meditații” pentru 800 de
elevi din toate ciclurile de învățământ,
valoarea totală a sponsorizării fiind de
650.000 euro; sprijin acordat persoanelor
defavorizate prin intermediul bisericilor
și cultelor în limita sumei maxime de
50.000 lei/ biserică sau cult; discount de
20% acordat de un lanț de farmacii tuturor
persoanele care prezintă talon de pensie și
au domiciliul în Câmpina și în comunele
limitrofe (Cornu, Bănești, Telega, Poiana
Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus,
Șotrile, Brebu, Valea Doftanei), programul
expirând la 31 decembrie 2020; reducerea
prețurilor la toate categoriile de carburanți
la unele benzinării prezente în oraș; scutirea
de la plata chiriei a chiriașilor din spațiile
deținute de una din societățile promotoare
a programului; reconstruirea casei unei
familii din comuna Bănești, care a rămas pe
drumuri din cauza unui incendiu.

reședintele Consiliului Județean,
Județean Iulian Dumitrescu
Dumitrescu, a solicitat SC Brazi Industrial Parc,
Parc
entitate aflată în subordinea CJ Prahova, să ia toate măsurile legale în vederea rezilierii/
încetării contractelor încheiate cu ECO Burn SRL. Cererea a venit în contextul în care chiar
conducerea societății s-a plâns că firma nu și-a respectat obligațiile asumate prin contract.
Dumitrescu a declarat: „Nu voi permite ca județul Prahova să mai miroasă a cadavre arse și să
fie groapa de gunoi a României. Prea mult timp, cei aproape 350.000 de locuitori din Ploiești și
zonele învecinate au fost otrăviți, sufocați de gaze provenite din arderea unor deșeuri periculoase,
iar instituțiile locale și centrale au stat cu mâinile în sân. Am datoria să dezamorsez această
bombă ecologică, acest atentat la sănătatea oamenilor care este poluarea. Și fiți siguri că o voi SUMĂ SIMBOLICĂ PENTRU SECȚIA
face.” Reamintim că incineratorul de deșeuri periculoase, inclusiv medicale, administrat de
COVID DE LA SCHULLER
ECO Burn SRL, amplasat în Parcul Industrial Brazi, a fost inagurat în 2011, iar la acea vreme
rimăria Ploiești a anunțat că a mai degrabă simbolică, atât cât să ajute sau
se anunța ca fiind o uriașă realizare în județ. Presa locală și centrală consemna atunci: „un
alocat 47.000 lei din buget pentru să justifice constituirea unui parteneriat
incinerator de deșeuri medicale și industriale periculoase și nepericuloase, reprezentând o investiție
amenajarea
secției Covid de la Spitalul dintre Consiliul Județean Prahova și
de peste cinci milioane de euro, cu o capacitate de ardere de 4.000 tone/an, a fost inaugurat, joi,
Municipal
„Schuller”
Ploiești. Este o sumă administrația municipală, având ca
în Parcul Industrial Brazi. Potrivit datelor oferite de Consiliul Județean Prahova, prin <<această
obiectiv această investiție. Reamintim că
investiție majoră, care deservește pe lângă Prahova și alte județe (Buzău, Dâmbovița, Sibiu și
CJ Prahova a alocat un milion de lei pentru
Argeș), precum și Bucureștiul, soluționăm problema arderii deșeurilor periculoase sanitare și a
amenajarea acestei secții speciale, cu 35 de
produselor petroliere degradate, utilizând cele mai bune tehnici disponibile>> Investiția aparține
paturi. Suma va servi pentru achiziționarea
companiei specializate în servicii ecologice de incinerare Eco Burn, din grupul de firme Urban
unor concentratoare de oxigen, stații de
Icim.” În 2018 au apărut primele probleme grave de poluare, reclamate în special de locuitorii
oxigen, amenajare spații pentru dezinfecție,
din Brazi. Nimic nu s-a întâmplat însă până când Ministerul Mediului a fost preluat de Costel
containere
speciale,
redimensionare
Alexe, care a trimis aici corpul de control, a amendat firma și a obligat Garda de Mediu să
instalație
electrică
etc.
urmărească activitatea firmei, acțiune soldată inclusiv cu închiderea temporară a societății.

P

Săptămâna pe scurt

ACCIDENT PE DN72. DOUĂ
AUTOTURISME AU INTRAT
ÎN COLIZIUNE
Accidentul rutier a avut loc pe
DN 72, în zona Bauelemente. În
eveniment au fost implicate două
autoturisme, respectiv un auto
condus de un tânăr în vârstă de 18
ani și un autovehicul condus de un
bărbat în vârstă de 36 de ani. În
urma impactului, bărbatul în vârstă
de 36 de ani a fost transportat la
spital pentru acordarea de îngrijiri

medicale. Ambii conducători
auto au fost testați cu aparatul
etilotest, rezultatele fiind negative.
„Cercetările sunt continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a tuturor împrejurărilor
în care s-a produs accidentul
rutier și luarea măsurilor legale în
consecință”, a anunțat IJP Prahova.
ACCIDENT PE DJ 102, LA
PĂULEȘTI
Polițiștii au fost sesizați cu
privire la faptul că pe DJ 102, pe

raza localității Păulești, s-a produs
un accident rutier. În eveniment au
fost implicate două autovehicule,
respectiv un autoturism condus de
o femeie în vârstă de 66 de ani și un
autovehicul condus de un bărbat
de 28 de ani. Bărbatul în vârstă

de 28 de ani a fost transportat la
spital pentru acordarea de îngrijiri
medicale. Femeia în vârstă de 66
de ani a fost testată cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind de 0,56
mg/l alcool pur în aerul expirat.
„Cercetările sunt continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a tuturor împrejurărilor
în care s-a produs accidentul
rutier și luarea măsurilor legale în
consecință”, a precizat IJP Prahova.
ACCIDENT RUTIER PE DN 1,
LA INTRAREA ÎN AZUGA.
Accidentul s-a produs pe DN1,
la intrare în Azuga, după ce două
auto au intrat în coliziune. Potrivit

primelor verificări, un bărbat în
vârstă de 33 de ani, care se deplasa
la volanul unui autoturism pe
DN1, din direcția Ploiești către
Brașov, a intrat în coliziune cu
un autoturism care se deplasa
din direcția Brașov către Ploiești,
condus de o femeie în vârstă de
31 de ani. Conducătorii auto au
fost testați cu aparatul etilotest,
iar rezultatul a fost negativ.
„Cercetările sunt continuate
de polițiști pentru stabilirea cu
exactitate a tuturor împrejurărilor
în care s-a produs accidentul
rutier și luarea măsurilor legale în
consecință”, a precizat IJP Prahova.
PAGINA
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CEI MAI BOGAȚI ȘI DE SUCCES 10 OAMENI DE AFACERI ROMÂNI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
aamericană, CEO și fondatoare cifra de afaceri, profitul net și
a companiei Anastasia Beverly capitalurile proprii, precum și
Hills, cunoscută la noi ca fiind un set de coeficienţi aplicabili
H
nr.1 în „regatul sprâncenelor” fiecăruia dintre acești indicatori
n
din SUA;
financiari, pentru estimarea
d
-Locul 5: Zoltan Teszari, 1,9 cât mai corectă a valorii
mld. lei, deținătorul companiei companiilor. Multiplii au fost
m
RCS & RDS, care a rezistat furnizaţi de către Deloitte
R
ccrizei Covid 19 fără să sufere România, pe baza analizei
lovituri majore, iar anul trecut bursiere a companiilor listate
lo
din Europa Centrală și de Est,
a înregistrat un profit record;
Anastasia Soare și Anca Vlad,
-Locul 6: Radu Dimofte, în toate domeniile și sectoarele
cele mai puternice femei de afaceri din Romania
11,5 mld. lei, fondatorul Sphera de activitate. Acolo unde nu
Franchise Group, care operează au existat suficiente date pentru a obţine
F
evista Forbes România a publicat
publicat, restaurantele KFC, Pizza Hut și Taco Bell din un multiplu relevant au fost folosite surse
recent, topul celor mai de succes și România și Italia;
externe relevante”. De remarcat ar fi că Mihai
bogați oameni de afaceri din România, din
-Locul 7: Andrei Diaconescu și Victor Anastasescu, din Câmpina, este prezent în
anul 2020. Spre deosebire de anul trecut, Căpitanu, 1,4 mld. lei, sunt fondatorii acest top cu două firme, la fel ca în cazul
se pare că Țiriac a pierdut și poziția a doua dezvoltatorului imobiliar One United oamenilor de afaceri ploieșteni, , Alin
a celor mai avuți dintre români, acesta Properties, cu afaceri în cartierele de lux din Adrian Dociu, Constantin Cătălin Vasile.
coborând pe locul al 3-lea. În primele zece București;
Cele 15 companii prahovene prezente în
locuri își fac apariția și două femei, una cu
-Locul 8: Familia Talpeș, 1,4 mld. lei, clasamentul Forbes 500 sunt următoarele:
afaceri în SUA, alta cu un brand crescut în deținătoarea Bitdefender,
țară, dar cu averi remarcabile câștigate de-a unul dintre cei mai mari
lungul timpului. O listă a celor mai puternice producători de soluții de
afaceri arată astfel:
securitate cibernetică la
-Locul 1: Daniel Dines, cu o avere nivel global;
estimată la 7,7 miliarde de lei. Este, alături
-Locul 9: Anca Vlad,
de Marius Tîrcă, fondatorul UiPath, 1,3 mld. lei, deținătoare a
specializată în cea mai în vogă tehnologie la Grupului Fildas-Catena,
nivel global, dezvoltarea de roboți software este considerată cea mai
care automatizează procesele de lucru din puternică femeie din
companii;
business-ul
românesc
-Locul 2: Dragos și Adrian Pavăl, cu o (care locuiește și dezvoltă
avere estimată la 7,5 mld. lei. Cei doi dețin afaceri în țară);
Dragos și Adrian Paval
cunoscuta companie Dedeman, care a
-Locul 10: Iulian
cunoscut, în 2019, o creștere a cifrei de afaceri Dascălu, 1,2 mld. lei,
de 13,7%, fiind al șaselea an consecutiv în proprietarul grupului Iulius Group, care
-Cemrom (locul 100 în topul Forbes),
care afacerile au plusat un miliard de lei;
deține lanțul de centre comerciale Iulius Câmpina, companie de construcții, deținută
-Locul 3: Ion Țiriac, 6 mld. lei, cu afaceri Mall și Palas Mall.
de familia Anastasescu ( cifra de afaceri în
în domeniile bancar, auto, sportiv și cel al
2019-103,1 mil. lei, profit net-31,6 mil. lei);
15 FIRME DIN PRAHOVA,
transporturilor;
-Soceram (locul 108), Câmpina, Mihai
-Locul 4: Anastasia Soare, 2,3
PREZENTE ÎN
Anastasescu, construcții ( cifra de afaceri în
mld. lei, o femeie de afaceri româno2019-152,1 mil. lei, profit net: 28,1 mil. lei);
TOP 500 FORBES
-Internațional S.A. (locul 121), Sinaia,
Prahova se află pe locul 7
fi
rmă
deținută de familia fostului politician
în topul județelor în privința
Dan Radu Rușanu, profilată în turism (cifra
n
numărului
de
companii
de afaceri în 2019-30,9 mil. lei, profit netp
prezente
în
clasamentul 12,7 mil. lei);
F
Forbes
500, având 15 nume
-Seca Distribution S.R.L. (locul 127),
c
care
corespund profilului Ploiești, Alin Adrian Dociu, Constantin
c
celor
mai valoroase societăți. Cătălin Vasile, profilată pe comerț (cifra de
P
Publicația
arată că „evaluarea afaceri în 2019-615,2 mil. lei, profit net-11,1
c
companiilor
a avut la bază mil lei);
m
metodologia
de calcul realizată
-Confind S.R.L. (locul 132), Câmpina,
d Forbes România, pornind Ioan Simion, furnizor de echipamente și
de
Daniel Dines și Marius Tîrcâ
de
d la multiplii medii pentru servicii în domeniul petrolului și gazelor,

R

Ion Țiriac

fiind implicat în sectorul de producție,
fiind
producție
rafinare (cifra de afaceri în 2019-157,2 mil.
lei, profit net-3,5 mil. lei);
-Aquila Part Prod Com S.R.L. (locul
173), Ploiești, Alin Adrian Dociu, Constantin
Cătălin Vasile, transport (cifra de afaceri în
2019-938,6 mil. lei, profit net-3,2 mil. lei);
-Recunoștința Prodcom Impex S.R.L.
(locul 284), Filipeștii de Pădure, familia
Timiș, industria cărnii (cifra de afaceri în
2019- 479 mil. lei, profit net-7,9 mil. lei);
-Ana și Cornel S.R.L. (locul 305), Mizil,
familia Paraschiv, industria cărnii (cifra de
afaceri în 2019-207,5 mil. lei, profit net-17,7
mil. lei);
-Lemet S.R.L. (locul 306), Câmpina,
familia Rizea, producție mobilă (cifra de
afaceri în 2019-164,6 mil. lei, profit net -6,5
mil. lei);
-Phoenixy S.R.L. (locul 340), Băicoi,
Eliodor Apostolescu, Cătălin Nour, industria
dulciurilor (cifra de afaceri în 2019-136,9
mil. lei, profit net-12,9 mil. lei);
-Supermarket La Cocoș S.R.L. (locul
360), Ploiești, Gianina Nica, industria
alimentară (cifra de afaceri în 2019-253,3
mil. lei, profit net- 8,1 mil. lei);
-Oltina Impex Prod Com S.R.L. (locul
363), Urlați, Nicolae Nicolaescu, Cosmin
Olteanu, Bogdan Iosif, industria panificației
(cifra de afaceri în 2019-427 mil. lei, profit
net-15,9 mil. lei);
-Goodies Meat Production S.R.L. (locul
405), Ceptura de Jos, Adrian Neniță, Gabriel
Câmpeanu, industria cărnii (cifra de afaceri
în 2019-130,2 mil. lei, profit net-12,1 mil.
lei);
-Artsani Com S.R.L. (locul 439 în topul
Forbes), Ploiești, George Țapu, Oleg Tătaru,
comerț (cifra de afaceri în 2019-168,9 mil.
lei, profit net- 5,7 mil.lei);
-Proleasing Motors S.R.L. (locul 483),
Blejoi, Mihaela Dinu, auto (cifra de afaceri
în 2019-209,8 mil. lei, profit net-9,4 mil. lei).

PESTE 20 DE MILIOANE DE EURO PENTRU
TINERII FERMIERI DIN ROMÂNIA

M

inistrul
Agriculturii,
Adrian Oros, a anunțat
că s-a finalizat selecția proiectelor
pentru tinerii fermieri depuse
în acest an, în prima fază fiind
admise la finanțare 493 de dosare,
în valoare de 20,2 milioane de
euro, fonduri de care tinerii vor
beneficia începând din 2020.
Cererile
pentru
finanțarea
exploatațiilor agricole au fost
depuse în perioada 15 iulie-15
octombrie 2020, în sesiunea
derulată la nivel național și,
pentru prima oară, în diaspora, la

nivelul întregii Uniuni Europene.
Banii sunt asigurați prin măsura
6.1 „Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri”, din Programul
Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020 (PNDR 2020). În total
au fost depuse 778 de cereri de
finanțare (din care 10 ale tinerilor
din diaspora), în valoare totală
de 31.870.000 de euro, după cum
urmează:
-200 de cereri, în valoare de
8,16 milioane de euro, pentru
investiții în horticultură;
-146 de cereri, în cuantum de
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5,94 mil. euro, pentru culturile de
câmp;
-138 de cereri, în valoare de
5,63 milioane de euro, pentru
ferme vegetale mixte;
-97 de cereri, în valoare de
3,88 milioane de euro, pentru
apicultură;
-81 de solicitări de finanțare,
însumând 3,43 de milioane de
euro, pentru investițiile mixte,
atât în sectorul vegetal, cât și
zootehnic;
-75 de cereri, în cuantum de
3,12 milioane de euro, pentru

creșterea bovinelor de lapte;
-22 de cereri de finanțare, de
aproape 1 mil. euro, în ferme
zootohnice mixte;

-10
cereri, în valoare de 0,50
10 cereri
0 50
mil. euro, pentru investiții în
creșterea ovinelor, caprinelor și
bovinelor de carne.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:
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!

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

CINE A CÂȘTIGAT ȘI CINE A PIERDUT
DUPĂ VOTUL NOSTRU DE... MOȘ NICOLAE

10 - 16 decembrie 2020

Î

n cel mai dificil an din ultimii 30, alegerile parlamentare, desfășurate sub semnul pandemiei de
coronavirus și a celei mai severe recesiuni economice globale de la Al Doilea Război Mondial încoace,
au înregistrat și ele un record negativ sub aspectul prezenței la vot: 31,84% (17,15% în mediul urban și
14,69% în mediul rural), ceea ce înseamnă că s-au prezentat la urne 5.787.091 de alegători din totalul de
peste 18 mil. de români înscriși în listele permanente. Este cel mai scăzut procent de când se desfășoară
alegeri generale în România. De altfel, prezența la vot a scăzut constant din 1990 încoace, dezinteresul fiind
pus pe seama dezamăgirii față de clasa politică: 1990-86,19%, 1992-76,29%, 1996-76,01%, 2000-65,31%,
2004- 58,50%, 2008-39,2%, 2012-41,76%, 2016-39,46%.
continuare din pagina 1
upă centralizarea a 99,02% din 2020 (8,89%), dar mai slabe articolul) alegerilor din Prahova
din
voturile
valabil cu aproape 8 % față de alegerile este următorul:
-Camera
Deputaților:
exprimate, PSD a obținut victoria europarlamentare (22,36%) de
PSD - 28,90%, PNL - 27,16%,
la aceste alegeri parlamentare, anul trecut; (vezi tabel 1)
UDMR: se menține în scorul USR - PLUS - 15,46%, AUR la diferență de 4 procente față
de PNL. Situația voturilor este obișnuit, înregistrând 5,82% 9,38%, ProRomânia - 4,19%
pentru Camera Deputaților și PMP - 5,00%;
următoarea:
-Senat: PSD-32,11%, PNL -PSD: după trei ani de 5,96% pentru Senat;
-AUR: reprezintă rezultatul 29,23%, USR - PLUS -17,70%,
guvernare în care a măcelărit legile
justiției, dar a și operat majorări oarecum neplăcut al acestor ProRomânia-5,49%, PMP-6,18%.
După redistribuirea voturilor,
importante în grila de salarizare alegeri, cu un scor aproape
bugetară (salarii duble sau triple) neverosimil pentru România având în vedere că Pro România
și sistemul de pensii, după un alt anului 2020 și pentru un partid și cel mai probabil și PMP nu au
an în care singura grijă a fost să extremist și cu niște discursuri trecut pragul electoral de 5%, cei
dinamiteze măsurile Guvernului ieșite cu mult din limitele 11 deputați și 5 senatori prahoveni
PNL în lupta cu pandemia, PSD democratice. Alianța pentru vor fi reprezentanții a 4 partide, la
a obținut 29,24% din voturi la Unirea Românilor a obținut 8,89% Camera Deputaților și a 3 partide,
Camera Deputaților și 29, 64% la voturi pentru Camera Deputaților la Senat. Componența probabilă
Senat. Scorul este mai bun decât la 9,09% pentru Senat. Componența este următoarea:
Camera Deputaților: Bogdan
europarlamentare (22,5%) și locale aproximativă a noului Parlament
Toader,
Simona
Teodoroiu,
(23,26%), dar mai mic cu 15% este următoarea:
-Camera Deputaților: PSD- Grațiela
Gavrilescu,
Rodica
față de alegerile parlamentare din
2016, ceea ce ar echivala nu cu un 110 mandate, PNL-93, USR Paraschiv (PSD), Cătălin Predoiu,
câștig, ci cu o pierdere însemnată; PLUS-55, AUR-33, UDMR-21, George Ionescu, Mircea Roșca
și Răzvan Prișcă (PNL), Andrei
-PNL: după un an în care a minorități-17;
-Senat:
PSD-47
mandate,
Lupu, Mihai Polițianu (USRgestionat cea mai grea perioadă
PNL-41,
USR
PLUS-25,
AUR-14,
PLUS) și Adrian Axinia (AUR);
pe care a traversat-o România
UDMR-9.
Senat: Radu Oprea, Laura
în ultimii 30 de ani (criza
Moagher
- Fulgeanu (PSD),
coronavirus, secetă, inundații,
SD ȘI PNL PRAHOVA Roberta Anastase, Alexandru
recesiune economică), PNL a
TRIMIT LA BUCUREȘTI Nazare (PNL) și Aurel Oprinoiu
scăzut sensibil față de rezultatele
UN NUMĂR EGAL DE (USR- PLUS).
de la europarlamentare (27%) și a
PARLAMENTARI
pierdut 7 procente (32,32%) față de
OMPARAȚII ÎNTRE
alegerile locale, obținând 25,17%
În Prahova, prezența la vot
REZULTATELE DIN
voturi pentru Camera Deputaților a fost sub media națională,
2016 VS. 2020
și 25,59% pentru Senat. Față respectiv, 30,13%, ceea ce
de rezultatele din 2016, chiar și înseamnă că, în cele 624 de secții
În Ploiești, alegerile au fost
după anul cu măsuri extrem de de votare, s-au prezentat la urne câștigate de PNL (28,30% la
nepopulare, s-ar putea spune că 195.836 de prahoveni, din totalul Camera Deputaților și 29,72%
PNL a câștigat 5 procente;
de 649.899 de persoane înscrise la Senat). În județ, PSD și-a
-USR-PLUS:
și-a
trecut în listele permanente. PSD a adjudecat 57 de localități, din care
un scor totuși sub așteptări: câștigat alegerile în județ, dar la nouă orașe. Cele mai importante
15,04% la Camera Deputaților un procent destul de apropiat de declarații au venit de la liderul
și 15,55% la Senat. Rezultatele scorul PNL, ceea ce face ca ambele social-democraților și de la
sunt mult mai bune decât la partide să livreze același număr primarul Ploieștiului:
alegerile parlamentare din 2016 de parlamentari. Rezultatul ( încă
Bogdan Toader: „Oamenii
(aproximativ 9%) și alegerile locale provizoriu, la ora când redactăm au sancționat actuala guvernare

D

P

C

Tabel 1.

ParƟd
ScruƟn electoral
PSD
PNL
USR

Camera Deputaților (%) Senat (%)
2016
2020
2016
45
29,24
45,68
20
25,17
20,42
9
15,04
8,92

2020
29,64
25,59
15,55
Tabel 2

Par d
An alegeri
PSD
PNL
USR

Camera Deputaților (%)
2016
2020
43,4
28,90
22,2
27,16
8,7
15,46

și măsurile impuse în ultima
perioadă. Oamenii ne-au acordat
încrederea și au văzut în noi
speranța de a gestiona cum trebuie
situația legată de pandemie”;
Andrei
Volosevici:
„La
Ploiești PNL a reușit să învingă.
Avem procente peste PSD și peste
USR. Consider că la alegerile
parlamentare decontăm măsurile
luate pentru stoparea pandemiei,
măsuri pe care orice Guvern
responsabil trebuie să le ia.”
Dacă ne raportăm însă la
alegerile parlamentare din 2016,
PSD a pierdut 14,5% la Camera
Deputaților și 11,39% la Senat,
în timp ce PNL a câștigat 4,96%
la Camera Deputaților și 6,43%
la Senat. Despre USR trebuie să
apreciem că aproape și-a dublat
scorul în patru ani! (vezi tabel 2)
Este adevărat, în comparație
cu alegerile locale, când PNL a

Senat (%)
2016
43,50
22,8
8,8

2020
32,11
29,23
17,70

obținut, în Prahova, voturi duble
față de PSD, se poate spune că
cetățenii au sancționat anul în
care PNL a gestionat criza Covid.
Dar nici PSD nu se poate lăuda
că a câștigat foarte mult pentru
un 2020 când singura preocupare
a social-democraților a fost să
pună tunul pe Guvernul Orban,
nefăcând nimic real în a ajuta țara,
în vreme de pandemie. Pentru
Prahova ar mai fi de reținut că
ALDE, înghițit cu totul de Pro
România, a dispărut în patru
ani de o politică a trădărilor, iar
partidul lui Ponta nu va intra
în Parlament, dat fiind faptul
că nu a realizat pragul electoral
de 5%, iar PMP s-ar putea, de
asemenea, să rămână pe dinafară.
Semnalăm doar în treacăt apariția
AUR (Alianța pentru Unitatea
Românilor), partid votat de 9,38%
de prahoveni.

ASOCIAȚIA PENTRU COPIII CU
DIZABILITĂȚI „TERAPII MIRACULOASE SPERANȚE PENTRU VIITOR”
continuare din pagina 1

Î

n cadrul acestei asociații,
copii vor participa la
următoarele activități și vor
u
beneficia de proceduri medicale
b
sspecifice: spectacole de teatru,
ccursuri de artă, cursuri de dans,
eechitație, masaj terapeutic și
de
relaxare,
reflexoterapie,
d
detoxifiere, guler cervical, aparat
d
alergică,
gimnastică
rrinita
medicală, kinetoterapie.
m
Suntem o echipa de profesioniști
cce promovează un stil de viață
ssănătos, pasionați de o stare de
bine sub toate aspectele: fizic,
b
mental, emoțional și spiritual.
m
Echipa care se vă ocupa
de copiii dumneavoastră este
d
fformată din psihoterapeuți și
tterapeuți cu o vastă experiență

în
domeniu,
în
terapie
ocupațională, comportamentală /
ABA, logopedie.
Asociația este poziționată în
zona centrală a orașului Ploiești,
bucurându-se de un spaţiu
amenajat de 624 mp, dintre care
220 mp construiți, astfel copiii
având toate condițiile la dispoziție
pentru activitățile desfășurate
aici.
În incinta asociației noastre
există și cabinet de terapie
parentală și dezvoltare personală
«Healing Center».
Asociația noastră își desfășoară
activitatea pe întreg parcursul
anului, inclusiv pe perioada
vacanţelor școlare.

Tarife terapie lunară:
2 ore/zi - 700 Ron/lună
3 ore/zi - 850 Ron/lună
4 ore/zi - 1000 Ron/lună
5 ore/zi - 1100 Ron/lună
6 ore/zi - 1200 Ron/lună
7 ore/zi - 1300 Ron/lună
8 ore/zi - 1400 Ron/lună
Pentru detalii și înscrieri,
vă așteptăm la sediul asociației
noastre,
situat
în
strada
Transilvaniei nr. 16 (vis-a-vis de
Tipografie), sau la nr. de telefon:
0726.215.518 Andra Petrescu
0731.728.905 Adrian Radu
0344.119.823 Cabinet
Program: Luni - Vineri
între orele 08:00 - 18:00
PAGINA
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SCENA POLITICĂ A CHIȘINĂULUI
– DE LA BINOM LA TRINOM

P

agube de circa 50-60 de mii lei constituie valoarea totală a bunurilor deteriorate
în urma altercațiilor dintre deputații PSRM și cei ai Platformei DA și PAS în
parlamentul de la Chișinău pe 3 decembrie curent. „Noi nu de asta facem economii, ca
cineva să-și bată joc”, a declarat spicherul Grecianîi a doua zi și a dispus a stabili cine se
face vinovat de deteriorarea bunurilor parlamentului. Pare firesc, dacă nu ne-am întreba:
tot circul din acea zi în legislativ nu este cumva parte a scenariilor zămislite la „cina cea
de taină” din 17 noiembrie a PSRM-iștilor la baza de odihnă „Odiseu” de la Vadul lui
Vodă, pe care Igor Dodon le ținea în mare secret până a le furișa, acum, în legislativ?
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro
CU GRIJĂ PENTRU POPOR
ȘI CU LANCEA LA SPATELE
PREȘEDINTELUI ALES
După înfrângerea pe care a suferit-o, Igor
Dodon nu se poate împăca că a pierdut puterea,
dar mai ales oportunitatea de a se complace
într-un narcisism antisocial, de a se da în
spectacol și a-și etala mândria nemăsurată
a unui individ ce-și supraapreciază forțele
și libertatea sa în confruntare cu destinul.
Suferind de trauma puterii, a căzut în delir
sau cel puțin într-un complex mesianic, mai
dându-se drept un salvator al națiunii, chiar un
Ștefan cel Mare al Moldovei, desigur socialiste.
Iar cum și ciracii săi de partid au rămas și ei
debusolați și cam speriați, i-a convocat să le
pună în mâini scenariile clocite se știe de cine
și pe unde.
Primul obiectiv acum al socialiștilor (de
fapt al lui Dodon) e să găsească formule și
mecanisme de izolare a președintelui ales
Maia Sandu, așa încât să arate „poporului
moldovenesc” că potrivit Constituției
dânsa nu poate să facă nimic, ca oamenii
să se dezamăgească în perspectiva unor
eventuale anticipate și să nu-i mai voteze
partidul tot așa de abitir ca și pe dumneaei în
prezidențiale. Și chiar să dicteze ei condițiile
anticipatelor. „Formula dizolvării acestui
Parlament ține numai de PSRM. Noi vom
decide când și cum”, a declarat în mai multe
rânduri Igor Dodon.
Ofensiva a început în ședința plenară din
3 decembrie curent a legislativului. Spre a
evita o eventuală sciziune a socialiștilor,
Igor Dodon a propus colegilor scoaterea de
la naftalină a unor promisiuni mai vechi,
care au fost alipite proiectelor bugetului și
politicii bugetar-fiscale și vamale pentru
anul 2021: anularea Legii anti-propagandă
(retransmiterea programelor TV rusești),
proiectul cu privire la funcționalitatea
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii
Moldova (statutul limbii ruse), altul
care prevede obligativitatea traducerii
prospectelor medicale în limba rusă, precum
și un statut juridic special pentru UTA
Găgăuzia, care, în opinia opoziției, reprezintă
o amenințare la adresa securității naționale
și deschide calea federalizării Republicii
Moldova. Toate acestea când etnicii ruși
pare să se fi împăcat cu statusul quo al
situației lingvistice și nu mai revendică un
statut special al limbii ruse, iar propaganda
rusă la televiziunile acaparate deja de Dodon
e ca și mai înainte ca la ea acasă. Inițiative
care pur și simplu să mai tragă din timpul
rezervat socialiștilor la putere, dar și menită
să hărțuiască deputații din opoziție. Revolta
opoziției (PAS, Platforma Da, PDM și grupul
PAGINA
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„Pro Moldova) însă a ajuns la apogeu când
pe ordinea de zi a descoperit și proiectul
ce viza trecerea Serviciului de Informații și
Securitate (SIS) și cel al Protecției și Pazei
de Stat (SPPS) de la președinție, din nou, în
subordinea Parlamentului. Și asta după ce
în iunie 2019, tot la insistența socialiștilor,
a fost strămutat din subordinea lui în cea
a președintelui Dodon. Cu tot apetitul său
de fală goală, președintele socialist încă în
funcție arată acum ca un copil supărat, care,
după ce a pierdut jocul sau fiind alungat
de la grădiniță pentru comportament urât,
plecând, își ia acasă jucăriile și olița.
Propunerile opoziției de a modifica
ordinea de zi (de a exclude proiectele de legi
privind statului limbii ruse, transfer al SISului, cel privind statutul juridic special al UTA
Găgăuzia ș. a.), argumentând că practic toate
nu au avizele comisiilor corespunzătoare,
după cum prevede Regulamentul, au fost
respinse cu votul socialiștilor și a celor de la
Platforma „Pentru Moldova”.
DOUĂ PARTIDE ȘI O SINGURĂ
IUBIRE
Dezmățul
socialiștilor
și
al
„moderatorilor” din prezidiu i-au făcut pe
deputații Platformei DA și PAS să recurgă
la blocarea tribunei legislativului. Procedeu
repetat în mai multe rânduri, cum cei din
prezidiu au adoptat o tactică de vot pe
furiș – anunțau o întrerupere, după care
reveneau și treceau abuziv un proiect-două
de legi. Și din nou întrerupere. Tensiunea
a dus la îmbrânceli și altercații cu aplicarea
forței fizice, cu ruperea cablurilor de la
microfoane, cu dușuri de apă rece peste Vlad
Bătrâncea, care preluase moderarea ședinței
cu bucluc. După cinci ore și mai bine de haos
și probe de mușchi, deputații din fracțiunea
PSRM și de la Platforma „Pentru Moldova”
au votat mai multe proiecte, chiar fără a fi
prezentate de autori. Ba și fără să se mai
numere voturile, ci doar acoperite cu fraza
de serviciu din prezidiu: „Cu majoritate de
voturi proiectul de lege a fost adoptat”. Așa a
fost aprobată în lectură finală trecerea SIS în
subordinea Parlamentului, abrogată decizia
prin care terenul Stadionului Republican
a fost transmis cu titlu oneros pentru
construcția ambasadei SUA, proiectele de
lege privind statutul juridic special al UTA
Găgăuzia, cel cu privire la statutul limbii
ruse și altele. Fără dezbateri și prezentări, cu
votul comun al socialiștilor și deputaților de
la Partidul „ȘOR”, plus transfugii de la „Pro
Moldova”, dovedind astfel existența unei noi
coaliții, fie și neoficializate. Apropo, atât
în campania electorală, cât și în primele
zile după înfrângere, Dodon declara mereu

categoric: „PSRM poate face coaliție doar
cu PDM, PAS și Platforma DA. Punct!”.
Dar iată că după logodna din primele zile
de la reluarea ședințelor parlamentului,
s-a „jucat” și nunta celor două formațiuni:
PSRM și Platforma „Pentru Moldova”, după
cum au luat în zeflemea mai mulți deputați
noul „cuplu” parlamentar. De altfel, nu e
prima și nici ultima declarație mincinoasă
a președintelui socialist Dodon. Gluma
desigur e siropoasă, dar mai grav este că deși
Dodon s-a jurat că nu va face coaliție în nici
un caz cu Ilan Shor, acum fostul binom s-a
transformat în trinom și a devenit evidentă o
nouă caracatiță criminală – Igor Dodon, Ilan
Shor și Vlad Plahotniuc.
Președintele în funcție Dodon a criticat,
formal, comportamentul deputaților din
ziua cu bucluc în Parlament, dar a taxat
doar opoziția. Că, chipurile, socialiștii nu
și-au dorit violențe. Dar: „Noi acolo avem
câțiva maeștri în sport. Dacă îi dădeam
voie lui Vasea Bolea, pe vreo șase îi cârliga
pe loc numai dintr-o lovitură”. Ca și pe
Gațcan, a uitat să spună Dodon. Pledoaria
pentru lupta la pumni, făcută publică încă
în campanie, pare să nu-l fi părăsit. Să
ne mai întrebăm cine a conspirat pentru
deciziile ilegale? Când chiar tot Dodon i-a
convocat pe toți seara și le-a strâns mâna,
spunându-le că au fost bravo.
SERVICIILE SPECIALE NU-S
CHILOȚII PRIMEI DOAMNE
De cu totul altă părere sunt experții
în materie de parlamentarism și
constituționalitate. Alexandru Tănase, expreședinte al CC, nu crede că cele întâmplate
în forul legislativ pot fi calificate ca o „banală
bulibășeală politicianistă”. Tănase e convins
că ceea ce s-a întâmplat în Parlament
„seamănă a LOVITURĂ DE STAT”, iar
recentele decizii ridică grave probleme
de constituționalitate. „SIS și SPPS nu-s
chiloții primei doamne, portretul lui Putin
și conservele din beciurile reședinței de la
Condrița, pe care să le treci în valiză când îți
faci bagajele. Lucrurile sunt mult mai grave.
De fapt asistăm la o tentativă de capturarea
a unor instituții importante ale statului
în scop subversiv”, apreciază Tănase. Or,
mesajele de incitare la separatism, lansate de
Dodon la bețiile din sudul țării imediat ce a
pierdut prezidențialele, tentativa de a tulbura
liniștea interetnică prin revenirea la statutul
limbii ruse fac parte dintr-un scenariu de
subminare politică a Republicii Moldova
ca stat. Și atrage atenția că Dodon, chiar
dacă a fost înfrânt în alegerile prezidențiale,
rămâne a fi succesorul unui sistem politic
și al unei majorități parlamentare produse
de acest sistem. „Atâta timp cât „curatorii”
din Kremlin vor controla Parlamentul prin
intermediul lui „Kremlinovici”, Republica
Moldova se va afla într-o zonă a unor riscuri
sporite de securitate. Astfel, „decuplarea”
președintelui ales al republicii de anumite
instituții, cum este SIS și SPPS, e vitală pentru
implementarea unor astfel de strategii”, mai
precizează expertul.
Și Ambasada SUA la Chișinău a criticat
dur decizia PSRM-ȘOR privind Stadionul
Republican. „Statele Unite au negociat
în bună-credință cu guverne succesive
ale Republicii Moldova timp de peste un
deceniu achiziția terenului. Această abrogare
încalcă un acord bilateral obligatoriu, încalcă
dreptul internațional și afectează negativ
relațiile dintre SUA și Republica Moldova”,
se arată în comunicatul Ambasadei. Or, nu
e vorba doar că americanii ne-au dat bani
cu nemiluita, ne-au construit drumuri și
poduri, ne-au susținut și ne mai susțin
mereu. Problema e că noua adunătura din
legislativul de la Chișinău a sfidat toate

normele internaționale, ca să nu mai vorbim
de cele ale bunului simț. Până și Ion Chicu,
păpușa gonflabilă a lui Dodon, a recunoscut
că decizia cu pricina e o eroare regretabilă,
când pe terenul în cauză s-au efectuat deja
activități cu caracter tehnic în comun cu
partea americană. Nu se știe cât a fost de
sincer și dacă acest reproș nu face parte și el
din scenariul lugubru al socialiștilor.
A PIERDUT ALEGERILE. VA
PIERDE ȘI DREPTUL DE A SE
AFLA ÎN MOLDOVA?
Oricât ar încerca Dodon și noul său anturaj
să se agațe de putere, este doar o problemă
de timp până o vor pierde. Nimeni nu poate
rezista veșnic la putere, asta o știu toți. Mai
puțin politicienii care s-au îndrăgostit peste
poate de fotoliile lor încât nu mai percep
adecvat realitatea. Dodon nu a înțeles de
ce a pierdut alegerile. Nicio decizie din cele
adoptate în ședința din 3 decembrie nu are
ca obiectiv bunăstarea cetățenilor. Niciuna!
Toate, inclusiv modificarea componenței
Biroului permanent al Parlamentului
(acum Sergiu Sârbu va asigura majoritatea
confortabilă lui Dodon) și revocarea
democratei Monica Babuc din funcția
de vicepreședinte și „alegerea” în această
funcție a deputatului Vladimir Vitiuc de la
Partidul „ȘOR” (profesionalismul înlocuit
cu servilismul), au un singur scop – să-l
facă pe înfrântul Igor Dodon să se simtă mai
confortabil în calitate de vlogger/șomer/
coordonator al Republicii Moldova. Și te-ai
mira că o să-i aducă plus de voturi partidului
său în apropiatele anticipate. Dacă nu chiar
dimpotrivă. După ce a pierdut alegerile,
Dodon e pe cale să piardă și dreptul de a se
afla la libertate sau chiar în Moldova.
Dar și reacția Maiei Sandu, precum
și a foștilor parteneri de Bloc ACUM la
cele întâmplate în legislativ e complicat
să o apreciezi ca una adecvată. Scoaterea
susținătorilor la proteste pe timp de
pandemie i-ar putea aduce nu numai criticile
adversarilor (ele nici nu au întârziat, maligne
și răutăcioase cum sunt), dar și prejudicii
de imagine. Revendicările de duminică ale
protestatarilor, fie ei 5 mii cum au apreciat
forțele de ordine, fie 20 ulterior crescând
până la 50 de mii, cum susțin organizatorii,
de anulare a pachetului de legi, votat în
mod abuziv, cu încălcarea oricăror norme
și proceduri de validare, pot fi mai onorabil
revendicate prin sesizări la CC. De altfel,
Înalta Curte a și dispus, pe 7 decembrie,
suspendarea actului normativ prin care
SIS a fost subordonat Parlamentului,
lipsindu-l pe Dodon de posibilitatea de
a-l promulga până când CC se va întruni
pentru examinarea contestației. Dar și la
demisia urgentă a guvernului, cu dizolvarea
ulterioară a Parlamentului și declanșarea
alegerilor parlamentare anticipate s-ar putea
ajunge printr-un efort de parlamentarism
judicios și bine calculat din toate punctele
de vedere. Așa încât să se evite exemplele
de eșuare ale moțiunilor de cenzură, fie prin
vot, ca cel din iunie curent, fie prin blocare
de cvorum, ca cea împotriva ministrului
de interne Pavel Voicu (deputații PSRM și
de la Platforma „Pentru Moldova” nu s-au
prezentat în ședință). Inclusiv eforturi de
neutralizare și demascare a unor asemenea
specimene politicianiste ca Sergiu Sârbu,
cvadruplu trădător și se pare tocmai
autorul și inspiratorul ultimelor mișcări ale
transfugilor de la PDM – Pro Moldova –
Pentru Moldova – Partidul „ȘOR”.
Mai devreme sau mai târziu legislativul va
fi dizolvat. În primăvară sau în toamnă vor
avea loc alegeri anticipate. Întrebarea este ce
formațiuni și cu câți deputați vor accede în
următoarea legislatură. Și cu cine vor face
alianță cei care pledează astăzi pentru mult
râvnita schimbare?
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TURCIA INTERVINE ÎNTRE RIVALII PALESTINIENI

S

ăraci, în dezacord și cu tot mai puţini prieteni. Acesta ar putea fi rezumatul situaţiei
palestinienilor, care, de mai bine de un deceniu, au fost împărţiţi între Cisiordania,
sediul guvernului președintelui Abbas, partidul moderat Fatah și Fășia Gaza, controlată
de islamiștii Hamas. Turcia, care aspiră să fie puterea principală din regiune, a profitat de
circumstanţă și a reușit recent să pună la punct un acord de reconciliere între palestinieni
la Istanbul, notează Francisca de Andres în ziarul spaniol ABC, citat de rador.ro.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

D

upă cum au anunţat surse din jurul
lui Abbas, negociatorii din Fatah
și Hamas au ajuns la un acord, în Turcia,
pentru organizarea alegerilor în șase luni –
mai întâi legislative și apoi prezidenţiale – și
să pună capăt unei înfruntări între facţiunile
palestiniene, care durează de 15 ani.
Acordul de reconciliere, care are
precedentul nefericit al altor încercări
care s-au încheiat cu fiasco, este precedat

de această dată de o circumstanţă
extraordinară: Israelul a reușit în câteva
săptămâni să stabilească relaţii depline cu
două state din regiune, Emiratele Arabe
Unite (EAU) și Bahrain. Și acesta pare să fie
doar preludiul altor succese diplomatice.
Premiul cel mare pentru statul evreu ar
fi stabilirea unor relaţii cu Arabia Saudită,
care, din motive tactice, pare să se joace cu
termenele limită; analiștii subliniază că, fără

„consimţământul” Riadului, nu ar fi avut loc
mișcările Emiratelor Arabe și Bahraimului,
două ţări aflate pe orbita saudită.
Oprirea avansului diplomatic al Israelului
pare a fi laitmotivul atât la Ramallah, cât şi
la Ankara. Şi cel mai uşor pentru moment
este un simplu compromis electoral după
15 ani de cantonament palestinian moderaţi
ai lui Abbas din Cisiordania şi Ierusalimul
de Est şi radicalii Hamasului din Gaza, un
mic teritoriu pe care islamiştii l-au preluat
cu forţa acum mai bine de un deceniu.
Distanţele ideologice şi tactice între unii
şi ceilalţi continuă să rămână colosal, dar
nevoia de a ieşi din impas şi de a salva
proiectul de stat palestinian poate face un
miracol.

Dacă exemplul Emiratelor Arabe şi
Bahraimului se va răspândi în restul
monarhiilor din Golful Persic, ar putea
fi ironic faptul că cei mai mari susţinători
ai cauzei palestiniene vor deveni nonarabi. Pe de o parte, regimul şiit persan
din Iran, foarte apropiat de Hamas – în
ciuda faptului că ese vorba de o mişcare
islamistă sunnită -, care nu a mişcat un
deget în faţa calificării sale de către Israel
ca fiind Micul Satan (comparativ cu Marele
Satan – Statele Unite). Şi pe de altă parte,
regimul otoman din Turcia, care arată o
activitate diplomatică neobişnuită, aproape
compulsivă, în împlinirea proiectului lui
Erdogan de recuperare a sultanatului în plin
secol XXI.

EVANGHELIA, SCRISĂ
100 DE MILIOANE DE
DOLARI PENTRU EXTREMA DUPĂ STANDARDE NOI
DREAPTĂ ISRAELIANĂ

P

atronul rus al clubului Chelsea,
Chelsea prin
intermediul unor companii offshore
anonime, a donat fonduri fundaţiei coloniștilor
ultra-ortodocși care ocupă pământurile și casele
palestiniene. Oligarhul neagă, însă confirmă alte
donaţii către Tel Aviv, în valoare de o jumătate de
miliard. Un nou capitol al anchetei internaţionale
realizate de Espresso cu conţinutul ICIJ este dat
publicităţii de ziarul italian La Republica, preluat
de rador.ro.

R

oman Abramovich, cunoscut în întreaga
lume a fotbalului ca proprietar al Chelsea,
unul dintre cele mai prestigioase cluburi din Premier
League a Marii Britanii, este un oligarh, finanţator
și antreprenor rus (oţel, nichel), pe care revista
de specialitate Forbes îl plasează pe locul 113 în
clasamentul celor mai bogaţi oameni de pe planetă,
cu o avere personală de peste 12 miliarde. În același
timp, este și un filantrop, chiar dacă nu-i place să
facă public acest lucru. Investigaţia jurnalistică
Fincen Files dezvăluie că Abramovich a trimis mai
mult de 100 de milioane de dolari prin intermediul
unor companii offshore anonime, unei fundaţii a
extremei drepte israeliene care se numește Elad și
care îi susţine pe coloniștii evrei ultra-ortodocși ce
ocupă pământurile și casele palestiniene.
O practică considerată ilegală de Organizaţia
Naţiunilor Unite, dar apărată de guvernul de la Tel
Aviv cu o lege specială, Absentee property Iaw” (Legea
proprietăţii absente), care permite coloniștilor
israelieni să preia proprietăţile palestiniene
considerate „abandonate”.
Fundaţia a fost înfiinţată în 1986, pentru a oferi
asistenţă juridică gratuită coloniștilor în procesele
civile împotriva familiilor palestiniene care încearcă
să-și revendice caselor și terenurile. De asemenea, de
mai mulţi ani, se ocupă și de gestionarea faimoaselor
situri arheologice ale „Orașului lui David” din zona
arabă a Ierusalimului vizitate în fiecare an de peste
un milion de turiști.
În 2016, jurnalistul de investigaţie Uri Blalu, care
lucrează acum și pentru BBC, publica deja în ziarul
israelian Hauretz primele articole despre donaţiile

masive străine primite de Elad, provenind de la
patru companii offshore controlate de acţionari
misterioși.
Acum, ancheta Fincen Files, bazată pe documentele
bancare confidenţiale ale agenţiei americane de
combatere a spălării banilor – obţinute de ButtFeed
News și partajate cu consorţiul ICIJ, reprezentat în
Italia de grupul Expresso – îl indică pe Abramovich
drept proprietarul efectiv a cel puţin trei offshoreuri, cu sediul central în Insulele Virgine Britanice.
Pare că și cea de a patra societate ar fi controlată,
prin intermediul unor persoane de încredere, tot de
către patronul clubului Chelsea. E vorba de aceleași
companii străine, adică Farleigh, Centley, Leiston și
Ovington, care au plătit mai mult de jumătate din
donaţiile totale primite de fundaţia Elad în perioada
2005-2018.
La întrebările puse de BBC în numele celor peste
400 de jurnaliști asociaţi consorţiului, un purtător
de cuvânt a răspuns că „Roman Abramovich nu
recunoaște că deţine sau controlează niciuna dintre
companiile din Insulele Virgine Britanice care au
făcut donaţii către Elad”. Și a adăugat: „Domnul
Abramovich este un apărător generos al Israelului
și al societăţii civile evreiești, care în ultimii 20 de
ani a acordat subvenţii de peste 500 de milioane de
dolari pentru a sprijini sănătatea, știinţă și educaţia
comunităţilor evreiești din Israel și din lumea
întreagă”. În urmă cu doi ani, oligarhul rus din
Londra a dobândit și cetăţenia israeliană.
Interpelată de BBC, fundaţia Elad a declarat că
a respectat mereu toate legile israeliene privind
asociaţiile non-profit, inclusiv în ceea ce privește
transparenţa. Cu toate acestea, la întrebările despre
Abramovich a răspuns că nu poate spune nimic,
„din respect pentru intimitatea donatorilor”.
Elad se bucură de protecţia puternică și la nivel
internaţional, Printre susţinătorii săi publici se
află și actualul ambasador american în Israel,
David Friedman, un mare apărător al așezărilor
coloniștilor, una dintre personalităţile care insistă ca
SUA să recunoască Ierusalimul ca și capitală.
Pe lângă finanţările către Elad, cele patru
companii offshore, asociate acum de numele lui
Abramovich prin rapoartele trimise de marile bănci
internaţionale de către agenţia anti-spălare de bani
Fincen, au efectuat multe alte transferuri bancare,
cu cifre impresionante. Numai Cantley, așa cum se
poate citi într-unul dintre numeroasele documente
Fincen Files, a reușit să gestioneze în doar câteva luni
transferuri bancare în valoare de 300 de milioane de
dolari.

M

ai nou, Partidul Comunist Chinez distorsionează chiar și
Evanghelia, care este revizuită și corectată. Mulţi catolici
din China au fost literalmente uimiţi de denaturarea unui pasaj din
Sfânta Scriptură, cuprins într-un text școlar și publicat de University
of Electronic Science and Technology Press, condusă de guvern, unde
elevilor de liceu li se predă „etica și legea profesională”. Episodul
„retușat” este cel al femeii adultere care era pe punctul de a fi lapidată
și care a fost adusă înaintea lui Isus, consemnează presa italiană.

Î

n Evanghelia după Ioan este
scris că păcătoasa trebuia
condamnată la moarte, pentru că
încălcase legea vremii. Numai că
Isus le-a spus oamenilor care se
pregăteau s-o omoare cu pietre:
„Acela dintre voi care este fără de
păcat să arunce primul cu piatra”.
Auzind acest lucru, mulţimea s-a
retras. Isus i-a spus femeii că nu o
va condamna, dar că ea va trebui să
nu mai păcătuiască.
Varianta chineză, în schimb, este
îmbogăţită cu un final diferit, unde
citim că Hristos, după plecarea
mulţimii, a lapidat-o pe femeie
spunând „și eu sunt un păcătos.
Dacă legea ar putea fi aplicată doar
de oameni fără cusur, legea ar fi
moartă”. O versiune care a creat
multă confuzie și dezorientare
în rândul catolicilor, până când a
ajuns la agenţia de presă UCA.
Între timp, pe reţelele de

socializare au apărut mai multe
postări ale oamenilor indignaţi de
acest episod. „Vrem ca toată lumea
să știe că Partidul Comunist Chinez a
încercat mereu să denatureze istoria
bisericii, să calomnieze Biserica
noastră și să-i facă pe oameni să o
urască.” Mathew Wang, un profesor
creștin la o școală profesională,
a confirmat modificarea textului
Evangheliei,
specificând
că
textele variază de la o zonă la
alta a Chinei. Wang a adăugat
că manualul controversat a fost
revizuit de Comitetul de revizuire a
manualelor pentru educaţia morală
din învăţământul profesional
secundar și că autorii au folosit un
exemplu greșit pentru a justifica
legile socialiste din China. Agenţia
de presă UCA a contactat preoţii
care, sub anonimat au declarat că
denaturarea este rezultatul unui
plan precis.
PAGINA
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Box
LIVIA MARIA BOTICĂ (CSM PLOIEȘTI),
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA JUNIOARE

S

portiva Clubului Sportiv
Municipal Ploieşti, Livia
Maria
Botică,
este
noua
campioană
europeană
de
junioare la categoria „+80 kg”
la box, în urma competiției care
a avut loc la Sofia. Ea confirmă
astfel performanţele din ultimii
doi ani, în care a fost campioană

naţională (2019 şi 2020) şi
câştigătoare a Cupei României
(2020).
Antrenată de Titi Tudor şi
Adrian Pîrlogea, Livia Maria
s-a impus în finală în faţa
polonezei Weronika Bochen,
arbitrii acordându-i victoria
în unanimitate, scor 5-0. Asta

după ce, în semifinale, Livia
Botică trecuse de reprezentanta
Ucrainei, Polina Chernenko, prin
RSC (Referee Stop Contest).
„A făcut un meci excelent, din
toate punctele de vedere! Am
vorbit cu ea aseară şi mi-a promis
că va da totul în ring pentru a
deveni campioană europeană,

iar astăzi s-a ţinut de cuvânt.
Sunt atât de fericit, că nici nu ştiu
pe unde merg”, a spus, pentru

site-ul oficial al clubului,
antrenorul coordonator al secţiei
de box a CSM Ploieşti, Titi Tudor.

L

a campionatele naționale de box rezervate cadeților, care
s-au desfășurat la Arad, boxerii de la CSM Ploieşti au
obținut patru medalii, Fabio Stroe devenind campion naţional
al categoriei „36 kg”. Ceilalți sportivi care au urcat pe podium
sunt Robert Ciobanu (56 kg) şi Marian Carlos Stângă (+90 kg),
care au obţinut medaliile de argint, iar Răzvan Alexandru Pavel
(44.5 kg) a cucerit medalia de bronz. Antrenorul coordonator
al secţiei de box, Titi Tudor, şi antrenorul Adrian Pârlogea au
deplasat la Arad un lot de 9 sportivi, cei cinci care nu au obținut
medalii fiind Mario Gheorghe (46 kg), Eftimie Dumitru (48
kg), Ștefan Toader (59 kg), Cristian Toader (62 kg) şi Darius
Popa (76 kg).

PLOIEȘTEANUL ADRIAN URSEA,
ANTRENOR PRINCIPAL LA OGC NICE

Fotbal
PETROLUL PLOIEȘTI, VICTORIE
CU 3-0 LA FINAL DE AN

P

etrolul Ploiești a încheiat anul 2020 cu o
victorie la scor de forfait, în cadrul etapei
a 15-a a ligii a doua la fotbal, impunându-se,
sâmbătă, la Slobozia, cu scorul de 3-0, prin
golurile reușite de Huja (min. 24), Ekollo (min.
78) și Balint (min. 89).
UNIREA: Poiană – R.Ghiță, G. Lazăr, I.
Dinu, Ibrian (80 Muscă) – Suciu – C. Toma
(cpt), Chebac (46 Danciu), Adăscăliței (64
Unguru), Trucă – Ad. Moldovan (64 Cr. Ene).
Antrenor: Adrian Cristea.
FC PETROLUL: Kitanov – Mondragon (75
Olaru), Meijers, Huja, Țicu – Salifu (57 Balint)
– Constantinescu, Nir Lax, Roige (cpt), Vajushi
– Buhăescu (75 Ekollo). Antrenor: Viorel
Moldovan.
Au arbitrat: Vlad Baban (Iași) – Marius
Bălan (Dej) și Ionuț Petrică Cîmpeanu (Cluj
Napoca). Rezervă: Andrei Baciu (Botoșani).
Observatori: Marcel Savaniu (Brașov) și
Stan Prodan (Alexandria).
Petrolul va ierna pe locul 8 în clasament,

având 21 de puncte, reunirea lotului fiind
preconizată pentru data de 6 ianuarie, în
condițiile în care sezonul de primăvară va
începe mai devreme decât de obicei, cu
meciurile contând pentru optimile de finală
ale Cupei României, etapă ce este programată
să se desfășoare în perioada 9-11 februarie.
Apoi, campionatul Ligii 2 se va relua pe 20
februarie, cu partidele din runda a 16-a. Până
la finele primei părți a campionatului mai
sunt de disputat șase etape, în care formația
noastră va avea următorul program: Etapa 16
(20 februarie): FC Petrolul – Metaloglobus
București; Etapa 17 (27 februarie): Pandurii
Lignitul Tg. Jiu – FC Petrolul Ploiești; Etapa 18
(6 martie): FC Petrolul Ploiești – AFC TurrisOltul Tr. Măgurele; Etapa 19 (13 martie):
Concordia Chiajna – FC Petrolul Ploiești;
Etapa 20 (20 martie): FC Petrolul Ploiești – CS
Mioveni; Etapa 21 (27 martie): FC Universitatea
Cluj – FC Petrolul Ploiești. Apoi, primele 6
clasate vor continua lupta pentru promovare
într-un
play-off, în care se va intra cu
în
punctele
acumulate, în totalitatea lor,
p
în prima parte a sezonului. Partidele se
vor
v juca tur-retur, iar, la final, ocupantele
primelor
două locuri vor promova direct
p
în Liga I, în timp ce formațiile situate pe
pozițiile
3 și 4 vor disputa un meci de
p
baraj
cu locurile 8 și 7 din play-out-ul
b
Ligii
I.
L
În ceea ce privește Cupa României,
țintarul
fazelor superioare va fi
ți
următorul:
9-11 februarie: optimi de
u
finală; 2-4 martie: sferturi de finală; 13115 aprilie: semifinale/tur; 11-13 mai:
ssemifinale/retur; 22 mai: finala.

F

ormația franceză de primă ligă
OGC Nice are, începând de
vineri, un nou antrenor principal, fost
internațional petrolist, care îl inlocuiește
în funcție pe legendarul Patrick Vieira.
Acesta a fost demis după eșecul de joi, 2-3
pe teren propriu, cu Bayer Leverkusen,
în grupele Europa League.
Este vorba despre Adrian Ursea, fost
jucător la Petrolul Ploiești, Victoria
București – cu care a ajuns până în
sferturile de finală ale Cupei UEFA în
1989, Vevey și Neuchatel Xamax (ambele
din Elveția) și fost internațional român.
„Patrick Vieira, who joined the club
in the summer of 2018, is no longer
head coach of OGC Nice, effective
immediately. In a meeting conducted
after last night’s match, the Nice Board
informed Patrick Vieira of their decision
to end their collaboration. The Rouge
et Noir club has decided to appoint
Adrian Ursea as head coach of the club’s
professional first
team,
as
of
today.
The
Swiss-Romanian
tactician,
who
was
assistant
coach to Patrick
Vieira and, before
that,
Lucien
Favre, will take
charge of his first
Nice match as
head coach this
Sunday with the
trip to Reims.

Patrick Vieira put all his heart and
professionalism into his service for OGC
Nice over the last two and a half years
of their collaboration. The Nice board
sincerely thanks the former France
international for his commitment and
dedication to the development of the
club and wishes him every future success
in his coaching career”, se scrie pe pagina
oficială a grupării franceze.
Adi Ursea a și debutat duminică,
atunci când echipa sa a remizat, 0-0, pe
terenul celor de Reims, în runda a 13-a a
primei ligi franceze, Nice ocupând acum
locul 11, cu 18 puncte.
Joi, Ursea va debuta ca ”principal” în
Europa League, în deplasarea de la Beer
Sheva, în Israel, pentru ca apoi să revină
în Ligue I, cu primul joc pe teren propriu
al echipei, contra lui Rennes, adversară
în sezonul trecut al Europa League
pentru CFR Cluj.

ROMÂNIA, ÎN GRUPĂ CU GERMANIA PENTRU CM DIN 2020 DIN QATAR

R

omânia va face parte din Grupa J
de calificare la turneul final al
Campionatului Mondial de Fotbal din
2022 din Qatar, alături de Germania,
Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și
Liechtenstein, acesta fiind rezultatul tragerii
la sorți care a avut loc luni, la Zurich.
Mondialul din Qatar nu va avea loc în
perioada normală cu care eram învățați (vara).
Astfel, pentru a evita temperaturile extreme
pe care le poate avea țara organizatoare
PAGINA
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vara, turneul final va avea loc în perioada 21
noiembrie - 18 decembrie 2022.
Câștigătoarele celor 10 grupe de
calificare vor obține biletul direct pentru
Qatar, iar alte trei naționale vor ajunge la
CM în urma unui dublu baraj. La acesta vor
participa ocupantele locurilor 2 din grupele
preliminare și cel mai bine clasate două
formații din Liga Națiunilor. În acest fel, se
va ajunge la totalul de 13 locuri, atâtea câte
are Europa rezervate pentru turneul final

din 2022.
Iată cum arată grupele din preliminarii:
Grupa A: Portugalia, Serbia, Irlanda,
Luxemburg, Azerbaidjan
Grupa B: Spania, Suedia, Grecia,
Georgia, Kosovo
Grupa C: Italia, Elveţia, Irlanda de Nord,
Bulgaria, Lituania
Grupa D: Franţa, Ucraina, Finlanda,
Bosnia-Herţegovina, Kazahstan
Grupa E: Belgia, Ţara Galilor, Cehia,

Belarus, Estonia
Grupa F: Danemarca, Austria, Scoţia,
Israel, Insulele Feroe, Moldova
Grupa G: Olanda, Turcia, Norvegia,
Muntenegru, Letonia, Gibraltar
Grupa H: Croaţia, Slovacia, Rusia,
Slovenia, Cipru, Malta
Grupa I: Anglia, Polonia, Ungaria,
Albania, Andorra, San Marino
Grupa J: Germania, România, Islanda,
Macedonia de Nord, Armenia, Liechtestein.

INEDIT
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SPĂRGĂTORII SERVICIILOR DE
SECURITATE ALE UNOR STATE SUVERANE

Col.(r) Ion ȘANDRU

„S

părgătorul” este persoana
care pătrunde forţat prin
locuri imprevizibile, obţinând
rezultate concrete, de maximă
valoare în folosul său sau pentru
alţii, și prejudiciind major ţinta.
Penetrabilitatea serviciilor de
securitate și efectul realizat a
dovedit ineficienţa sistemelor de
criptare și a liniilor de protecţie
electrice, magnetice, microundele,
undele radio etc…
Totul a început în semestrul II al
anului 2012, cu un e-mail adresat
unui jurnalist de la The Guardian
(Marea Britanie), domiciliat în
Brazilia, care începea cu: „sunt
un membru al serviciilor secrete”.
Din documentele ultrasecrete
transmise on-line (decriptate
conform instrucţiunilor primite
separat) dintr-un loc de unde nimic
nu ajungea în afara sa, rezulta că
personajul avea acces privilegiat
la astfel de informaţii, dovedind
rafinamentul unei analize politice
experimentate. Toţi și-l imaginau
ca un spion veteran al serviciilor
de securitate, trecut de 60 de
ani, cu păr cărunt și rar, purtând
un blazer albastru, cu butoni de
aur, ochelari și cravată, care te
impresionează și te intimidează
în cea mai mare măsură, prin
documentele ultrasecrete colectate. Competenţele sale erau
nemaipomenite în noua generaţie
a computerelor, care permiteau
echivalentul electronic al unor
seifuri cu milioane de documente
și miliarde de cuvinte.
Prima tranșă de documente era
însoţită de un „Manifest personal”
în care preciza motivaţiile sale de
a denunţa nedreptăţile, minciunile
și dictatele de orice natură de a
combate amnezia și revizionismele
istorice de orice fel. Considera
gestul său un act de patriotism,
de apărare a valorilor naţionale,
devenind o voce profetică din
interiorul serviciilor secrete,
declarând: „După ce ai văzut tot,
realizezi că unele din aceste lucruri
sunt abuzive. Conștiinţa ajunge să
se convingă că toate sunt fărădelegi.
Am văzut destule infracţiuni
guvernamentale”.
Spărgătorul avea un simţ al

idealismului, pentru el Constituţia
era sacră, ea reprezenta garanţia
libertăţilor fundamentale, valoarea
acestora era echivalentă cu o
invazie inacceptabilă. Nelegiuită.
Fapta sa era o corecţie necesară
adusă unui sistem de securitate
disfuncţional. Susţinea și el, ca și
tatăl său (militar de profesie) că
„simţea nevoia de a-și servi ţara.
Vroiam să lupt în războiul din
Irak, pentru că simţeam că aveam
obligaţia ca om să ajut la eliberarea
altor oameni de sub opresiune”.
Afirma, totodată, că acţiunile
sale „au fost declanșate ca urmare
a
dimensiunii
supravegherii
de nebănuit condusă de stat,
tehnologia pentru spionaj, depășise
cu mult graniţele legii, schimbările
și
stocarea
de
informaţii
digitale explodând, în contextul
monitorizării electronice în masă”.
La primul interviu din Hong
Kong, declara pentru jurnaliști:
„Nu vreau să trăiesc într-o lume
unde tot ce spun, tot ce fac, fiecare
om cu care vorbesc, fiecare expresie
a creativităţii, iubirii sau prieteniei
este înregistrată”.
„Spărgătorul” era convins de
justeţea acţiunilor sale din punct
de vedere intelectual, emoţional
și psihologic, având o anumită
siguranţă de neclintit. Nimic nu e
mai sacru în cele din urmă, decât
integritatea minţii unei persoane.
La prima întâlnire cu acesta, în
apropierea biroului CIA din Hong
Kong, a apărut un tip palid, cu
membre subţiri, nervos, ridicol de
tânăr, parcă abia îi mijise barba,
îmbrăcat într-un tricou alb și
jeanși, iar mâna dreaptă cu un cub
Rubik (semnul de recunoaștere),
conform instrucţiunilor transmise
cifrat.
Verificarea
iniţială
era completată de dialogul:
jurnalistul – „la ce oră se deschide
restaurantul?”, „spărgătorul” –
„la prânz, dar nu vă duceţi acolo.
Mâncarea lasă de dorit”.
Părea un tip plăpând cu
înfăţișare de student, cu siguranţă
mult prea tânăr să aibă acces
la
informaţii
ultrasecrete.
„Spărgătorul” s-a prezentat că lucra
la Agenţia Naţională de Securitate
a SUA, având vârsta de 29 de
ani, fiind repartizat la Centrul de

Operaţiuni regionale, iar de două
săptămâni părăsise locul de muncă
și luase cu el patru laptopuri cu
sisteme de codificare sofisticate.
Avea acces la serverele interne ale
două mari agenţii de securitate din
Statele Unite (Agenţia Naţională
de Securitate – NSA) și din Marea
Britanie (Centrul de Comunicaţii
Guvernamentale), dispunând de
o perspectivă asupra capacităţii
de urmărire a acestora, iar cu
datele stocate, computerul putea
construi electronic o descriere
completă a vieţii unei persoane
fizice, juridice, colectivităţi, zone
etc… Scurta biografie a angajatului
NSA era: la 18 ani, în anul 1984
era un pasionat de jocurile
on-line, cu impresionante abilităţi
în domeniul IT și o inteligenţă
pătrunzătoare, părea un beligerant,
încrezut, independent, fără nici un
respect faţă de cei mai în vârstă.
Nu avea nicio diplomă, era un
autodidact. Stagiul său în armată
a fost un dezastru, deși era într-o
formă fizică bună, nu avea vocaţie
de soldat, în timpul instrucţiei
și-a rupt ambele picioare. Întors
acasă, lucrând sub acoperire
pentru NSA, a pătruns în lumea
serviciilor secrete, la treapta cea
mai de jos.
În anul 2007, ca ofiţer de
sisteme de telecomunicaţii și
informaţionale, CIA l-a trimis la
Geneva pentru a asigura securitatea
reţelei de calculatoare a Agenţiei și
de a avea grijă de securitatea IT a
diplomaţilor americani, el având
acoperire diplomatică. În aprilie
2008 a făcut parte dintr-o echipă
americană de la Geneva, care s-a
deplasat la București, pentru a
pregăti vizita președintelui G.W.
Bush, la întrunirea NATO la nivel
înalt, având atribuţii în materie de
tehnică și securitate cibernetică.
După o discuţie conflictuală
cu unul din șefii săi (pe care
îl considera incompetent în
materie), în februarie 2009 și-a dat
demisia de la CIA și s-a angajat la
NSA, la o bază militară americană
din Japonia, până în 2012, când
și-a dat seama că aceasta detecta
toate conversaţiile și formele
de comportament din lume. În
martie 2012 s-a mutat în Hawai ca

b
d a mă
„Dăruiţi-mi mai presus d
de orice llibertăţi...
pe aceea d
de a ști, de
exprima și a discuta liber, potrivit cu conștiinţa”.
Ion MILTON. Aeropagitica
administrator de sisteme, având
acces la o mulţime de documente
secrete. Era specialist în tot ce era
legat de China, inclusiv în privinţa
hackerilor, având acces la toate
obiectivele ţintă. În cele 13 luni
petrecute aici s-a ţinut departe
de ceilalţi angajaţi, consemnând
pe site-ul său: „Sistemul nu
funcţionează. Trebuie să raportez
ceea ce nu e în regulă exact celor
care sunt responsabili de aceasta.
Am observat o serie întreagă
de minciuni spuse de oficiali ai
statului în faţa poporului și mi-am
dat seama că, congresul susţine în
totalitate minciunile, și aceasta m-a
determinat să acţionez. Să-l vezi
pe Directorul serviciilor naţionale
de informaţii cum minte în faţa
publicului fără a suferi repercusiuni
reprezintă dovada unei democraţii
corupte.”
S-a afirmat că spargerea
arhivelor secrete ale celor două
agenţii de securitate a constituit
varianta cibernetică a ceea ce s-a
întâmplat la Pearl Harbor, tot un
atac pe la spate, dar acum venea
de la cineva din interior care avea
acces la liste întregi de calculatoare
din toată lumea.
Acest „utilizator fantomă” le
accesa fraudulos fără a lăsa nicio
urmă electronică, fiind capabil
să le descarce pe drivere mobile,
motivând că repara un profil
compromis și avea nevoie de
backup. Se loga la calculatoare când
lucrătorii erau plecaţi acasă, de la o
distanţă de 8000 de km. Cele două
agenţii de securitate interceptau
telecomunicaţiile prin conectarea

CONSTRUCTORII CHINEZI, INSPIRAȚI DE BRÂNCUȘI
Un zgârie-nori inspirat
d Coloana Infinitului a
de
sculptorului
român Constantin
s
Brâncuși,
care va funcționa
B
ca
c o clădire de birouri, a fost
inaugurat
în Shanghai, China,
i
potrivit
archdaily.com.
p
Clădirea Soho Gubei,
construită
de Kohn Pedersen
c
Fox
F Associates, arată ca un
obelisc
cu suprafețe ondulate,
o
cu
c un profil în zigzag, similar
sculpturii
lui Brâncuși.
s
Soho Gubei, situat în
parcul
central Hongqiao și
p
care
c ar putea deveni un simbol
al
a cartierului de clădiri de
birouri
din Shanghai, are 38
b
de
d etaje, primele 12 de la bază
fiind dedicate magazinelor și
unei
parcări. La cel mai înalt
u

nivel se găsesc o grădină, alte
spații deschise și restaurante.
Orașul Shanghai este
dominat de zgârie-nori,
dar Soho Gubei face parte
dintre puținele construcții
de acest tip care au mizat
pe simplitatea sculpturală,
potrivit celor de la archdaily.
com.
Soho Gubei, inaugurată pe
28 februarie, a fost concepută
de KPF, o companie care s-a
mai remarcat prin alte clădiri
de acest tip: Tour First din
Paris, Franța, Lotte World
Tower din Seul, Coreea de
Sud, CITIC Tower din Beijing
și Ping An Finance Centre
din Shenzhen, China.

la cablurile submarine cu fibră
optică ce înconjoară lumea, având
acces direct la serverele giganţilor
comunicaţiilor, folosind reţele de
camuflaj, cu baze de interceptare
pretutindeni în lume, în baza
Acordului Five Eyes al ţărilor
anglofone: SUA, Marea Britanie,
Canada, Australia și Noua
Zeelandă. Urmărirea în masă era
omniscientă și automată existând
chiar baze de date focalizate pe
cercetare și financiar bancare,
inclusiv
despre
Programul
„Operaţiuni
Cibernetice
Ofensive”, privind capacităţi unice
și neconvenţionale fără a avertiza
adversarul său ţinta.
„Spărgătorul”, expert în materie
de autoapărare cibernetică, în
perioada când apăruse noţiunea
de suveranitate cibernetică se
numea Edward Snowden, cetăţean
american care a trădat fugind din
Hong Kong la Moscova, unde
a declarat în faţa mai multor
jurnaliști: „Deci am făcut tot
ce-am crezut că e bine și am iniţiat
o campanie de a corecta ilegalităţile.
Nu am căutat să mă îmbogăţesc și
să vând secrete… am cerut lumii
dreptate”.
La întrebarea unui jurnalist
adresată lui Vladimir Putin : „ce
părere aveţi de ideea lansată de
E. Snowden privind posibilitatea
întâlnirii cu el?”. Acesta a răspuns:
„îl consider un cadou nedorit dar
nu exclud o eventuală întâlnire ca
între doi foști lucrători în domeniul
serviciilor de informaţii, dar numai
atunci când va sosi timpul potrivit”.

„Coloana
Infinitului” (Coloana
fără sfârșit) face
parte din Ansamblul
Monumental din
Târgu-Jiu creat de
Constantin Brâncuși
și inaugurat în 1938.
Coloana are o înălțime
de 29,35 metri și
este compusă din 16
module octoedrice
suprapuse, respectiv
având la extremitățile
inferioară și superioară
câte o jumătate de
modul. Întregul
ansamblu monumental
este un omagiu adus
eroilor căzuți în timpul
Primului Război
Mondial.
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MINTE, TRUP, SUFLET

Ziarul Ploiestii

Horoscop săptămânal

10 - 16 decembrie 2020

Sfatul astrologic al săptămânii: Experienţa este sursa cunoașterii” – Marin Preda
Berbec

Taur

Ai un dor
de
ducă
pe
care abia ţi-l poţi
stăpâni. Te simţi plin/ă
de energie și ai multă
încredere în tine pentru
că știi că ai acumulat
destulă experienţă de
viaţă pentru a merge
la nivelul următor cu
planurile tale, de orice
fel. Vei atrage și oamenii
care rezonează cu tine.

Balanță

Săgetător
22 noiembrie - 21 decembrie
Rubrică realizată de Mihaela MANEA
mihaela_manea2002@yahoo.com

Gândurile și
dorinţele
tale
cele mai profunde,
pe care le-ai schiţat mai
demult în mintea și
sufletul tău, vor da roade
acum și te vor așeza pe
un curs nou al vieţii. Este
ca o renaștere. Dacă este
vorba despre experienţe
armonioase sau nu,
depinde de ceea ce ai
proiectat; acum culegi ce
ai semănat.

Scorpion

În aceasta
perioadă este posibil
să dai anumite teste
sau examene; sau pur și
simplu probe ale sorţii. Le
vei depăși cu brio. Ai forţă
de exprimare, putere de
convingere, dar nu te duce
spre zona minciunilor
și a înșelătoriilor. Este
indicat să împărtășești
din propria experienţă și
să îţi faci prieteni.

Toate eforturile
tale de până acum
vor fi răsplătite,
a
venit
momentul
să
primești
plata
materială și sastisfacţia
muncii bine făcute. Cu
sănătatea stai excelent,
ai multă vitalitate. Fii
cu ochii în patru pentru
că poţi fi dezamăgit/ă
sentimental,
escrocii
sentimentali există.

Gemeni
Orice ai
întreprinde acum,
este bine să o faci
alături de un/o partener/ă;
fie că este vorba de o relaţie
amoroasă, o asociere de
afaceri sau transpunerea
oricărui tip de idee în
practică. Oamenii pe care
îi întâlnești acum sunt
exact ceea ce meriţi și ai
nevoie, chiar dacă ţi se
poate părea că nu este așa.

Săgetător
Acum este
momentul
să
începi orice proiect nou,
să iniţiezi orice intenţie
ai în minte, pentru că
are șanse bune de a se
înfăptui, condiţiile sunt
favorabile. Profită de
moment! Dacă tu nu
te pui în mișcare acum,
totul va stagna pentru o
bună bucată de timp.

Rac

Leu

Fecioară

Vor apărea
oameni și situaţii
din
trecut
încă
nerezolvate; dacă vei
continua să ignori sau să
respingi, există riscul de a
te îmbolnăvi, ca urmare
a scăderii vitalitătii. Îţi
vei etala calităţile de lider
prin acţiuni calculate
și ordonate. Dacă nu
îţi supraveghezi dieta,
este posibil să iei câteva
kilograme în plus.

Deja poţi vedea
cum planurile tale
încep să dea roade și
asta te bucură mult. Este
bine să găsești plăcere în
ceea ce faci, chiar să te
joci și să inovezi. Poţi avea
vise stranii, chiar revelaţii
inspiraţionale și creative,
deși nu este exclus să
te și obsedeze anumite
gânduri.

Vei realiza
că
ai
de
lucru
cu
tine, să îţi explorezi
natura intimă și să
îţi creezi o armonie
spirituală.
Acordă
atenţie emoţiilor și
urmărește-ţi reacţiile
interioare.
Zilele
acestea sensibilitatea
îţi joacă feste, ești
ușor de rănit.

Vărsător

Capricorn
Până acum
ai depus toate
eforturile necesare
creării
unei
vieţi
confortabile și a venit
momentul să îţi găsești
și liniștea interioară.
Vei lua o pauză pentru
a deveni conștient/ă de
drumul parcurs până
acum și pentru a te
ajusta sau reajusta la
realitate.

Emulaţia este
o stare care aduce
pe oameni împreună în
străduinţa de a se egala
sau a se depăși unii pe
ceilalţi. Toată lumea
are de câștigat atunci
când oameni cu aceleași
preocupări se adună. Vei
face parte din o astfel
de experienţa comună.
Manifești o atracţie spre
câștiguri facile.

Pești
Debarasează-te
de tot ceea ce este
vechi și simţi că te ţine
pe loc, fie că este vorba de
concepţii, fie că este vorba
despre garderoba pe care
nu o mai porţi de mult. Va
trebui să îţi asumi roluri de
autoritate, de organizare
sau execuţie. Ai destulă
inspiraţie încât să găsești
idei și lucruri noi care te
ajută cu adevărat să crești.

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.
$LJULMČVČ

$LJULMČVČ18

ÍĩLVSHOL
GH]LQIHFWH]L
PkLQLOHvQDLQWH
VČDWLQJLPDVFD

9HULILFLFDPDVFD
VČQXILHUXSWČ
VDXJČXULWČ

3XLSDUWHDFRORUDWČ
DPČɁWLLvQH[WHULRU

)RORVHɁWLRPDVFČ
UXSWČVDXXPHGČ

$FRSHULFXPDVFD
GRDUJXUDVDXGRDU
QDVXO

5ČPkQČVSDĩLXvQWUH
PDVFČɁLIDĩČ

,GHQWLILFLODWXUDFX
ILUPHWDOLFDPČɁWLL
ɁLVČRSOLH]LSH
IRUPDQDVXOXL

)L[H]LPDVFD
FXDMXWRUXOILUHORU
HODVWLFHWUHFXWHSULQ
VSDWHOHXUHFKLORU

3R]LĩLRQH]LPDVFD
DVWIHOvQFkW
VČDFRSHUHDWkW
QDVXOFkWɁLJXUD

$WLQJLPDVFDFX
PkLQLOHvQWLPSXO
IRORVLULL

3RUĩLRPDVFČFDUH
QXVWČIL[ČSHIDĩČ

$WLQJLSDUWHDGLQ
IDĩČDPČɁWLL

ÍQGHSČUWH]LPDVFD
vQWRWGHDXQDWUČJkQG
GHHODVWLFXOGLQ
VSDWHOHXUHFKLORU

ĨLLPDVFDIRORVLWČ
ODGLVWDQĩČGHWLQH
ɁLGHVXSUDIHĩH

$UXQFLvQWRWGHDXQD
PDVFDODXQFRɁ
GHJXQRLSUHIHUDELO
FXFDSDF

ÍQOČWXULPDVFD
DWXQFLFkQGVWDLGH
YRUEČFXFLQHYD

3RUĩLPDVFD
VXEEČUELH

/DɁLPDVFDIRORVLWČ
GHWLQHODvQGHPkQD
DOWFXLYD

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]L
GXSČFHDL
DUXQFDWPDVFD

5HIRORVHɁWLPČɁWLOH
GHXQLFČIRORVLQĩČ

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,
la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia 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 verificat personal în prealabil.
0372.032.313

PAGINA

12

Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

