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-2020!? BUN.-2020!? BUN.
-CUM!?-CUM!?

-EXACT...BUN-EXACT...BUN!!

Distanțarea, privațiunile și
restricțiile au ținut proștii 

departe. Au triat false prietenii. Au 
arătat adevăratele priorități ale fi ecăruia 
dintre noi. Au arătat cine știe să poarte 
cu adevărat de grijă celui de lângă el. 
Au arătat cine are cu adevărat putere de 
sacrifi ciu. Am văzut cu ocazia asta câți 
proști ne conduc. Așa am văzut cine are 
cu adevărat probleme cu capul. Acum 
am văzut cât de inutili sunt majoritatea 
celor care se fac că muncesc pe banii 
statului. Au scos la iveală tâmpiți sub 
acoperire. Au certifi cat inconștiența cu 
rezultate pozitive la testul rapid. Așa am 
văzut cine nu are caracter și folosește răul 
oamenilor pentru a-și umple buzunarele. 
Așa am văzut cât de mult s-a furat din 
spitale în ultimii 30 de ani. Acum am 
realizat cât de nepregătiți suntem în 
fața încercărilor vieții. Așa am văzut 
cât de simplu suntem de manipulat. Cu 
ocazia asta am văzut că viața înseamnă 
și altceva decât shoppinguială. Am văzut 
că nu avem nevoie de mașini scumpe 
și de bijuterii, pentru că nu ne mai 
ajută la nimic în fața morții. Acum am 
avut ocazia să ne reunim cu adevărat 
familiile. Să ne lămurim unde ne este cu 
adevărat locul. Așa am văzut că putem 
să respectăm reguli și noi ca toți ceilalți 
europeni, chiar dacă suntem considerați 
cetățeni de mâna a doua. Acum ne-am 
retrezit spiritul național mai mult decât 
oricând în ultimii cincisprezece ani. Așa 
am înțeles că avem prea mulţi cârciumari 
și prea puține cadre medicale, prea multe 
hoteluri și prea puține saloane de spital, 
prea multe cluburi și prea puține săli 
de sport, prea multă curvăsăraie și prea 
puțină educație. Acum am realizat că 
trebuie schimbat sistemul de învățământ 
din temelii. Abia acum am înțeles că boala 
nu alege între bogatul italian ori german 
și săracul de român sau de bulgar.

Așa am realizat multe...Iar dacă am 
începe de la anul, din 2021, să schimbăm 
măcar ceva din tot ce ne-a oferit pe tavă, 
atât de „generosul” an Covid, sigur, la 
anul pe vremea asta, vom trăi puțin mai 
bine.

Vedeți că nu m-a abandonat 
optimismul!

La mulți ani, cu multă sănătate 
și fi ecare lună a anului nou să vă 

aducă o mică împlinire!Continuare în pagina 6
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”Sunt dispus să ”Sunt dispus să 
ajut România cu ajut România cu 
implementarea VAR-ului!”implementarea VAR-ului!”

Redacția ziarului Ploiestii vă urează Sărbători Fericite!

PRIMUL PROIECT DE GAZE PRIMUL PROIECT DE GAZE 
DIN FONDURI EUROPENEDIN FONDURI EUROPENE

CJ A ÎNCHEIAT ALTE ȘASE PARTENERIATE PENTRU ÎNTOCMIREA 
STUDIILOR DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII REȚELEI DE GAZE

Consiliul Județean Prahova a depus prima
cerere de fi nanțare pentru înfi ințarea 

rețelei de distribuție a gazelor naturale  în 
comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 

Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea și orașul Slănic. Valoarea estimată 
a proiectului se ridică la 150.989.246,42 de lei 
(aproximativ 31.000.000 de euro).

După o săptămână de negocieri, noua
majoritate parlamentară a convenit 

asupra unei formule guvernamentale, cu 
Florin Cîțu premier (PNL) și doi vicepremieri 

din partea USR-Plus și UDMR. Cele 18 
ministere au fost împărțite în felul următor: 
PNL (9)- Externe, Apărării, Finanțelor, 
Internelor, Educației, Energiei, Agriculturii, 
Muncii și Culturii; USR-Plus (6)- Justiției, 
Transporturilor, Sănătății, Cercetării-Inovării 
și Digitalizării, Economiei, Antreprenoriatului 
și Turismului; UDMR (3)- Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației, 
Mediului, Apelor și Pădurilor și Sportului și 
Tineretului. Ludovic Orban (PNL) va fi  cel 
mai sigur președintele Camerei Deputaților, 
iar Anca Dragu (USR-Plus)-președintele 
Senatului. Liderii celor trei partide au asigurat 
că România va avea un nou guvern până la 
Crăciun.

upă o săptămână de negocieri noua

ARMATA ȘI-A ARMATA ȘI-A 
CERUT SCUZE CERUT SCUZE 

PENTRU PENTRU 
DECEMBRIE DECEMBRIE 

19891989
După 31 de ani de la Revoluția

din 1989, a apărut poate cel 
mai onorabil și demn gest din partea 
Ministerului Apărării Naționale. Și nici nu 
se putea altfel, el vine de la un fost militar 
de carieră. Premierul interimar și ministrul 
Apărării, generalul în rezervă Nicolae 
Ciucă, și-a cerut iertare pentru că armata 
română a împușcat civili la revoluție. 
Ciucă a declarat: „Pentru greșelile, erorile 
sau abuzurile săvârșite de unii dintre 
angajații Ministerului Apărării Naționale 
în desfășurarea acelor evenimente, dincolo 
de răspunderile care au fost sau vor fi  
stabilite de instanțele judecătorești, este 
o datorie morală ca noi, cei de acum, să
cerem iertare familiilor rămase în suferință 
în Decembrie 1989 și să îi asigurăm pe toți
cei de astăzi și, mai ales, pe cei care vin
după noi, că vom face tot ce se va putea
pentru ca asemenea situații să nu se mai
repete vreodată în istoria României.”

Luni, Camera Deputaților și Senatul s-au 
reunit în ședința festivă de preluare a 

mandatelor și depunere a jurământului, în 
noua formulă rezultată după alegerile din 6 
decembrie. Lucrurile nu au decurs însă așa 
cum ar fi  fost cazul, în semn de respect pentru 
alegători și instituția ca atare, mai importante 
fi ind funcțiile politice pe care partidele și le 
revendică, motiv pentru care prima reuniune 
a fost însoțită de amenințări cu boicotul. 
De asemenea, mai mulți parlamentari 

au refuzat să respecte legea, 
venind în plen fără mască, 
principala motivație fi ind de 
ordin medical. Reamintim că, 
în urma alegerilor, Parlamentul 
va avea 330 de deputați și 136 de 
senatori. Ca structură politică, 
în Camera Deputaților, PSD 
are 110 mandate, PNL-93, 
Alianța USR/Plus-55, AUR-33, UDMR-21 
și minoritățile-18, iar la Senat, PSD deține 

47 de mandate, PNL-41, USR/Plus-25 de 
mandate, AUR-14 și UDMR-9.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI S-A PARLAMENTUL ROMÂNIEI S-A 
REUNIT ÎN NOUA FORMULĂREUNIT ÎN NOUA FORMULĂ

GUVERN PÂNĂ LA CRĂCIUNGUVERN PÂNĂ LA CRĂCIUN
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SPITALUL CÂMPINA VREA SPITALUL CÂMPINA VREA 
SĂ CUMPERE ECHIPAMENTE SĂ CUMPERE ECHIPAMENTE 
MEDICALE DE 14,5 MIL. LEIMEDICALE DE 14,5 MIL. LEI
Spitalul Câmpina a întocmit un proiect denumit

„Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de 
virusul Covid-19 prin dotarea cu echipamente medicale” 
prin care dorește să cumpere aparate performante cu fonduri 
europene, prin Programului Operațional Infrastructură Mare, 
submăsura destinată creșterii capacității de reacție la criza 
sanitară în contextul pandemiei. Valoarea achiziției ar urma să 
fi e de 14,5 milioane de lei. 
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ACTUALITATE

ȘOFER URMĂRIT DE 
POLIȚIȘTI. AMENINȚĂRI 
ȘI FOCURI DE ARMĂ ÎN 

PRAHOVA
Urmărire ca-n fi lme în Prahova. 

Un echipaj de poliție din Vălenii 
de Munte a fost sesizat cu privire la 
faptul că un conducător auto, afl at 
la volanul unui autoturism care se 
deplasa pe direcția Ploiești către 
Vălenii de Munte, este posibil 
să fi e sub infl uența alcoolului, 
reprezentând un pericol pentru 

trafi cul rutier. „Întrucât la ieșirea 
din orașul Vălenii de Munte, 
conducătorul autoturismului nu 
a oprit la semnalul polițistului 
rutier, s-a procedat la urmărirea 
autoturismului atât de către 
acesta cât și de un alt echipaj de 
poliție afl at în serviciu”, a anunțat 
IJP Prahova, care a precizat că, 
la intrarea în localitatea Poiana 
Copăceni, comuna Gura Vitioarei, 
conducătorul auto urmărit a intrat 
în coliziune cu un cap de pod. 

Din autoturism au coborât inițial 
5 persoane.  O a șasea persoană, 
un tânăr în vârstă de 23 de ani, în 
momentul în care a coborât din 
mașină, potrivit IJP Prahova, a 
început să-l amenințe pe polițist 

cu un obiect tăietor-înțepător. 
Tânărul ar fi  continuat amențirile 
și după somarea verbală. Polițistul 
a executat somație legală și patru 
focuri de avertisment în plan 
vertical, dar tânărul a continuat 
acțiunea de amenințare. „A 
fost executat foc în direcția 
membrelor inferioare, tânărul 
fi ind rănit la picioare”, a precizat 
IJP Prahova, care a anunțat că 
polițiștii au imobilizat patru 
dintre cei cinci bărbați coborâți 
inițial din autoturismul urmărit 
și au demarat imediat acțiuni de 
căutare a conducătorului auto. 

La fața locului s-a deplasat și o 
ambulanță, echipajul acordând 
îngrijiri medicale tânărului, 
acesta fi ind transportat la spital. 
Conducătorul auto a fost depistat 
a doua zi, iar la testarea cu 
aparatul etilotest rezultatul a fost 
negativ. Acesta a fost sancționat 
contravențional pentru patru 
abateri la regimul rutier, fi indu-i 
reținut și permisul de conducere. 
„În cauză, se efectează cercetări 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de ultraj, de către  Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Vălenii de 
Munte”, a mai anunțat IJP Prahova.

Întrebat ce ar putea face românii în noaptea 
de Revelion, secretarul de stat, Raed Arafat, 

a spus că aceștia pot „ieși pe balcon și se pot uita 
pe geam, la televizor.”  Interesantă sugestie! 
Deci ce să fac, să pun televizorul pe balcon, ca 
să-l privesc de după geam sau să-l arunc direct 
afară, pe fereastră, dacă acolo nu am o terasă? 

-Pe sub pat mă uit la Lună,
În cuptor privesc la stele,
Pe Raed îl rog să-mi pună
Marea Neagră pe sub perne!

Magistrații CCR au fost chestionați 
de jurnaliști de ce primesc două 

sporuri de stres: 5.660 lei brut spor de risc și 
suprasolicitare neuropsihică și 4.390 de lei 
pentru muncă în condiții vătămătoare (unde 
este inclusă și suprasolicitarea nervoasă). Hopa, 
drăguților, dacă lucrurile stau chiar așa, iar 
băieții ăia au epuizări la cap, asta explică multe 
din deciziile CCR!

-Văzându-i cum, în cazuri multe,
Par zombi ăia la Curte,
Zic eu, ca foarte mulți români,
Acolo-i casă de nebuni!

Șoșoacă a făcut obsesie pentru Iohannis. 
Ea zice că președintele va fi  suspendat din 

funcție deoarece „are semnale” că „nu-l mai 
suportă nimeni”. Care va să zică, progresăm-

progresăm! De la foști comuniști, habarniști și 
tupeiști am trecut direct la Hârci și Năpârci? 

-Cu lațe răvășite, pe-o mătură călare,
Țipând din toți bojocii, ea a primit... semnale.
Ptiu, scuip în sân, asta o fi  Strigoaia?
Sau și mai rău: a înviat Corcoaia?

Săptămâna trecută, înainte de a intra 
la negocieri cu PNL și UDMR pentru 

desemnarea premierului, formarea Guvernului 
și sfânta împărțanie de ciolane, co-președintele 
USR-Plus, Dan Barna, a grăit: „dacă iese fum alb 
e ok, eu am rumeguș în portbagaj”.

-La mișto are limbaj,
Vorba iese hap și jap!
Dar vezi tu că-n portbagaj
Ai...tărâțele din cap!

Pe 23 noiembrie, regele PSD, Marcel 
Ciolacu, declara: „voi demisiona din 

Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu 
benefi cia de pensie specială!” Declarația în sine 
era o minciună, că el oricum rămânea cu pensie 
nesimțită din mandatele trecute, dar chestia e 
că nici acum demisia lui nu e înregistrată ofi cial 
pe site-ul Camerei Deputaților.

-Minte cum deschide gura,
Minte treaz, când doarme dus,
El respiră cu miciuna,
De-aia Sus a și ajuns!

Mircea Diaconu s-a lăudat că de fapt 
el i-a format pe băiețașii ăștia dilii 

și conspiraționiști de la AUR și chiar s-a 
fotografi at lângă sigla lor, îndemnându-i astfel 
pe privitorii televiziunilor-canal să le dea votul.

-Mai mult politician pe scenă,
Iar în politică... actor,
E clar că Mircea are genă
Doar pentru rol de impostor!

Mass-media românească n-a priceput 
că titlurile apocaliptice nu mai 

țin: „dezastru în România”-pentru o ploaie 
obișnuită; „iadul alb pe șosele” pentru 2-3 cm 
de zăpadă; „bombă”- doar pentru că Ciolacu s-a 
văzut cu Orban; „cutremur puternic” pentru 
2-3 grade pe scara Richter; „vine sfârșitul” sau 
„România ia foc” pentru o caniculă repetabilă 
vară de vară; „lovitură devastatoare” că doi inși 

au divorțat; „Tragedie fără margini” că îi moare 
uneia cățelul etc. Deunăzi, asta i s-a întâmplat 
unei fătuci care țipa că vine dezastrul:

-Încercând s-anunțe drama,
Că vin acuș doi fulgi de nea,
A leșinat când și-a dat seama
Că n-avea creierul la ea.

Fostul purtător de cuvânt al Guvernului 
Ponta, Mirel Palada, a fost condamnat  la 

nouă luni de închisoare, cu amânarea pedepsei, 
pentru infracțiunea de „lovire sau alte violențe” 
după ce, în 2017, l-a lovit pe senatorul USR 
Mihai Goțiu, în platoul televiziunii B1 TV. 
Decizia a fost pronunțată de Judecătoria 
Sectorului 1 București și nu este defi nitivă.

-Cu Goțiu să se bată
În idei vru nea Palada.
Cum nu are judecată,
A argumentat cu...palma!

Fostul deputat PSD, Cătălin Rădulescu, 
care n-a mai prins loc pe liste și un post de 

parlamentar, s-a ales totuși cu ceva: „Mitralieră” 
este cercetat penal de DNA pentru modul 
cum a obținut, în 2016, titlul de „Luptător cu 
Rol Determinant pentru Victoria Revoluției 
din decembrie 1989”. Procurorii susțin că 
omul era în Pitești după fuga dictatorului, 
nicicum în Timișoara sau București, acolo 
unde s-au dat luptele „determinante” împotriva 
comunismului.

-N-aveți dram de manieră
Să-l jigniți pe complotist.
Cu a lui mitralieră
N-a zis că-mpușcă #rezist?

Cică în metodologia de mobilitate a 
personalului didactic pentru anul școlar 

2021/2022 au dispărut ca discipline de sine 
stătătoare obiecte precum Istoria și Geografi a, 
acestea fi ind prinse cu denumirea de „Studii 
Sociale”. Cum ar veni, Ministerul Educației ar 
vrea să amestece cele două materii într-una 
singură. Mda, bre, e ca și cum ai pune uleiul 
peste apă și țuica în lapte.

-Profesor: 
Despre lupta din Posada
Să-mi scrii iute pe hârtie.
Elev:
Ăsta nu știe-a preda:
Posada nu-i geografi e?

progresăm! De la foști comuniști habarniști și
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ACȚIUNI PENTRU 
PREVENIREA RĂSPÂNDIRII 

COVID-19
Peste 500 de polițiști, 

polițiști locali și reprezentanți 
ai autorității locale au acționat, 
sub coordonarea Instituției 
Prefectului, pentru verifi carea 
modului în care se respectă 
prevederile pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. Potrivit IJP 
Prahova, în timpul acțiunii, 

polițiștii au verifi cat „peste 420 
de obiective/locații (societăți 
comerciale, restaurante, terase, 
parcuri, mijloace de transport în 
comun, gări), fi ind legitimate peste 
3.700 de persoane și verifi cate 
peste 270 de autovehicule. 
Pentru neregulile constatate 
au fost aplicate 214 sancțiuni 
contravenționale, în valoare 
totală de peste 16.200 de lei”. Pe 
parcursul activităților de control, 
polițiștii au adus la cunoștința 
cetățenilor „necesitatea, dar și 

obligativitatea purtării măştii de 
protecţie astfel încât să acopere 
nasul și gura”. „Vă reamintim 
faptul că polițiștii acționează 
preventiv, însă față de abaterile de 
la normele în vigoare vor fi  luate 
măsurile legale care se impun. 
Este important ca fi ecare dintre 
noi să avem un comportament 
responsabil, să conștientizăm 
că acțiunile noastre îi pot 
afecta pe ceilalți și să respectăm 
efortul comun pentru limitarea 
răspândirii SARS-COV-2. Vă 
amintim de TELVERDE – 
0800800165, numărul de telefon 
la care puteţi sesiza nereguli 

privind respectarea măsurilor 
stabilite în contextul COVID-19”, 
a precizat IJP Prahova.

BĂRBAT PRINS, ÎN 
FLAGRANT, CU ARTIFICII
Poliţiștii Serviciului Arme 

Explozivi Substanțe Periculoase 

Prahova au depistat, în fl agrant, 
un bărbat, în timp ce ar fi  oferit 
spre comercializare articole 
pirotehnice fără a fi  autorizat în 
acest sens. Totul s-a întâmplat 
în comuna Fântânele. „Polițiștii 
au descoperit aproximativ 20 
kg de articole pirotehnice, din 
categoriile F1, F2, F3, întreaga 
cantitate fi ind indisponibilizată”, a 
precizat IJP Prahova. În cauză, se 
efectuează cercetări sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de efectuare 
a „orice operațiuni cu articole 
pirotehnice efectuate fără drept”, 
faptă prevăzută și sancționată de 
Legea nr. 126/1995.

PRIMUL PROIECT DE GAZE PRIMUL PROIECT DE GAZE 
DIN FONDURI EUROPENEDIN FONDURI EUROPENE

VREA PRIMĂRIA PLOIEȘTI SĂ VREA PRIMĂRIA PLOIEȘTI SĂ 
CUMPERE „MON JARDIN”?

Astăzi, Consiliul Local 
Ploiești își va rezerva 

sau nu dreptul de preempțiune 
pentru cumpărarea a două clădiri 
din Ploiești, ambele situate pe 
Bdul Independenței. Este vorba 
despre Casa Toma Rucăreanu, 
ulterior denumită Provian, azi, 
restaurantul „Mon Jardin”, în 
suprafață de 334 mp (amprentă 
la sol) + teren în suprafață de 
1.089 mp, pe care proprietarii 
vor să o înstrăineze la prețul de 
520.000 euro. A doua construcție vizează 
fostul sediu al Bancpost, trecut între timp 
în proprietatea Imo Property Investments 
București, demisol-parter-2 etaje și parțial 
etaj 3, cu 1.700 mp teren, pe care deținătorii 
doresc să o vândă la prețul de 1.200.000 
Euro. Ce ar dori să facă Primăria Ploiești cu 

aceste două imobile nu se știe, mai ales că 
are totuși în gestiune sufi ciente clădiri, încât 
n-am crede că i-ar fi  neapărat utile altele 
în plus. Pe de altă parte, nici din punct de 
vedere fi nanciar municipalitatea nu o duce 
prea bine încât să-și permită o cheltuială 
imobiliară de peste 8 milioane de lei.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Câțiva angajați ai Consiliului 
Județean Prahova au depus 

în instanță o plângere în legătură 
cu HCJ 140/13.11.2020 privind 
reorganizarea și stabilirea numărului 
de posturi pentru aparatul de 
specialitate al CJPh. Reamintim 
că, prin această restructurare, 
președintele CJ, Iulian Dumitrescu, a 
propus, iar majoritatea din legislativul 
județean a aprobat, reducerea cu 101 
a numărul de salariați din aparatul de 
specialitate, de la 247 de posturi, câte 
sunt în prezent, la 146 de posturi, 
cu începere de la 1 ianuarie 2021. Ei 
bine, acest lucru deocamdată nu mai 
este posibil. Completul de judecată al 
Secției a II-a civile și de contencios 
administrativ din cadrul Tribunalului 
Prahova a admis cererea depusă de 
angajați și a suspendat executarea 

actului administrativ până la, cităm, 
„pronunțarea instanței de fond 
asupra acțiunii în anularea acesteia”. 
Probabil vor urma și alte procese 
civile, prin care cei disponibilizați 
vor solicita daune de ordin material. 
Acum, nu știm dacă în decizia 
Consiliului Județean Prahova 
sunt inadvertențe de ordin juridic 
și probabil acest aspect îl judecă 
instanța. Altminteri ar fi  cu totul 
absurd și total deplasat ca justiția din 
România să se pronunțe sub aspectul 
oportunității restructurării unei 
instituții sau să decidă cum, când și 
în ce fel se reorganizează CJ Prahova, 
în speța de față. Dacă lucrurile stau 
astfel, e grav de tot! Înseamnă că 
CJ Prahova ar trebui să rămână 
cu 247 de posturi până la sfârșitul 
Pământului?!!

Banii vor fi  asigurați 
din fonduri 

europene, prin Programul 
Operațional Infrastructură 
Mare (POIM), Axa 
Prioritară 8-Sisteme 
Inteligente și Sustenabile 
de transport al energiei 
electrice și gazelor naturale, 
obiectivul specifi c 8.2 
- Creșterea gradului de 
interconectare a Sistemului 
Național de Transport a 
gazelor naturale cu alte state 
vecine. 9000 de gospodării 
de pe Valea Slănicului se 
vor putea conecta la rețeaua 
de distribuție, atunci când 

ea va fi  disponibilă, ceea 
ce va reprezenta un plus 
economic pentru această 
zonă. 

Pentru a putea pregăti alte 
proiecte similare în scopul 
fi nanțării investițiilor 
din fonduri europene, 
Consiliul Județean Prahova 
a încheiat parteneriate 
cu mai multe comune 
și orașe din Prahova, 
în vederea întocmirii 
studiilor de fezabilitatea 
pentru înfi ințarea rețelei de 
gaze. Banii pentru aceste 
documente preliminarea 
vor fi  asigurați din bugetul 

județean și bugetele locale.
Noile parteneriate 

vizează următoarele zone 
din județ: Teișani, Izvoarele 
și Măneciu; Talea, Adunați, 
Secăria, Șotrile și Valea 
Doft anei; Cerașu, Bătrâni, 
Starchiojd, Posești, Ariceștii 
Zeletin și Cărbunești;
Șoimari, Chiojdeanca,
Salcia, Apostolache, Gornet 
Cricov, Tătaru și Sângeru; 
Lapoș, Jugureni, Călugăreni, 
Fântânele, Vadu Săpat și 
Gura Vadului; Colceag, 
Fulga, Boldești Grădiștea și 
Sălciile.

Primăria Ploiești a anunțat că 
a recepționat locuințele din 

cartierul Libertății- Ansamblul 9 
Mai, respectiv, blocurile 31A, 31B, 
31C-D, 31E, 31F. Fiecare dintre 
construcții include 20 de unități 
locative, 9 cu o cameră, 9 cu câte 
două camere și 2 cu câte trei camere. 
Apartamentele vor fi  repartizate 
chiriașilor evacuați sau care 
urmează a fi  evacuați din locuințele 

retrocedate foștilor proprietari, în 
funcție de ordinea de prioritate, 
stabilită potrivit hotărârilor emise 
de Consiliul Local Ploiești. Până la 
fi nalul acestui an, 20 de familii se 
vor putea muta în noile locuințe. 
Într-o conferință de presă, primarul 
Andrei Volosevici a declarat că, 
din 130 de dosare depuse, numai 
20 s-au încadrat în cerințele 
prevăzute de lege. Valoarea fi nală 

a lucrărilor executate s-a ridicat 
la 12.372.737,84 lei fără TVA, iar 
perioada de garanție a fost stabilită 
la 5 ani. Reamintim că șantierul 
pentru cele 120 de apartamente a 
început prin anii 2007-2008, dar din 
motive care țin de detalii juridice și 
tehnice, acestea au fost întrerupte 
mai mulți ani, până în mandatul 
fostului primar Adrian Dobre, care 
a insistat ca investiția să fi e reluată.

 continuare din pagina 1

20 DE FAMILII DIN PLOIEȘTI SE 20 DE FAMILII DIN PLOIEȘTI SE 
MUTĂ ÎN NOILE CASE DIN „9 MAI”MUTĂ ÎN NOILE CASE DIN „9 MAI”

BURSE BURSE 
ȘCOLARE ȘCOLARE 
DE 100 DE 100 
DE LEIDE LEI

Consilierii municipali sunt chemați 
să adopte un proiect de hotărâre 

privind cuantumul burselor acordate 
elevilor din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din Ploiesti, pentru 
primul semestru al anului școlar 2020-
2021, aceasta fi ind o inițiativă a primarului 
în exercițiu, Andrei Volosevici. Bursele 
ar urma să fi e în valoare de 100 lei atât 
pentru performanță și merit, cât și pentru 
studiu și ajutor social acordat elevilor care 
provin din familii cu probleme de ordin 
material. Cuantumul burselor pentru 
următorul semestru va fi  stabilit după 
aprobarea bugetului local pentru 2021.

RESTRUCTURAREA CJ PRAHOVA, SUSPENDATĂ DE INSTANȚĂRESTRUCTURAREA CJ PRAHOVA, SUSPENDATĂ DE INSTANȚĂ
DE CÂND SE PRONUNȚĂ TOTUȘI JUSTIȚIA DACĂ O INSTITUȚIE E BINE SĂ SE REORGANIZEZE?!!DE CÂND SE PRONUNȚĂ TOTUȘI JUSTIȚIA DACĂ O INSTITUȚIE E BINE SĂ SE REORGANIZEZE?!!

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Săptămâna trecută s-a 
încheiat acțiunea „O 

pădure cât o țară”, considerată de 
guvernanți drept cea mai amplă 
campanie de împădurire din 
ultimul deceniu. Desfășurată sub 
Înaltul Patronaj al Președintelui, 
campania a presupus plantarea 
a 50 de milioane de puieți în 
peste 5.000 de zone din țară, ceea 
ce ar echivala cu o suprafață de 
7.576 ha. În etapa din primăvară, 
principalele județe în care au 
fost plantate 33 de milioane de 
puieți au fost Maramureș, Cluj, 
Suceava, Brașov, Sibiu, Harghita, 
Bistrița, Argeș și Vâlcea. În 
etapa din toamnă, campania 
s-a derulat în sudul și vestul 
țării - Tulcea, Galați, Ialomița, 
Călărași, Dolj, Brăila și Vaslui. 
În ceea ce privește speciile de 
arbori plantate în perioada de 
primăvară, având în vedere 
că majoritatea șantierelor de 
împădurire au fost localizate 
în zona montană, speciile au 
fost cele de rășinoase, din care 
molidul a fost pe primul loc. În 
zonele de deal au fost înfi ințate 
păduri „în amestec” de gorun, 

paltin și frasin. În campania de 
toamnă, s-au plantat stejar, plop, 
salcie, frasin și arțar. Prezent la 
ultima acțiune de împădurire 
din Giurgiu, președintele Klaus 
Iohannis a declarat: „O pădure 
cât o țară” este o campanie în 
care am crezul de la început, de 
aceea i-am acordat patronajul 
și rezultatele arată că nu m-am 
înșelat. S-au plantat 50 de 
milioane de puieți, pe diverse 
terenuri, în zone montane și în 
zone de câmpie; foarte multe - 

în jur de 3.000 de parcele- s-au 
plantat de la zero. Deci unde 
nu a existat pădure. Acesta este 
un rezultat notabil și vreau, în 
această zi, să îi felicit pe toți cei 
care au participat, începând de 
la ministrul mediului, la cei de la 
RNP, cei care au plantat efectiv-
muncitorii din diferitele ocoale 
silvice- dar și voluntarilor. Cred 
că aceste rezultate nu sunt doar 
foarte bune, ci ne încurajează  
să continuăm și în anii care vin 
astfel de campanii.”

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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INCENDIU VIOLENT LA 
BĂICOI. DOUĂ LOCUINȚE 

CUPRINSE DE FLĂCĂRI
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins două locuințe și două 
anexe gospodărești în orașul 
Băicoi. Focul s-a manifestat 
violent. Inițial, la fața locului 
s-au deplasat două autospeciale. 
Ulterior, pentru stingerea focului, 

au intervenit încă două echipaje. 
Potrivit ISU Prahova, incendiul 
s-a manifestat pe o suprafață de 
aproximativ 250 – 300 de metri. 
După localizarea și stingerea 
focului, pompierii militari au 
stabilit că incendiul a izbucnit de 
la o afumătoare. 

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
GORNET-CRICOV

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care 

a izbucnit la o casă din satul 
Țărculești, comuna Gornet- 
Cricov. Focul s-a manifestat într-o 
camera, pe o suprafață de 10 metri. 
Potrivit ISU Prahova, proprietarul 
locuinței, un bărbat în vârstă de 
65 de ani, a fost transportat, cu o 
ambulanță SMURD, la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești. 

DOSAR PENAL 
PENTRU REMORCA 

NEÎNMATRICULATĂ
Polițiștii Secției de Poliție nr.1 
Ploiești au oprit în trafi c, pentru 
control, un bărbat care conducea 
un ansamblu de vehicule format 

dintr-un autoturism și o remorcă, 
pe raza municipiului Ploiești. 
„Cu ocazia verifi cărilor efectuate, 
polițiștii au constatat faptul că 
remorca este neînmatriculată. În 
acest caz, a fost deschis un dosar 
penal conducerea unui vehicul 
neînmatriculat”, a anunțat IJP 
Prahova.
ACCIDENT ÎN GHERGHIȚA. 

TREI PERSOANE, 
TRANSPORTATE LA SPITAL

Accidentul rutier a avut loc la 
intersecția DJ 147 cu DJ 100B, în 
comuna Gherghița. În eveniment 
a fost implicat un autoturism, 
condus de un bărbat în vârstă de 

58 de ani și o autoutilitară condusă 
de un bărbat în vârstă de 56 de 
ani. În urma impactului, șoferul 
autoturismului, o pasageră din auto 
în vârstă de 51 de ani, precum și un 
pasager din autoutilitară în vârstă 
de 48 de ani au fost transportați 
la spital pentru îngrijiri medicale. 
„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. 
Conducătorul autoutilitarei a 
fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind negativ.

CE A APROBAT CADRUL FINANCIAR CE A APROBAT CADRUL FINANCIAR 
MULTIANUAL, ÎN VALOARE MULTIANUAL, ÎN VALOARE 
DE 1,8 TRILIOANE EURODE 1,8 TRILIOANE EURO

Pentru perioada 2021-2027, UE va aloca 132,8 miliarde 
euro în domeniul cheltuielilor pentru piața unică, 

inovație și digital și 377,8 miliarde EUR pentru coeziune, 
rezistență și valori. Aceste sume vor crește la 143,4 miliarde 
euro și, respectiv, 1,099,7 miliarde euro, cu fi nanțare 
suplimentară din partea următoarei generații UE, inclusiv 
împrumuturi acordate statelor membre. Alte fi nanțări de 
356,4 miliarde euro vor fi  destinate resurselor naturale și 
mediului (373,9 miliarde euro, cu contribuția UE de generația 
următoare). Cheltuielile în domeniile migrației și gestionării 
frontierelor se vor ridica la 22,7 miliarde euro în următorii 
șapte ani, iar 13,2 miliarde euro vor fi  cheltuite în domeniile 
securității și apărării. Finanțarea pentru vecinătatea UE și 

pentru lume se va ridica la 98,4 miliarde euro.
Pentru următorul cadru fi nanciar european s-au imaginat 

programe noi, iar la altele s-au suplimentat substanțial 
bugetele:

-Europa digitală, pentru a promova tehnologiile digitale 
cheie, cum ar fi  aplicațiile de inteligență artifi cială și 
instrumentele de securitate cibernetică de ultimă generație;

-EU4Health va oferi o bază solidă pentru acțiunea UE 
în domeniul sănătății pe baza lecțiilor învățate în timpul 
pandemiei COVID-19;

-Orizont Europa, se adresează domeniului cercetării și 
inovării;

-Sprijinul pentru migrație și gestionarea frontierelor a 

fost considerabil consolidat, inclusiv pentru fi nanțarea a 
până la 10 000 de polițiști de frontieră la dispoziția Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și Coastă până în 2027; 

-Fond european de apărare instituit pentru a promova 
competitivitatea, efi ciența și capacitatea de inovare a bazei 
de apărare, tehnologice și industriale a UE;

-Programele pentru tineri, precum Erasmus + și 
Corpul european de solidaritate, își vor tripla numărul de 
participanți în următorii șapte ani;

-Fond pentru o tranziție justă, care sprijină cele mai 
vulnerabile regiuni cu consum intensiv de carbon în 
tranziția lor către o economie neutră din punct de vedere 
climatic.

Consiliul Uniunii Europene, prezidat de Germania, a adoptat  regulamentul de stabilire 
a viitorului buget multianual al UE 2021-2027, la o zi distanță după ce Parlamentul 

European a aprobat, cu o largă majoritate, următorul Cadru Financiar Multianual (CFM), care 
se ridică la suma de 1.074,3 miliarde de euro. Împreună cu instrumentul de recuperare Next 
Generation EU, de 750 de miliarde EUR, bugetul va permite UE să furnizeze o fi nanțare fără 
precedent de 1,8 trilioane euro în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia 
COVID-19 și prioritățile UE pe termen lung în diferite politici. România va benefi cia de o 
alocare totală de aproape 80 de miliarde de euro: 28,22 miliarde fonduri de coeziune, 19,34 
miliarde din politica agricolă comună, 30,44 miliarde de euro din Mecanismul de redresare 
și reziliență și 1,94 miliarde de euro din Fondul pentru o tranziție justă.

CAMPANIA „O PĂDURE CÂT O CAMPANIA „O PĂDURE CÂT O 
ȚARĂ” A DUS LA PLANTAREA ȚARĂ” A DUS LA PLANTAREA 
A 50 MILIOANE DE PUIEȚIA 50 MILIOANE DE PUIEȚI

Centrul de Cercetări Sociologice LARICS, Secretariatul de Stat 
pentru Culte și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale 

al Academiei Române au realizat un barometru de opinie cu privire la 
încrederea pe care o mai au românii în anumite instituții. Pe primul loc s-a 
clasat, cum de altfel se întâmplă în ultimii ani, Biserica- 71,2% capital de 
încredere (41,4%- foarte multă, 29,8%- multă),  urmată de Armata -61,8% 
(17,8% -foarte multă, 44% -multă) și Academia Română-45,6% (9,4% 
-foarte multă, 36,2%-multă). Pe următoarele poziții se situează  Primăria, cu 
43%, Poliția, cu 41,1 % și Ministerul Sănătății, cu 34% . Pe ultimele poziții se 
plasează Guvernul (13,7%), Parlamentul (9,5%) și partidele politice (9,1%). 
Sondajul telefonic a fost realizat în perioada 30 noiembrie-7 decembrie, pe 
un eșantion multi-stratifi cat, probabilistic, de 1.000 persoane.

BISERICA ȘI ARMATA, BISERICA ȘI ARMATA, 
ÎN TOPUL ÎNCREDERII ÎN TOPUL ÎNCREDERII 

ROMÂNILORROMÂNILOR
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ACCIDENT LA BUCOV. 
ADOLESCENTĂ LOVITĂ DE 
UN AUTO, PE TRECEREA DE 

PIETONI
Polițiștii au fost sesizați despre 

producerea unui accident rutier 
în Bucov, pe sensul de mers către 
Ploiești. În evenimentul rutier 
a fost implicat un autoturism, 
condus de un bărbat în vârstă de 
61 de ani, care a lovit un pieton. 
Victima este o minoră în vârstă 
de 17 ani care s-ar fi  angajat în 

traversarea părții carosabile pe 
trecerea pentru pietoni. În urma 

evenimentului, adolescenta în 
vârstă de 17 ani a fost transportată 
la spital pentru îngrijiri medicale. 
Conducătorul autoturismului a 
fost testat cu aparatul etilotest, 

rezultatul fi ind 
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. Trafi cul auto a fost 
restricționat pe banda nr. 1 a 
sensului de mers Bucov-Ploiești.
ACCIDENT PE BULEVARDUL 
REPUBLICII DIN PLOIEȘTI, 

ÎN ZONA CABLUL 
ROMÂNESC

Polițiștii au fost sesizați despre 
producerea unui accident rutier în 
Ploiești, pe Bulevardul Republicii, 
în zona Cablul Românesc. 
În accident au fost implicați 
un autoturism, condus de un 
bărbat în vârstă de 45 de ani și 
un pieton în vârstă de 70 de ani. 
Potrivit primelor informații se 

pare că victima s-ar fi  angajat 
în traversarea părții carosabile 
prin loc nepermis. În urma 
evenimentului, bărbatul în vârstă 
de 70 de ani a fost transportat la 
spital pentru îngrijiri medicale. 
Conducătorul autoturismului a 
fost testat cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost de 0,39 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 
anunțat IJP Prahova.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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În Prahova, referindu-ne la prima sumă direcționată 
către primării, de 21, 007 milioane de lei, trebuie să 

spunem că a fost exclus de la fi nanțare orașul Boldești-
Scăeni, așa cum s-a întâmplat și la precedentă alocare 
bugetară pentru cheltuieli sociale. Având în vedere că nu 
Guvernul României hotărăște totuși ce localități primesc 
sau nu bani, ci cererile sunt formulate la nivelul consiliilor 
județene, poate le amintește cineva celor de la CJ Prahova, 
mai precis președintelui Dumitrescu Iulian, că județul 
nostru are 14 orașe, ci nu 13!

Dintre orașe, cei mai mulți bani a primit Primăria 
Ploiești, 4.735.000 lei, urmată de administrațiile din 
Sinaia-392.000 lei, Plopeni-391.000 lei, Bușteni-308.000 
lei, Urlați-237.000 lei,  Azuga-203.000 lei, Câmpina, Băicoi,  
Comarnic și Mizil-câte 140.000 lei fi ecare, Vălenii de 
Munte-112.000 lei, Slănic-93.000 lei, Breaza-14.000 lei. Cea 
mai mică sumă a mers către Breaza, localitate condusă de 
un primar al USR. În total, orașele au primit 6, 6309 mil. lei 
(din care 71,40% înseamnă alocarea către Ploiești). Pentru 
comune au rămas așadar 14, 3761 milioane lei, iar banii au 
fost repartizați unui număr de 80 de UAT, din 90, o medie 
așadar de 179. 700 lei/localitate. Cea mai mare sumă a fost 
atribuită comunei Ciorani (cu un primar care a trecut de la 
PSD la PNL), iar cea mai mică a mers la Vadu Săpat (primar 
social-democrat). Iată însă care sunt repartițiile pe fi ecare 
localitate:

-peste 400.000 lei: Ciorani-446.000 lei, Florești-407.000 
lei;

-între 300.000 - 400.000 lei: Bălțești-354.000 lei, 
Berceni-378.000 lei, Bucov-337.000 lei, Cerașu-335.000 
lei, Dumbrava-323.000 lei, Filipeștii de Târg-378.000 
lei, Mănești-326.000 lei, Plopu-367.000 lei, Poiana 
Câmpina-320.000 lei, Puchenii Mari-318.000 lei; 

-între 200.000 și 300.000 lei: Adunați-290.000 lei, 
Albești Paleologu-213.000 lei, Apostolache-227.000 
lei, Bănești-204.000 lei, Boldești-Grădiștea-232.000 lei, 
Brebu-282.000 lei, Colceag-227.000 lei,  Drajna-209.000 

lei, Filipeștii de Pădure-223.000 lei, Gorgota-267.000 
lei, Gornet Cricov-280.000 lei, Gura Vitioarei-202.000 
lei, Iordăcheanu-278.000 lei, Lipănești-240.000 lei, 
Măgurele-222.000 lei, Păulești-254.000 lei, Predeal 
Sărari-277.000 lei, Sălciile-272.000 lei, Scorțeni-216.000 
lei, Șirna-248.000 lei, Târgșoru Vechi-251.000 lei, Valea 
Doft anei-270.000 lei, Vâlcănești-233.000 lei;

-între 100.000 și 200.000 lei: Ariceștii 
Rahtivani-140.000 lei, Ariceștii Zeletin-186.000 lei, Baba 
Ana-164.000 lei, Bărcănești-163.000 lei, Brazi-167.000 
lei, Cărbunești-186.000 lei, Cocorăștii Mislii-170.000 
lei, Lapoș-140.000 lei, Măneciu-186.000 lei, Provița de 
Sus-199.000 lei, Salcia-193.000 lei, Teișani-140.000 lei, 
Tinosu-173.000 lei, Valea Călugărească-158.000 lei; 

-sub 100.000 lei: Aluniș-47.000 lei, Bătrâni-47.000 lei, 
Bertea-76.000 lei, Blejoi-47.000 lei, Călugăreni-47.000 
lei, Cocorăștii Colț-47.000 lei, Cosminele-47.000 
lei, Drăgănești-84.000 lei, Dumbrăvești-75.000 lei, 
Fântânele-47.000 lei, Fulga-47.000 lei, Gherghița-47.000 
lei, Gornet-47.000 lei, Gura Vadului-51.000 lei, 
Izvoarele-47.000 lei, Măgureni-47.000 lei, Olari-47.000 
lei, Posești-47.000 lei, Provița de Jos-65.000 lei, 
Râfov-84.000 lei, Sângeru-65.000 lei, Secăria-47.000 lei, 
Starchiojd-47.000 lei, Surani-93.000 lei, Șoimari-47.000 
lei, Șotrile-47.000 lei, Tătaru-47.000 lei, Telega-65.000 lei, 
Vadu Săpat-28.000 lei, Vărbilău-65.000 lei.

LIBERALII AU REPARTIZAT BANII 
STRICT PE CRITERII POLITICE, LA 
FEL CUM A PROCEDAT PSD PÂNĂ 

DEUNĂZI VREME

Fostul președinte al CJ Prahova, în prezent deputat, acuza 
că banii au fost atribuiți pe criterii strict politice: „fondurile 
statului sunt la cheremul PNL, inclusiv când vine vorba 
despre fi nanțarea cheltuielilor de funcționare a primăriilor! 

Discriminarea și distribuirea preferențială a fondurilor 
guvernamentale vor sta la baza plângerilor pe care PSD le 
va face împotriva tuturor reprezentanților Guvernului liberal 
care se joacă, astfel, cu destinele prahovenilor! Este absolut 
revoltătoare atitudinea guvernanților la adresa celor care au 
refuzat să îi voteze. Vorbesc de la sine sumele jignitoare pe 
care le-au primit localitățile care nu sunt conduse de primari 
PNL.” Și are dreptate! Aproape toate localitățile conduse 
de primari ai PSD ori aliați au primit sume mai mici de 
100.000 lei. De fapt, ca să fi m corecți, toate primăriile cu 
primari social-democrați au fost, ca să păstrăm sintagma, 
„discriminați”, așa cum spune Bogdan Toader. Dar trebuie 
să îi amintim că nu este străin de această practică. Numai 
în acest an, când a ocupat funcția de președinte al CJ, s-au 
operat două repartizări similare, în care primăriile cu 
primari PNL au fost la fel de „discriminate” de conducerea 
PSD a CJ Prahova:

-HCJ Prahova din 10 august 2020 (parteneriate CJ 
cu localități din județ): 42 de localități cu primari PNL 
au primit, însumat, 6.338.000 lei, rezultând o medie de 
150. 904 lei/localitate. În același timp, 30 de așezări rurale 
ce au primari sociali-democrați au încasat, de la bugetul 
județean, 9.600.000 lei, rezultând o medie de 320.000 lei/
comună, deci dublu în comparație cu localitățile cu primari 
liberali;

-HCJ 15 din 20 februarie 2020 (repartizarea pe 
unități administrativ- teritoriale a fondului la dispoziția 
Consiliului Județean Prahova): 39 de UAT-uri conduse de 
primari PSD au primit fonduri în valoare de 11, 3 mil. lei 
(41,36% din totalul sumei), rezultând o medie de 289.743, 
589 lei/localitate. În schimb, 46 de comune conduse de 
primari PNL au avut alocări de 8,151 mil. lei (29,83% din 
suma totală), rezultând o medie de 177.195,652 lei/localitate, 
cu 112. 547,937 lei mai puțin decât primăriile PSD!

Discriminarea și distribuirea preferențială a fondurilor

GUVERNUL A TRIMIS 21 DE MILIOANE DE LEI GUVERNUL A TRIMIS 21 DE MILIOANE DE LEI 
ÎN PRAHOVA, FIX ÎN PREAJMA SĂRBĂTORILORÎN PRAHOVA, FIX ÎN PREAJMA SĂRBĂTORILOR

De la 1 ianurie 2021, teoretic, 
vârstnicii ar trebui să primească 

pensii mari mari. Acestea vor fi  majorate 
cel mai probabil cu 8-10%, ci nu cu 40%, 
cât au votat ultima dată parlamentarii 
fostei majorități parlamentare și nici măcar 
cu 26% , cât este diferența de la creșterea cu 
40%, din Legea pensiilor și 14%-majorare 
realizată în 2020. Alocațiile de stat pentru 
copii, în schimb, vor crește cu 20% de la 1 
ianuarie 2021, după cum urmează: pentru 
copii cu vârsta între 0-2 ani, vor crește cu 
73,8 lei, până la un total de 443,8 lei; pentru 
copii cu vârsta între 2-18 ani se vor majora 
cu 37 lei, până la cuantumul de 222 lei.

Recepția investiției urma să aibă loc 
pe 21 decembrie, al cincilea termen 

de fi nalizare a lucrărilor. Nu s-a întâmplat 
nici de data aceasta să fi e cu noroc, dar 
oricum circulația pe podul care leagă strada 
Depoului de cartierul Mimiu va fi  deschisă 
în acest an. Valoarea inițială din contractul 
cu fi rma executantă, încheiat în 2018, a fost 
de 23,68 mil. lei, dar în doi ani, aceasta a 
ajuns la 27,23 mil. lei (TVA inclus). Podul 
trebuia fi nalizat în mai, apoi termenul a fost 
decalat succesiv în septembrie, octombrie, 
noiembrie și decembrie. Stadiul fi zic al 

lucrărilor era, zilele trecute, la 98%.

NOUL POD DEPOULUI-MIMIU, NOUL POD DEPOULUI-MIMIU, 
SPRE RECEPȚIA FINALĂSPRE RECEPȚIA FINALĂ

ALOCAȚII ȘI PENSII MAJORATE ALOCAȚII ȘI PENSII MAJORATE 
DE LA 1 IANURIE 2021DE LA 1 IANURIE 2021

CELE MAI MARI SUME AU MERS CĂTRE LOCALITĂȚI CONDUSE DE PRIMARI LIBERALI

Executivul României a alocat, prin Hotărârea nr. 1100/2020, 475 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară 
afl at la dispoziția Guvernului, pentru a ajuta 1.680 de primării care au rămas, teoretic, în pană de bani, la acest 

sfârșit de an. Cele mai mari sume de bani au mers către Bihor-44,7 mil. lei, Teleorman-35,9 mil. lei, Giurgiu-32,05 mil. 
lei, Ilfov-32,00 mil. lei, Sibiu-30,16 mil. lei, Harghita-30,00 mil. lei și Cluj-28,9 mil. lei. Prahova a primit 21,007 mil. lei, 
sumă despre care reprezentanții PSD susțin că a fost atribuită pe criterii strict politice. Tot prin același act normativ au 
fost repartizați 159,068 mil. lei pentru fi nanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de 
protecție a copilului, pentru luna noiembrie 2020. Județului Prahova i-au revenit 9,517 mil. lei.
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Comunicat de pres

      Data 24.12.2020 

Lansarea proiectului „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE 

BENEFICIARILOR IMM-URI CU ACTIVITATE ECONOMIC  ÎN UNUL DIN DOMENIILE 

DE ACTIVITATE PREV ZUTE ÎN ANEXA NR. 2” 

 

S.C SPRINTEN INFOMAR S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementeaz  proiectul „GRANTURI 
PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE BENEFICIARILOR IMM-URI CU ACTIVITATE ECONOMIC  ÎN 
UNUL DIN DOMENIILE DE ACTIVITATE PREV ZUTE ÎN ANEXA NR. 2”, contract de finan are nr. M2-
1687 din 9.12.2020, cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regional  prin Programul 
Opera ional Competitivitate, Axa prioritar  3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reac ie la pandemia Covid 
- 19, Prioritatea de investi ii 3 d - Sprijinirea Capacit ii IMM-urilor de a cre te pe  pie ele 
regionale, na ionale i interna ionale i de a se angaja în procesele de inovare.”. 

Valoarea total  a proiectului este de 283.578,45 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 
de  246.589,95  lei. 

Obiectivul general al proiectului urm re te îmbun t irea competitivit ii economice la S.C. 
SPRINTEN INFOMAR S.R.L. prin cre terea productivit ii muncii, realizarea unei investi ii ini iale ce 
vizeaz  crearea unei noi unit i de prest ri servicii de organizare evenimente outdoor, 
achizi ionând echipamente performante i adaptate pentru a fi utilizate de persoane cu 
dezabilit i, urm rind adaptarea la cerin ele pie ei prin înt rirea capacit ii de  promovare a 
serviciilor.   

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Relansarea economic  a SC Sprinten Infomar SRL prin accesare de capital de lucru în contextul 
pandemiei de Covid-19. 

Durata de implementare a proiectului este de 6  luni:  respectiv de  la data 09.12.2020 pân  la data 
09.05.2021. 

Informa ii suplimentare despre proiect se pot ob ine de la SC SPRINTEN INFOMAR SRL cu sediul în 
Municipiul Ploie ti, Str. Vlad epe , nr. 58, jude ul Prahova, telefon: 0788299801, e-mail: 
sprinteninfomar@yahoo.com, persoan  de contact: MARINESCU MARIUS. 

 

 

 

 

https://mfe.gov.ro/ 

https://www.facebook.com/MinisterulFondurilorEuropene/ 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

De la 1 ianuarie 2021, Autoritatea 
Națională de Reglementare 

în Energie (ANRE) a majorat tarifele 
de distribuție practicate de fi lialele 
Electrica astfel: Transilvania Nord, 
cu 2,8%, Muntenia Nord, cu 3,2% și 
Transilvania Sud, cu 6,5%. Tarifele de 
distribuție vor sta la baza veniturilor 
din activitatea de distribuție a energiei 
electrice realizate de operatorii de 
distribuție din cadrul Grupului 

Electrica.
De la 1 ianuarie 2021, piața de 

electricitate va fi  liberalizată complet, 
astfel că ANRE va mai stabili doar 
tarifele de distribuție ți transport 
ale energiei. Consumatorii casnici 
vor putea încheia contracte cu orice 
companie care furnizează energie 
electrică, licențiată de ANRE, la un preț 
negociat direct.

TARIFE MAJORATE LA ENERGIETARIFE MAJORATE LA ENERGIE

Dacă fi nanțarea va fi  aprobată, 
spitalul ar vrea să cumpere un 

aparat anestezie de înaltă performanță, 
opt ventilatoare de înaltă performanță, 
opt paturi de terapie intensivă 
radiotransparente, cu mobilitate 
laterală și antiescare, un aparat de 
radiologie mobil, zeci de injectomate 
și o stație centrală pentru acestea, trei 
roboți de sterilizare cu lampă Xenon 

și alte echipamente medicale și de 
dezinfectare a spațiilor, un dispozitiv 
special destinat ridicării persoanelor cu 
greutate mare. Spitalul a pus și clauza 
suspensivă în derularea achiziției, astfel 
încât eventualele fi rme furnizoare să 
cunoască faptul că abia după parafarea 
fi nanțării europene se va încheia și 
contractul pentru echipamentele 
necesare unității medicale.

SPITALUL CÂMPINA VREA SPITALUL CÂMPINA VREA 
SĂ CUMPERE ECHIPAMENTE SĂ CUMPERE ECHIPAMENTE 
MEDICALE DE 14,5 MIL. LEIMEDICALE DE 14,5 MIL. LEI

În zilele din urmă, s-au desfășurat 
adunările generale ale structurilor 

asociative din România, pentru alegerea 
noilor conduceri pentru perioada 2020-
2024, așa cum au rezultat după alegererile 
locale din 27 septembrie 2020. Astfel, 
Asociația Municipiilor din România 
(AMR) va fi  condusă de primarului orașului 
Cluj, Emil Boc, prim-vicepreședinți fi ind 
desemnați primarii din Suceava și Galați, 
iar președinte executiv-primarul din Bacău. 
Din Prahova, primarul municipiului 
Câmpina, Alin Moldoveanu, este membru 
în Comitetul Director, în vreme ce Andrei 

Volosevici are statut de membru supleant 
în același organism. Cât privește Asociația 
Orașelor din România (AOR), președinte a 
fost ales Adrian Ovidiu Teban, primar din 
Cugir (județul Alba), iar aleșii din Odobești 
(Vrancea) și Borsec (Harghita) au fost aleși 
prim-vicepreședinte și secretar executiv. 
Prahova este reprezentată în forul de 
conducere de primarul din Urlați, Marian 
Măchițescu, care a fost ales vicepreședinte 
pentru regiunea Sud-Muntenia. Asociația 
Comunelor din România (AcoR) l-a păstrat 
în funcția de președinte pe Emil Draghici-
primarul din Vulcana Băi, Dâmbovița. 

Din Prahova, primarul din Blejoi, Adrian 
Dumitru, care este și președintele Filialei 
Județene Prahova a AcoR, va fi  secretar 
pentru regiunea Sud-Muntenia. Uniunea 
Națională a Consiliilor Județene nu și-a 
desemnat, deocamdată, o nouă conducere. 
Site-ul UNCJR este dominat încă de 
fotografi a ex-președintelui CJ, Marian 
Oprișan, care a pierdut, după cum se știe, 
alegerile din septembrie. Noua conducere a 
municipiilor și-a formulat deja prima cerere 
către București și aceasta constă în: alocarea 
către primării de resurse fi nanciare în 
cadrul viitorului proiect de lege a bugetului 

de stat, pentru  a corecta dezechilibrele 
bugetare și scăderea drastică a veniturilor 
bugetelor locale în anul 2020, ca urmare 
a pandemiei; invitarea     reprezentanților 
AMR, UNCJR, AOR și ACoR la discuții 
pe structura bugetului de stat  și instituirea 
unui cadru consultativ, din care să facă 
parte și experți ai structurilor asociative 
ale administrației publice locale; analizarea 
oportunității adoptării unei ordonanțe de 
urgență  prin care să se scurteze termenele 
legale prevăzute de lege pentru aprobarea 
bugetelor locale pentru anul 2021.

TREI PRIMARI DIN PRAHOVA, ÎN STRUCTURILE DE TREI PRIMARI DIN PRAHOVA, ÎN STRUCTURILE DE 
CONDUCERE ALE ASOCIAȚIILOR UAT DIN ROMÂNIACONDUCERE ALE ASOCIAȚIILOR UAT DIN ROMÂNIA

Chiar dacă șefi i Primăriei Ploiești 
susțin că bugetul local s-a 

echilibrat, apar tot felul de noi datorii 
din trecut, care ar putea afecta această 
aparentă stare de bine reclamată de 
municipalitate. Astfel, administrația 
publică are o datorie de peste 5,5 milioane 
de lei către Registrul Auto Român, 
așa cum se specifi că și într-o decizie 
civilă de anul trecut (6456/12.12.2019). 
Autoritățile au cerut consilierilor locali 
să aprobe eșalonarea plății sumelor 

după cum urmează: 100.000 de lei în 
cele câteva zile rămase din acest an și 
diferența în 2021, în șase rate lunare, 
fi ecare în valoare de 904.989,33 lei. 
Bănuim că există și acordul RAR pentru 
această plată în rate; dacă nu, e posibil ca 
anul viitor Primăriei Ploiești să nu-i fi e 
foarte bine fi nanciar! La o conferință de 
presă de săptămâna trecută, primarul 
Andrei Volosevici părea relativ mulțumit: 
„putem să terminăm anul 2020 absolut 
în regulă, că obligațiile noastre fi nanciare 

vizavi de contractul subsecvent cu Rosal 
sunt îndeplinite, că avem acoperit CSM, 
TCE, cu tot ce înseamnă subvenții, că 
avem o sumă de 15 milioane din cele 21, 
obligații fi nanciare restante, pe care am 
reușit să le dăm celor de la Veolia Energie, 
că încercăm, printr-o rectifi care bugetară 
să plătim fi e niște noi penalități pe care 
le-am descoperit la Veolia, fi e poate și 
factura aferentă lunii octombrie, că mai 
avem 300.000 de lei pe care trebuie să-i 
dăm și «închidem» și bugetul SGU.”

DATORII DE PESTE 5,5 MILIOANE LA RARDATORII DE PESTE 5,5 MILIOANE LA RARPRIMĂRIA PLOIEȘTI:PRIMĂRIA PLOIEȘTI:
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CCI Prahova a pus la 
dispoziție o serie 

de cifre. Le vom prezenta și noi, 
cu precizarea că ne vom limita la 
perioada  ianuarie-septembrie  sau 
ianuarie-octombrie atât pentru 
2020, cât și pentru 2019, pentru 
a avea o raportare clară care să ne 
ajute apoi să cuantifi căm efectele 
pandemiei. În afară de situația 
livrată de specialiștii CCR, vom 
adăuga, acolo unde este cazul, 
propriile noastre observații.

ESTIMĂRI EVOLUȚIE PIB  
ROMÂNIA, 

PENTRU URMATORII ANI 
(CONF. BERD)

2020-scădere cu 5,2% față de 2019;
2021-creștere cu 3,3% față de 2020;
2022-creștere cu 3,8% față de 2021.
DATE PRIVIND FIRMELE DIN 

JUDEȚ
-înfi ințare fi rme: ianuarie/

octombrie 2019-2.897 fi rme, ian./
oct. 2020-1.900 fi rme, o scădere 
cu 34,4% în 2020, față de 2019, în 
primele 10 luni;

-suspendări fi rme: ian./oct. 
2019-393 fi rme, ian.31 oct. 2020-
285 fi rme, o scădere de 27,5%, 
comparativ cu 2019;

-dizolvări fi rme: ian. /oct. 2019-
966 fi rme, 1 ian./31 oct. 2020-734 
fi rme, o scădere de 24% față de 
2019;

-radieri fi rme: ian. /oct. 2019-
3.181 fi rme, ian./oct. 2020-1.373 
fi rme, o scădere cu 57%, în raport 
cu 2019;

-insolvențe fi rme: ian. /oct. 

2019-181 fi rme, ian./oct. 2020-139 
fi rme, o scădere de 23% față de 
2019.

Singurul indicator cu conotații 
negative este cel care se referă la 
fi rme nou înfi ințate, cifra din 2020 
fi ind mai mică decât în perioada 
similară de anul trecut. În rest, 
faptul că s-au suspendat, dizolvat, 
radiat ori au intrat în insolvență 
mai puține companii sau mici 
afaceri în acest an pandemic nu 
poate decât să ne bucure.

NUMĂRUL DE SALARIAȚI
În septembrie 2019, potrivit 

Direcției de Statistică, Prahova 
număra 185.505 de salariați, ceea 
ce clasa județul pe poziția a 6-a 
la nivel național, după București, 
Cluj, Timiș, Brașov și Constanța. 
În septembrie 2020, numărul 
salariaților a scăzut la 180.830 
( minus 2,52%) de persoane, 
păstrând județul tot pe locul șase 
în România.
CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU 

NOMINAL NET
În septembrie 2019, când 

politicienii români vorbeau 
despre victorii fantastice ale 
României în plan economic (n.n.-
în fapt, creșterile economice au 
fost generate doar de consum, 
impulsionat prin majorările 
salariale bugetare și ale punctului 
de pensie), salariul mediu net în 
Prahova era de 2.850 lei (600 euro), 
cifră care ne plasa pe locul 11 la 
nivel național, după București, 
Cluj, Ilfov, Iași, Timiș, Sibiu, 

Brașov, Galați, Argeș și Mureș. 
La un an distanță, în septembrie 
2020, salariul mediu net a crescut 
la 3.104 lei (637 euro), județul 
clasându-se pe locul 9 în țară, 
după București, Cluj, Timiș, Ilfov, 
Sibiu, Iași, Argeș și Galați.

Trebuie să facem o remarcă: pe 
fondul general al cifrelor economice 
negative este oarecum anacronică 
majorarea salarială în 2020, an 
pandemic, cu defi cit economic 
sever, față de 2019, an normal, 
cu creștere economică. Singura 
explicație logică este că reducerea 
numărului de salariați nu a vizat 
sectorul bugetar, ci doar mediul 
privat, cu precădere categoria de 
angajați retribuită cu leafa minimă 
pe economie sau oricum cu valori 
scăzute ale veniturilor lunare. De 
altfel, cunoaștem foarte clar că 
sectorul bugetar nu a fost afectat de 
concedieri, toată lumea păstrându-și 
posturile, chiar dacă nu a lucrat 
luni întregi ori a făcut-o de acasă. 
Iar Consiliul Fiscal spunea negru 
pe alb, în iunie 2020, că salariul din 
sectorul bugetar este cu aproape 
37% mai mare comparativ cu cel din 
mediul privat. Plus că, în 2020, s-a 
operat creșterea salariului minim 
brut pe economie atât la privat, 
cât și la bugetari, iar în sectorul 
public, au fost indexate salariile 
cu coefi cientul de infl ație de 4% 
și recalculate lefurile în funcție de 
coefi cientul de ierarhizare (acesta 
este raportat la salariul minim pe 
economie).

Ar mai fi  de spus că salariul 
mediu net din Prahova a fost, în 
septembrie, sub media națională 
(3.321 lei).

RATA ȘOMAJULUI
În octombrie 2019, rata 

șomajului în Prahova a fost de 
2,37%, față de o medie națională 
de 3%. Această cifră a situat județul 
pe locul 11 la nivel național, după 
Ilfov, Timiș, București, Cluj, Bihor, 
Arad, Sibiu, Constanța, Giurgiu 
și Brașov (n.n. -poziția a fost 
calculată de la cea mai mică valoare 
spre cea mai mare). În 2020, tot 
în octombrie, rata șomajului 
a crescut în județ la 3,12 %, 
comparativ cu o medie națională 
de 3,26%. Prahova ocupă locul 15 
la nivel național, după Ilfov, Timiș, 
București, Cluj, Bihor, Arad, 
Constanța, Maramureș, Mureș, 
Vrașov, Giurgiu, Sibiu, Botoșani și 
Teleorman.

COMERȚUL 
INTERNAȚIONAL CU 

BUNURI ÎN PRAHOVA
-2019 (ianuarie-decembrie): 

export FOB-2,48 miliarde euro, 
locul 9 la nivel național, după 
București, Timiș, Argeș, Brașov, 
Dolj, Ilfov, Sibiu și Arad; import 
CIF-3,77 miliarde euro, locul 5 pe 

țară, după București, Ilfov, Timiș 
și Argeș; sold-1,29 miliarde euro, 
al patrulea cel mai mare defi cit 
comercial din România, după 
București, Ilfov și Constanța;

-2020 (primele 7 luni): export 
FOB- 1,40 miliarde euro, locul 9 
pe țară, după București, Timiș, 
Argeș, Brașov, Dolj, Ilfov, Sibiu și 
Arad; import CIF-1,91 miliarde 
euro, locul 5 la nivel național, după 
București, Ilfov, Timiș și Argeș; 
sold-0,51 miliarde euro, al 5-lea 
cel mai mare defi cit comercial din 
țară, după București, Ilfov, Cluj și 
Constanța.

TURISM
În primele 9 luni din anul 2019, 

Prahova a fost vizitată de 445.888 
de turiști, cifra plasând județul 
pe locul 6 la nivel național, după 
București, Brașov, Constanța, Cluj 
și Mureș. În intervalul 1 ianuarie 
- 30 septembrie 2020, numărul 
de vizitatori a fost de 236.284 de 
turiști, înregistrându-se așadar o 
scădere de 47% față de perioada 
similară a anului trecut. Prahova a 
ocupat în 2020 locul 4 pe țară, după 
Constanța, Brașov și București.

ACTUALITATE

Camera de Comerț și Industrie a analizat cifrele economice din Prahova pentru acest an devastat 
de pandemie, cu consecințe economice încă necalculate: „pandemia cauzată de noul coronavirus 

reprezintă un șoc enorm pentru economii, atât în UE, cât și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din 
punct de vedere socio-economic. În ceea ce privește România,  deși contracția înregistrată de economie în 
2020 pare mai puțin gravă decât se estimase inițial, incertitudinea rămâne foarte ridicată, având în vedere 
evoluția recentă a pandemiei, iar producția reală probabil că nu va reveni la nivelurile de dinainte de criză 
până la sfârșitul anului 2022. Se estimează că defi citul va crește semnifi cativ, deoarece efortul bugetar necesar 
pentru combaterea crizei se adaugă derapajelor fi scale din trecut.”

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

În ultimii trei ani, consumul 
individual efectiv (AIC), un 

indicator care refl ectă bunăstarea 
gospodăriilor, a rămas relativ 
stabil în majoritatea statelor 
membre UE, comparativ cu media 
europeană, arată Eurostat. Câteva 
țări au înregistrat o creștere 
semnifi cativă la acest indicator, 
printre care și România, unde 
majorarea este cea mai mare din 
UE, de la 70%, în 2017, la 79%, în 

2019. Urmează Lituania (creștere 
de la 89%, în 2017, la 92%, în 
2019), Portugalia (83% vs. 86%), 
Malta (82% vs. 85%), Slovenia 
(80% vs. 83%) și Bulgaria (55% 
vs. 58%). Vorbind despre situația 
opusă, cel mai semnifi cativ 
declin al consumului pe cap de 
locuitor raportat la media UE a 
fost înregistrat în Suedia (de la 
113%, în 2017, la 109% în 2019), 
Germania (124% vs. 122%), 

Austria (120% vs. 118%) și Spania 
(93% vs. 91%). 

Consumul individual efectiv 
(AIC) per capita, raportat la 
puterea de cumpărare standard 
(PPS), a variat, în 2019, între 
58% din media UE, în Bulgaria 
și 135% din media din UE, în 
Luxemburg. Nouă state din UE 
au avut un consum per capita 
mai mare decât media UE: 
Luxemburg, Germania, Austria, 
Danemarca, Belgia, Olanda, 
Finalanda, Franța și Suedia. 
Celelalte state ale Uniunii se afl ă 
sub media europeană. Raportat 
la acest indicator, România 
se poziționează înaintea altor 
state membre precum Letonia, 
Slovacia, Ungaria și Croația, care 

au un consum per capita între 
71% și 64%, și a Bulgariei, care a 
înregistrat un consum de 58% față 
de media europeană.

ROMÂNIA A DEPĂȘIT 
GRECIA LA PIB/CAP DE 

LOCUITOR
Referindu-se la nivelul de 

trai exprimat ca PIB pe cap de 
locuitor raportat la paritatea 
puterii de cumpărare standard 
(PPS), România avea în 2019 un 
PIB per capita de 70% din media 
Uniunii Europene, înregistrând o 
creștere cu 6 puncte procentuale 
față de 2017, când PIB/per 
capita se situa la 64% din media 
europeană. La acest indicator, 

țara noastră s-a situat pe aceeași 
treaptă cu Slovacia, devansând 
însă Grecia, unde PIB-ul/ pe 
cap de locuitor la PPS s-a situat 
la 67% din media UE, Croația 
(65% din media UE), Bulgaria 
(53% din media UE). România 
a fost devansată de Polonia și 
Ungaria, ambele cu un PIB-ul 
pe cap de locuitor la paritatea 
puterii de cumpărare la 73% din 
media europeană. În 2019, zece 
țări membre UE aveau un PIB pe 
cap de locuitor exprimat în PPS 
mai mare decât media europeană, 
topul fi ind condus de Luxemburg 
(260% peste media din UE). La 
polul opus se afl ă Bulgaria (53% 
din media UE).

Prahova a pus la 2019 181 firme ian /oct 2020 139
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RATA ȘOMAJULUI țară după București Ilfov Timiș

n ultimii trei ani consumul 2019 Urmează Lituania (creștere

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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AN POLITIC 2020, ÎNCHEIAT 
NOAPTEA, CU UN NOU BLOC: 
„COALIȚIA PENTRU DODON”

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

„AM PROMIS, AM FĂCUT”, SE 
LAUDĂ SOCIALIȘTII ÎN LOCUL LUI 

DODON 
Mai întâi, e cazul să precizăm, că ce s-a 

întâmplat în ultimele două săptămâni de 
ședințe în plen ale legislativului nu corespund 
declarațiilor PSRM pe fi nal de sesiune și an 
politic. Și asta pentru că în primul rând 
tot ce s-a votat – în fugă, pe ascuns sau pe 
furiș, fără dezbateri, pe întuneric – nu sunt 
promisiunile nici ale deputaților, nici ale 
partidelor, grupărilor din noua coaliție, ci 
ale președintelui în dizgrație Igor Dodon. 
Mai drept, ex-președintelui Dodon, căci 
după ce Curtea Constituțională a validat 
rezultatele alegerilor prezidențiale din 1/15 
noiembrie curent, îi putem, din fericire, 
aplica această titulatură fără să mai așteptăm 
24 decembrie. Dată la care, tot el, a promis 
că pleacă (tot pe întuneric, noaptea) îndată 
la Moscova. Și nu singur, ci cu „un grup de 
colegi”, doar că nu a precizat –de partid, 
din legislativ sau de afaceri tenebre, într-o 
vizită, de astă dată privată, sau într-o tură 
de turism mai îndelungată, ce să-l pună la 
un adăpost mai sigur după tot ce a făcut 
în spațiul dintre Nistru și Prut? Oare să 
se pricopsească Chișinăul cu asemenea 
eveniment fericit? 

Negreșit, Igor Dodon a fost cel mai negru 
președinte de la Independență încoace. 
Dacă în 2014, în timpul protestelor, scanda 
ca din gură de șarpe, împreună cu ciracii săi 
din PSRM, „Moldova fără oligarhi!”, „Hoții 
la dubă!”, „Ajunge să furați statul!”, după ce 
a ajuns președinte și mai ales după ce și-a 
adus și PSRM-ul la guvernare, a devenit el 
însuși unul dintre oligarhii cei mai corupți, 
unul dintre hoții după care plânge temnița. 
Nu a furat discret din sistemul bancar ca 
noul său partener de legislativ, Ilan Shor, ci 
prin scheme mai subtile, social mai agresive. 
În patru ani de președinție nici Dodon, nici 
prima doamnă Galina Dodon, aparent nu au 
făcut achiziții de bunuri mobile sau imobile 
pe numele lor. Însă paralel cu ascensiunea 
sa politică a dezvoltat o piramidă care ar fi  
de invidiat și pentru fondatorii cunoscutei 
piramide fi nanciare rusești MMM de la 
începutul anilor 90, Serghei Mavrodi și 
Lionea Golubkov. Schema lui Dodon, 
întrunind sub „crâșa” (din rusă, jargon: 
acoperiș pentru infractor și bandiți) sa 
frate, mamă, cumnată, fi ni, cumetri, colegi 
de facultate sau de partid (vezi foto) , toți 
legați prin lanțuri de fi rme sau afaceri 
dubioase avantajate de președinție, în fi nal 
se intersectează toate într-un singur punct: 
cuplul prezidențial. Chiar dacă fac piruete 
globale prin Banca Centrală din Rusia, 
Bahamas, Muntele Athos, Elveția, Marea 
Britanie și alte off shore-uri. Îndărătul 
cortinei politice, a declarațiilor pe tot mai 
multe posturi media și chiar a campaniilor 
electorale despre lupta cu sărăcia și corupția 
ascunde un amalgam de interese nici măcar 

de partid, ci de adevărat clan. 
Acum, după ce a pierdut prezidențialele, 

Dodon, a înțeles că succesul lui politic și 
al PSRM depinde de gradul de divizare a 
societății. În perspectiva anticipatelor (dacă 
va ajunge) a scos de la naft alină subiecte 
sensibile ca limba rusă, miliardul, vârsta 
de pensie, statutul Găgăuziei, Stadionul 
Republican și, modelându-le un pic, le-a 
aruncat în societate ca să o dezbine și mai 
abitir. Adevăratul lui scop este de fapt să 
arunce republica în haos, sa dea foc la casă, 
să mineze toate podurile construite cu 
mult greu și menținute cu difi cultate între 
Chișinău și partenerii externi și să pună pe 
umerii noului președinte, a echipei sale și 
partidelor de dreapta toată responsabilitatea 
pentru criza economică și pandemia 
COVID-19, demonstrând că nu vor fi  
capabili să le gestioneze. Iar ca șurubelniță 
pentru toate acestea și-a ales legislativul 
pe care îl mai are sub călcâi. Astfel și-a dat 
arama pe față ca lider de partid oligarhic și 
pro-rus, răzbunându-se nu numai pe Maia 
Sandu, ci și pe electoratul ei proeuropean. 
Și, din câte se pare, nu e conștient că și pe 
întregi grupuri sociale de cetățeni. 

CU CÂT MAI RĂU PENTRU 
CETĂȚENI, CU ATÂT MAI BINE 

PENTRU PSRM 
După ședința scandaloasă din 3 

decembrie, cea din noaptea lui 16 decembrie, 
pe fundalul scandărilor opoziției și a 
protestelor de amploare ale agricultorilor, a 
fost nu mai puțin buclucașă. Cu puțin până 
la miezul nopții, deputații PSRM și cei de la 
Platforma „Pentru Moldova” au dat la teasc 
toate proiectele de legi ce urmau a fi  votate 
în trei zile. Cele mai importante, Legea 
bugetului pentru 2021, Politicile fi scale și 
vamale au fost votate în minute numărate, 
sub acoperirea nopții. Cele circa 200 de 
amendamente, dintre care peste 150 pur 
și simplu nu au fost acceptate de guvernul 
Chicu, n-au urmat nici de astă dată 
procedurile parlamentare reglementare. 
Puținele amendamente acceptate nu au fost 
dezbătute în plenul legislativului, ci doar 
într-o scurtă ședința a Comisiei economice, 
buget și fi nanțe, la care nici măcar nu au 
fost invitați toți membrii, ci doar cei din 
arcul PSRM – „SOR”. Prin bugetul de 
stat,  partidul „ȘOR” și PSRM au împărțit, 
sub acoperirea nopții, circa 300 milioane 
de lei alocați proiectelor investiționale 
din localități, pe criterii pur clientelare. 
De exemplu, primăriile lui Nichiforciuc, 
migrantul de la PD spre actuala majoritate 
parlamentară, au în proiect 30 milioane de 
lei, iar cele ale Marinei Tauber de la „ȘOR” 
– 16 milioane de lei. Localitățile cu primari 
neafi liați puterii nu vor primi nimic. 

Ce urmăresc e fapt prin această politică de 
pârjol a economiei Dodon și Shor? În plină 
agonie, Dodon, după ce politica externă 
„echilibrată” a dat chix, încearcă să salveze 

ce a mai rămas din electoratul pro-rus, 
fi delizându-l prin legi lingvistice, anularea 
oricăror bariere pentru propaganda rusă. 
Într-un stat în care băștinașii (fi e moldoveni, 
cum se declară unii, dar de fapt români cum 
se cred cei ce gândesc liber) constituie peste 
82%, iar rușii doar 4%, cât de viciat la minte 
trebuie să fi i ca să legiferezi pe picior de 
egalitate limba autohtonilor cu cea rusă? 

Fugarul Ilan Shor, nu încape nici o 
îndoială, vrea cu orice preț să fi e total 
absolvit de implicarea în furtul miliardului. 
După ce în iunie 2017, prima instanță 
l-a condamnat la șapte ani și jumătate (și 
nu 19, cum a cerut procurorul de caz) de 
închisoare cu executare pentru escrocherii 
deosebit de mari și spălare de bani, și 
eliberându-l de sub arest, iată deja trei ani și 
jumătate justiția de la Chișinău nu se poate 
dumiri dacă e vinovat sau nu, tot întorcând 
prezumția nevinovăției când pe față, când 
pe dos. Mă rog, dacă a fost posibil să scape 
de închisoare Platon, de ce să nu jindui și 
Ilan Shor? Dar chiar și condamnat defi nitiv 
(procuraturii lui Stoianoglo, dacă n-o fi  fi ind 
a lui Dodon și mai nou a lui Șhor și Platon, 
te miri de-i va izbuti să obțină extrădarea), 
scopul lui e să-și protejeze afacerile – Duty 
Free, Aeroportul Internațional Chișinău și 
altele. Or, dacă izbutește să conducă de la 
distanță, prin intermediul imenselor ecrane 
LED, un ditamai partid și să-l fi  adus chiar 
în parlament, de ce să nu-i meargă mintea 
cum să drămăluiască, prin interpuși, afaceri 
de profi t amețitor în continuare? Iar dacă-i 
mai pică și Stadionul Republican, unde-
și are actualmente cel mai luxos sediu al 
partidului, de ce să nu facă echipă cu Dodon 
pe care-l blama mai ieri de tot și de toate, iar 
azi votează legi pe placul lui și al Moscovei? 

Ei bine, dar ce urmăresc transfugii din 
PDM – „Pro Moldova”, identifi cați de 
experți cu oligarhul Plahotniuc? Mai puțin 
interesele fostului oligarh. Cum sondajele 
din perioada prezidențialelor, dar și ultimele 
nu le dau practic nici o șansă de a accede 
în parlament partidului-mamă, regrupați și 
răsgrupați până la urmă în fi cțiunea „Pentru 
Moldova” scontează atât profi turi, cât mai 
ales șansa de a accede în viitoarea legislatură 
pe listele …partidului „ȘOR” sau a unei noi 
struțo-cămile din aceste resturi. Vom trăi și 
vom vedea. Dar până una-alta, legile votate 
(departe de interesul cetățenilor) le asigură 
și lor, dar și celor de pe din afara partidelor 
care s-au lipit de guvernare, ca musca la 
arat, siguranța schemelor de fi nanțare a 
unor afaceri mai puțin curate. 
TEREN POLITIC MINAT CU BOMBE 

CU CEAS 
Legile adoptate de socialiști cu sprijinul 

celor din Partidul „ȘOR” și resturile din 
„Pentru Moldova” sunt criticate de opoziția 
pro-occidentală de la Chișinău, dar și 
de parteneri de dezvoltare occidentali. 
Ele „amenință serios stabilitatea 
macroeconomică și fi nanciară a Republicii 
Moldova”, afi rmă reprezentantul permanent 
al FMI la Chișinău, Rodgers Chawani. Cu 
critici dure au venit MAE de la București, 
înalți ofi ciali de la Banca Mondială, SUA, 
Președinția germană, a UE, Marea Britanie 

și alți parteneri externi. Iar pe interior, 
Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, 
susține că transferul datoriei din jaful 
miliardului pe umerii cetățenilor (prin 
anularea așa-numitei legi a miliardului) 
poate anula toate eforturile de însănătoșire 
a sistemului fi nanciar al republicii. 
„Dacă BNM va fi  decapitalizată, procesul 
va conduce până la urmă la tipărirea 
neacoperită de bani și la o infl ație și mai 
mare. Și asta va lovi în păturile cele mai 
vulnerabile din societate”. Ca să nu mai 
vorbim de riscul izolării republicii din 
punct de vedere fi nanciar, după cel politic. 
Readucerea vârstei de pensionare la 52 de ani 
pentru bărbați și 57 pentru femei va provoca 
de la 1 ianuarie 2021 doar peste noapte un 
adaos de circa 100 mii de pensionari la 
cei 550 mii actuali. Aceasta înseamnă că 
în ianuarie Guvernul trebuie să identifi ce 
310 milioane lei pentru plata pensiei la 
cei apăruți în urma votării legii la miezul 
nopții, iar pentru întregul an va fi  nevoie 
de peste 3,7 miliarde lei suplimentar la 
bugetul asigurărilor sociale. Din graba mare 
deputații au uitat să suplimenteze bugetul 
cu această sumă. Autoritatea Națională 
de Integritate (ANI) demonstrează că 
reducerea termenului de control al averii 
și intereselor personale de la trei ani la un 
an „va arunca la gunoi munca depusă de 
inspectorii de integritate în ultimii doi 
ani”. Dar de fapt prin această modifi care 
se urmărește amnistierea averilor obținute 
ilegal, anularea dosarelor de la ANI.  

Toate acestea nu prezintă altceva decât 
o capcană pentru Maia Sandu și un viitor 
Guvern. Are rost crearea unui nou guvern 
până la alegerile anticipate, fi e ele în mai, 
cum s-a scăpat cu vorba chiar Ion Chicu, 
fi e în toamnă, cum și le-ar dori Dodon, 
un termen mai propice pentru viitoarele 
manevre ale PSRM? E difi cil de estimat. 
Deocamdată, cât CC e asaltată din toate 
părțile (Platforma DA, PAS, ANI) cu 
sesizări privind legile votate „în miercurea 
neagră”, Igor Dodon a intrat în febrilitatea 
promulgării atât a legilor suspendate deja 
de CC, cât și a celor care știe că sunt sub 
semnul neconstituționalității. 

Așadar, pretinșii stataliști au purces 
ei înșiși la distrugerea statului. Legile 
adoptate în urma unor înțelegeri obscure 
dintre DODON-iști, ȘOR-iști și turiștii 
lui Plahotniuc sunt bombe cu efect 
întârziat. Ele țintesc în instituțiile de bază 
și componentele vitale ale statului: sistemul 
fi nanciar-bancar, integritatea teritorială, 
organizația teritorial-administrativă, 
securitatea informațională, echilibrul social 
și politica lingvistică, sistemul de asigurare 
cu pensii, sistemul de sănătate. Loviturile 
aplicate azi de majoritatea criminală din 
parlament pot fi  fatale atât pentru securitatea 
națională, cât și pentru securitatea fi ecărui 
cetățean. După 24 decembrie atât Maia 
Sandu, cât și opoziția pro-europeană riscă 
să nimerească într-o capcană de-a celor mai 
înrăiți braconieri. Iar  2021 se pare că vine la 
Chișinău pe un teren politic minat. Sub cine 
va exploda – sub Maia Sandu, sub noul bloc 
„Coaliția pentru Dodon” sau sub întreaga 
societate?

„Politica bugetar fi scală și bugetele reprezintă un pas înainte în ceea ce privește 
obligațiunile statului față de cetățeni. În general, noi nu am lăsat ca țara să intre 

în anul 2021 în haos. Parlamentul nu a susținut Guvernul cu privire la majorarea taxei 
TVA pentru producția agricolă, ceea ce au și solicitat fermierii. De asemenea, nu a fost 
susținută inițiativa Guvernului cu privire la taxele pentru colete. Cât ține de plafonarea 
taxelor locale, este un semnal pozitiv pentru investitori”. Cu aceste concluzii, departe de 
adevărul crud, a încheiat noul bloc de guvernare de la Chișinău nu numai sesiunea de 
toamnă-iarnă, dar și anul politic 2020. 
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Ascensiunea Chinei spre statutul de 
mare putere, rivalizând economic și 

militar cu SUA a început mai ales din anii 90 
ai secolului trecut, dar ultimele două decenii 
au fost de competiţie geostrategică directă și 
susţinută.

Pe măsură ce statul american și-a dirijat 
atenţia prioritar către zona Asia-Pacifi c, 
investind în apărarea Taiwanului, Japoniei, 
Coreei de Sud, dar și a Australiei, încercând 
constant să atragă și India de partea sa, 
a devenit clar pentru liderii comuniști 
de la Beijing că nu vor putea atinge nici 
hegemonia regională, fără a sparge cumva 
mecanismul de încercuire creat de strategii 
din Washington. Adică izolând America 
de aliaţii ei sau slăbind-o din interior, prin 
subversiune.

Însă, cum doctrina politică a Beijingului 
nu pune mare preţ pe alianţele militare 
în timp de pace, China nu a reușit, spre 
deosebire de SUA, să atragă aliaţi puternici, 
dornici să se înhame la obiectivul menţionat 
anterior. Doar Rusia s-ar încadra în mod 
fi resc în el, dar, între Moscova și Beijing, deși 
există un parteneriat strategic și economic 
tot mai conturat, nu s-a ajuns la atât de multă 
încredere și nici la valori comune, spre a 
genera o apropiere organică a intereselor 
naţionale. În același timp, calcule ce ţin de 
logica electorală, de lupta pentru putere în 
interiorul Partidului Comunist Chinez (în 
care XI Jimping ar dori să-și permanentizeze 
mandatul de secretar general), precum și 
ascensiunea curentului naţionalist în ambele 
state, contribuie la escaladarea tensiunilor 
și la difi cultatea extremă de a găsi căi de 
acomodare și cooperare.

Imposibilitatea de a se concentra în cadrul 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii spre a da 
un impuls pe calea combaterii Covid-19 a 
fost evidentă, iar SUA nu doar că au tăiat 
contribuţia fi nanciară în bugetul OMS, dar a 
anunţat chiar părăsirea organizaţiei în 2021.

De asemenea, confl ictele comerciale 
judecate de Organizaţia Mondială a 
Comerţului sunt tot mai acute și mai greu de 

soluţionat, criticile dure ale Washingtonului 
la adresa organizaţiei contribuind la 
delegitimarea acesteia.  SUA nu au încredere 
în organizaţiile multilaterale și adesea le 
blochează sau îngreunează funcţionarea, 
în timp ce China pretinde că le sprijină și e 
adepta globalizării multilateraliste, dar, de 
fapt, urmărește creșterea propriei infl uenţe 
în dauna celorlalţi și emergenţa unor noi 
instituţii docile.

Washingtonul dorește în primul rând 
să împiedice hegemonia Beijingului în 
Pacifi cul de Vest și în zona Indo-Pacifi cului 
– e vorba de controlul Mării Chinei de 
Sud , presiunile Japoniei pentru posesia 
insulelor Senkaku, supunerea Taiwanului și 
reunifi carea cu acesta, modifi carea legislaţiei 
în Hong Kong, spre a anula existenţa a două 
sisteme politice în același stat. Pune presiuni 
și pe statele latino-americane, spre a le feri 
de dependenţa economică de piaţa chineză.

Dorește, de asemenea, să limiteze 
penetrarea economică a Europei de către 
China (care se bazează pe programul 
geo-economic de investiţii Belt and 
Road Initiative - Noul drum al mătăsii), 
transmiţându-le statelor europene 
(majoritatea membre ale UE) că banii 
chinezilor vin cu condiţionalităţi care vor 
lega economic Europa de China, ducând la 
acumularea de datorii și pierderea parţială 
a suveranităţii economice. De asemenea, 
administraţia prezidenţială Donald Trump 
transmite mesajul că R.P. Chineză și Rusia 
sunt tot mai aproape de o alianţă, iar relaţiile 
economice ale europenilor cu cele două 
state autoritariste și anti-liberale vor veni cu 
un preţ geopolitic ridicat: atragerea statelor 
europene în orbita strategică a Beijingului și 
Moscovei.

În același timp, nu mai e un secret 
că SUA caută să separe Rusia de China, 
prima fi ind un potenţial aliat, cealaltă, 
un adversar existenţial. Dar Rusia nu 
se lasă deocamdată atrasă de partea 
Washingtonului, președintele Putin fi ind un 
adversar ideologic și un rival geopolitic al 

Occidentului, suferind sancţiuni economice 
de pe urma anexării ilegale a Crimeei. Pe 
termen lung, în era post-Putin, statul rus 
ar putea, în fi nal, să aleagă și el tabăra anti-
Beijing.

În general, Trump a preferat să nu 
se bazeze mult pe aliaţi în efortul de 
containment (îndiguare) la adresa Chinei, 
luând unilateral măsuri prin care lovea 
în comerţul chinez cu anumite produse 
importante (deși economia americană și 
cea chineză fi ind puternic interdependente, 
a lovit indirect și în producătorii americani 
de bunuri și servicii destinate pieţei chineze) 
și limita pătrunderea tehnologiilor 5G 
chinezești în diverse părţi ale lumii.

Însă, liderul american a dat startul 
creării unei mari coaliţii de voinţă contra 
intereselor mondiale ale Chinei. Scopul este 
de a bloca accesul Beijingului la tehnologii 
avansate, cu dublă folosinţă, de a 
marginaliza China pe scena internaţională 
și a împiedica să domine Asia de Est.

După ce Pompeo i-a convins pe 
britanici să nu mai accepte sistemul 5G și 
Huawei, Washingtonul a adresat mesaje 
tuturor aliaţilor, cerându-le să limiteze 
accesul tehnologic și economic pe piaţa 
lor pentru produsele și investiţiile chineze, 
sugerându-le că trebuie să facă o alegere 
clară: cu America contra Chinei sau invers.

Presiunile americane îi vizează atât pe 
aliaţii din NATO, ţările europene benefi ciare 
ale umbrelei de securitate americane, cât și pe 
cei din zona oceanelor Indian și Pacifi c, state 
precum India, Japonia, Australia, care deja 
fac parte din formatul Quadrilateral Security 
Dialogue/QUAD (patrulaterul de securitate) 
și se opun tentativelor de hegemonie chineză 
în zona Asia-Pacifi c. 

Gesturile și limbajul politicienilor și 
diplomaţilor americani faţă de China sunt 
tot mai aspre și indică o rivalitate fără 
compromis. Toleranţa lor faţă de statele 
aliate care doresc să nu renunţe la banii și/
sau tehnologia din R.P. Chineză este tot 
mai redusă și presiunea asupra acestora 

spre a face alegerea corectă se intensifi că. 
Recent, reprezentantul SUA pentru Asia de 
Est, Donald Stilwell, a afi rmat că acţiunile 
Chinei în lume sunt cele specifi ce unui 
„agresor nelegiuit” (lawless bully), nu 
ale unui actor responsabil la nivel global. 
Stilwell a mai spus că SUA nu cer statelor 
să aleagă dacă merg sau nu cu China, ci să 
se ridice contra comportamentului malign 
al Beijingului, care le ameninţă și lor 
suveranitatea și interesele economice. El nu 
a negat necesitatea de a găsi căi de cooperare 
cu China acolo unde este posibil.

Între timp, SUA înarmează masiv 
Taiwanul (pe care totuși nu îl recunoaște 
deocamdată ca stat separat de China 
continentală), înarmează de asemenea 
Japonia, Australia, chiar Vietnamul 
(fost adversar în anii Războiului Rece), 
încurajează cooperarea dintre Japonia, 
India și Australia la nivel economic, 
politic și securitar. De asemenea, ar dori 
să determine aliaţii europeni din NATO să 
adopte poziţii unitare faţă de China (la fel 
ca și faţă de Rusia), transformând NATO 
într-un element de containment (îndiguire) 
faţă de un eventual bloc eurasiatic sino-
rusesc, complementar cu sistemul de 
containment din estul și sudul Asiei format 
din Japonia, Australia, India, Taiwan, Coreea 
de Sud.

Însă state precum Germania și Franţa, 
cele mai puternice militar și economic din 
UE, refuză să adopte postura strategică 
americană faţă de Beijing și Moscova, fi ind 
atrase de oportunităţile economice oferite 
de ele. De asemenea ele se opun dominaţiei 
americane unilaterale asupra sistemului 
de securitate transatlantică, dorindu-și 
mai degrabă o lume multipolară decât 
una unipolară, deși în planul securităţii au 
benefi ciat cel mai mult de umbrela militară a 
SUA încă din epoca Războiului Rece, dar și 
de sprijinul economic decisiv din anii 40-50 
ai secolului trecut, prin Planul Marshall.

În 2015, Uniunea Europeană a fost profund zguduită și 
împărţită de criza migraţiei. Mecanismul pentru distribuirea 
obligatorie a solicitanţilor de azil pe care l-a adoptat s-a 
confruntat cu refuzul primirii de către ţările din Est. Cinci 
ani mai târziu, Regulamentul de la Dublin, care obligă ţările 
de primă intrare (Grecia, Italia, Malta) să examineze cererile, 
a terminat de produs efectele sale perverse: tabere inumane, 
întârzieri îndelungate la examinare, migranţi rătăcitori care 
își încearcă norocul în mai multe ţări.

După multe alte tragedii, inclusiv nenumărate naufragii 
în Mediterana, începând din tabăra Moria, pe insula greacă 
Lesbos, din 9 septembrie a.c., a arătat că UE nu mai are 
dreptul la eroare într-un domeniu care pune sub semnul 
întrebării valorile pe care își are fundamentul.

Pentru a ieși dintr-un impas care alimentează neputinţa 
Uniunii în ochii populaţiilor europene, este necesar un 
compromis acceptat de toţi și operaţional pe teren. Atât 
complex, cât și subtil, „Pactul de migraţiune” prezentat pe 
23 septembrie 2020, de Ursula von der Leyen, președinta 
Comisiei, intenţionează să răspundă acestor așteptări. În loc 
să ceară în zadar ţărilor din Europa Centrală să primească 
străini pe care nu-i doresc, textul vrea să le oblige să 

organizeze și să fi nanţeze expulzarea persoanelor respinse. 
Dacă nu reușesc vor fi  obligate să le admită pe teritoriul lor. 
În caz de criză, ţările din prima linie ar fi  ușurate printr-un 
mecanism de distribuţie între cele 27 de ţări, în funcţie de 
bogăţia și populaţia lor. În plus, UE ar restrânge acordarea de 
vize cetăţenilor din ţările care refuză să readmită migranţii 
respinși. Ursula von der Leyen se joacă periculos cu 
cuvintele atunci când promitea să „abolească” Regulamentul 
de la Dublin: cererile de azil ar continua să fi e procesate de 
ţara de primă intrare, iar unii solicitanţi ar putea fi  plasaţi în 
detenţie în timpul perioadei accelerate – trei luni – pentru 
examinarea cazului lor. Pe de altă parte, este difi cil de văzut 
cum ar putea fi  realizată „gestionarea” migranţilor de la 
distanţă de către ţări refractare la primirea lor.

Europa se afl ă în faţa unei uriașe provocări: închiderea căilor 
legale pentru imigraţia forţei de muncă a banalizat recursul 
la cererile de azil, alimentat și de crizele din Siria, Afganistan 
și Africa. Această realitate presupune un tratament uman și 
rapid, capabil să recunoască multiplele situaţii de persecuţie. 
Combinaţia dintre un control sporit al frontierelor externe 
ale UE, o formă de „solidaritate” între cei 27, un mecanism 
accelerat de examinare a cererilor și expulzarea solicitanţilor 

respinși ar putea permite progresul către politica comună de 
azil indispensabilă, dar deocamdată de negăsit. Rămâne să 
obţinem acest compromis fragil susţinut de state, în special 
de cele din Est. Germania și Franţa principalele ţări gazdă, 
trebuie să sprijine găsirea unui acord care să permită atât 
asigurarea rolului de azil al Uniunii Europene, cât și ușurarea 
situaţiei ţărilor a căror poziţie geografi că le expune mai mult 
decât pe altele la fl uxurile migratorii. Pentru că nimic nu 
este mai rău decât o regulă inaplicabilă precum cea de astăzi. 
Nimic nu este mai dăunător și periculos pentru pace socială 
și democraţie decât otrava lentă a xenofobiei instalate de ani 
de zile în spectacolul prelungit al cacofoniei europene.

scensiunea Chinei spre statutul de soluţionat criticile dure ale Washingtonului O

SUA PUN CĂRĂMIZILE PENTRU SUA PUN CĂRĂMIZILE PENTRU 
ZIDUL MARII COALIŢII ZIDUL MARII COALIŢII 
GLOBALE ANTI-CHINAGLOBALE ANTI-CHINA
Chiar și pentru un observator amator într-ale relaţiilor internaţionale, nu mai există 

dubii că SUA și R.P. Chineză au intrat în ultimii ani într-un tipar de confruntare 
politică, economică și strategică masivă, care, în plan istoric, reproduce tipica încleștare 
existenţială dintre puterea hegemonică a unui sistem internaţional și challenger-ul 
principal, rivalul care visează să-i smulgă cârma și să conducă ei corabia, scrie Șerban F. 
Cioculescu, pe contributors.ro.

respinși ar putea permite progresul către politica comună de

NECESITATEA UNUI COMPROMIS AL CELOR 27NECESITATEA UNUI COMPROMIS AL CELOR 27
UUrsula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a prezentat recent un nou „pact de migraţiune” ce urmează să rsula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a prezentat recent un nou „pact de migraţiune” ce urmează să 

înlocuiască Regulamentul de la Dublin, care între timp a devenit inaplicabil, notează cotidianul francez înlocuiască Regulamentul de la Dublin, care între timp a devenit inaplicabil, notează cotidianul francez Le Monde.Le Monde.
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În pofi da difi cultăților cauzate de 
pandemia coronavirusului și a lipsei de 

susținere fi nanciară din partea autorităților 
locale (poate acum, cu noua conducere a 
Primăriei, lucrurile se vor schimba în bine), 
Clubul Sportiv Petro-Energia Câmpina și-a 
continuat activitatea, evidențiindu-se prin 
frumoasele performanțe ale sportivilor și 
antrenorilor săi. De altfel, acest reprezentativ 
club sportiv al județului Prahova și-a 
confi rmat capacitatea de formator  de noi 
generații de talente, atât pentru sportul 
național, cât și internațional. Astfel, 
clubul sportiv câmpinean a selecționat și 
pregătit, din 2010, o serie de talente care au 
reprezentat Câmpina, Prahova și România 
la importante competiții internaționale 

precum atleta Oana Gheorghe, de 10 ori 
campioană a României și participantă 
la Jocurile Olimpice ale Tineretului; 
Florian George Nicolae, multiplu medaliat 
la atletism, care a obținut locul 4 la 
Campionatul Mondial de Bob; Lucia Oprea, 
multiplă campioană națională, componentă 
a lotului olimpic de atletism; Mădălina 
Vlad, triplă campioană națională la atletism, 
care a reprezentat România la Campionate 
Europene și Mondiale cu lotul olimpic de 
bob etc. 

Urmare a unei selecții deosebite, în clubul 
al cărui președinte este chiar antrenorul 
Mihai Pascu, au existat sportivi de peste 2,15 
m la băieți și 1,90 m. la fete. Din generația 
sportivilor din perioada 2010, formați de 

antrenorul Mihai Pascu, s-au mai evidențiat  
Codruț Dumitru - campion național 
la decatlon, Vlad Voiculescu, Cristian 
Cotovanu, Vlad Coman, Cosmin Bucătaru 
sau atleții medaliați la probele de sprint, 
aruncări sau sărituri Adrian Onea, Mihai 
lzvoranu, Alexandra Stan, Ema Chirilă etc.

Anul 2020 a adus în prim plan alți 
performeri, talente deosebite ce onorează 
Câmpina.

1.Cel mai valoros sportiv al ACS Petro-
Energia Câmpina 2020 este atleta Sara 
Mincof, dublă campioană a României, la 
probele de Aruncarea Discului și Greutății 
Copii 2.

2. Alexandra Necula, fostă campioană a 
României Ia atletism, se menține în topul 
național.

3. Fostul atlet Denis Matew Piciu, în 
prezent campion național, ciclist la CS 
Petrolul Ploiești.

4. Cristian Nechifor, fost campion la 
Triatlon, deține cea mai bună performanță 
la sprint Copii 3.

5. Andreea Stroilescu, fi nalistă la 
Campionatul Național de Atletism, la 
categoria Juniorilor 3.

5. Nicoleta Pătru, fi nalistă la Campionatul 
Național de juniori 3, proba de aruncarea 
greutății.

7. Daniel Baba, atlet, care și-a continuat 
activitatea în calitate de ciclist junior la 
Clubul Sportiv Petrolul Ploiești.

8. Vlad Tudorache, atlet și, în paralel, 
fotbalist la juniorii Clubului Sportiv Astra 
Ploiești.

9. Mihai Pascu, recordman al României 

la atletism masters, cu multe titluri de 
campion Balcanic.

10. Daniela Tudorache, triplă 
vicecampioană națională la atletism 
masters, sprint, sărituri. 

În cadrul Clubului Sportiv Petro-Energia, 
colectivul de conducere, prin președintele 
Mihai Pascu, vicepreședintele Emanuel 
Necula și Daniela Tudorache - secretar, 
împreună cu antrenorii Mihail Pascu și 
Adrian Onea, fac mari eforturi pentru 
asigurarea unor condiții acceptabile pentru 
desfășurarea antrenamentelor, chiar și pe 
maidane, cât și pentru susținerea sportivilor 
pentru participarea la competiții naționale 
și internaționale. 

În componența grupelor de sportivi își 
continuă activitatea alte talente deosebite 
precum lngrid Ghica, Ana Tudorache, 
Anastasia și Antonia Rotaru, Loredana 
Grozea, Ana M. Vișoiu, lrina Talanga, 
Karina Chircă, Teo Dumitru. Sportivii 
clubului sunt  selecționați de la școlile din 
Câmpina, dar și de la centrele de pregătire 
din localitățile Telega, Brebu, Cornu, 
Scorțeni, Florești, Măgureni și Bănești. 

Chiar dacă acest club sportiv nu a avut 
parte de susținere fi nanciară sau baze 
sportive în Câmpina, totuși, au existat 
oameni altruiști, care au ajutat copiii și 
tinerii sportivi. Dintre aceștia s-au detașat 
Emanuel Necula - viceprimar al orașului 
Breaza, Constantin Ene, Gheorghe Graure, 
Bogdan Manea, lr. Burloiu, L. Samoilă, 
societățile SC Conpet SA și SC Confi nd SA., 
dar și școlile generale din Florești și Telega.
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Grupele Academiei FC Petrolul 
Ploiești au încheiat anul 2020, 

intrând, așadar, într-o binemeritată 
vacanță. Un an difi cil, mai ales pentru 
juniorii mici, cei care au fost obligați 
să se mulțumească, din primăvară 
încoace, doar cu antrenamente, 
în condițiile în care competițiile 
au fost suspendate. Sigurii care au 
putut intra pe teren pentru meciuri 
ofi ciale au fost  jucătorii „Under 19” 
și „Under 17”, participanți în „Liga 

Elitelor”, întrecere rezervată celor 
mai bune cluburi din țară. După zece 
runde, echipa „U19” ocupă locul 9, în 
vreme ce formația „U17” se situează 
pe poziția a 4-a, rămânând ca, în 
primăvară, să se mai dispute restul de 
12 etape.

Săptămâna trecută, micii petroliști 
au fost vizitați de către Moș Crăciun, 
primindu-și răsplata pentru un an de 
muncă.

Primul transfer efectuat 
de Petrolul Ploiești 

în această scurtă pauză 
competițională este cel al 
mijlocașului Silviu Gabriel 
Pană, de la rivala Turris-Oltul 

Tr. Măgurele, care a semnat 
un contract valabil până la 
fi nele stagiunii 2021-2022. 
În vârstă de 29 de ani, Pană 
(1.80 m) a adunat la Turris, 
într-un an și jumătate, 39 de 

prezențe și 12 goluri marcate, 
înscriind de trei ori în sezonul 
actual. Noul mijlocaș al 
„lupilor” are, în același timp, 
o experiență considerabilă 
la nivelul primei ligi, acolo 

unde a evoluat pentru 
Concordia Chiajna, FC 
Viitorul Constanța, Săgeata 
Năvodari și Dunărea 
Călărași, totalizând 91 de 
meciuri și șase goluri.
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MOȘ CRĂCIUN A SOSIT LA ACADEMIA 
FC PETROLUL PLOIEȘTIFC PETROLUL PLOIEȘTI

SILVIU PANĂ, PRIMA ACHIZIȚIE A SILVIU PANĂ, PRIMA ACHIZIȚIE A 
PETROLULUI PLOIEȘTI ÎN MINIVACANȚĂPETROLULUI PLOIEȘTI ÎN MINIVACANȚĂ

la atletism masters cu multe titluri de

LAUREAȚII CLUBULUI SPORTIV LAUREAȚII CLUBULUI SPORTIV 
PETRO-ENERGIA CÂMPINA PE ANUL 2020

precum atleta Oana Gheorghe de 10 ori

n pofida dificultăților cauzate de
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Interviu realizat de Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

-Sorin, cam de cât timp a fost nevoie 
să se implementeze acest sistem în Major 
Soccer League?

Să spunem că eu am avut privilegiul de 
a fi  printre cei 4 arbitri care au fost invitați 
să ia parte la prima consfătuire, acolo unde 
au participat țări importante în fotbalul 
mondial. Și de acolo, treptat, s-a făcut 
și trecerea. Mai întâi am experimentat 
centralizat, la turnee de juniori, timp de vreo 
3 săptămâni, am fost pregătiți toți arbitrii 
centrali până în 2017 când s-a introdus în 
Major Soccer League. La început, am făcut 
totul după o schemă: 3 meciuri la centru, 
un meci ca V.A.R., iar eu acum, din 2019, 
am rămas doar ”la cabină”.

-Ce trebuie să știe arbitrul român 
despre asta?

Trebuie să știe că este cu totul și cu totul 
altceva, altă misiune. Știu că poate suna 
ciudat, dar practic nu mai arbitrezi, când 
ești Video Assistant Referee. Trebuie să ai 
mintea limpede, să distingi o greșeală clară, 
care trebuie să fi e foarte clară și să o repari.

V.A.R. verifi că imediat din toate 
unghiurile un contact mai tare, o fază de 
penalty, un ofsaid, e ceea ce se numește 
silent check. 

-Și când intervii? 
Comunic în permanență în cască cu 

centralul și când observ o eroare, îi sugerez 
video review. Adică să vină să vadă faza 
respectivă. 

-Toată lumea strigă în România să vină 
VAR-ul... Dar eu te întreb dacă e posibil 
să greșești și ca Video Assistent Referee?

Da, regret că trebuie să vă dau eu vestea 
asta, dar da, și V.A.R.-ul poate greși. 
Uitați-vă în Anglia, de pildă, câte controverse 
se nasc la un ofsaid, la un gol anulat din 
cauza unei presupuse faze de ofsaid care 
este foarte, foarte greu de judecat. Te ajută 

tehnologia, dar sunt totuși situații în care 
e nevoie de o părere mai avizată, de aceea 
fi ecare V.A.R. are lângă el și un asistent. 

- Dacă ai primi un telefon din 
România...

Ca să ajut? Cu tot sufl etul aș veni. 
Dincolo de faptul că aș fi  onorat, sunt sigur 
că aș putea fi  de mare folos, mai ales că am 
acumulat sufi cient de mult, am practica 
de partea mea. Ceea ce nu se știe e că 
este vorba de o muncă titanică, pentru că 
imaginați-vă, în afară de cei implicați, 
arbitrii, echipe, federație, e nevoie ca 
și suporterii și mass-media să știe ce 
presupune cu adevărat sistemul acesta. Și 
credeți-mă, nu e deloc ușor.

-N-am înțeles niciodată unde stă 
V.A.R.-ul...

Hahaha, cel mai bine stă într-un birou 
din stadion, o cameră cu multe monitoare, 
dar uneori se întâmplă să stea chiar în afara 
stadionului. Ca să glumim puțin, cred că 
acum, în condiții de pandemie, VAR-ul 
și-ar putea face treaba liniștit chiar și de 
acasă.
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”SUNT DISPUS SĂ AJUT ROMÂNIA ”SUNT DISPUS SĂ AJUT ROMÂNIA 
CU IMPLEMENTAREA VAR-ULUI!”CU IMPLEMENTAREA VAR-ULUI!”

Ne uităm cu jind la campionatele tari din lume, la competițiile importante ale 
planetei și visăm și noi la vremea în care V.A.R.-ul să vină și să facă ordine în 

arbitrajul românesc. 
Dar cum ne stă nouă bine, românilor, nu știm cu ce să începem. Să aducem aparatura, să 

formăm specialiștii? Deocamdată, batem pasul pe loc, în timp ce, de exemplu, în America, 
deși soccerul nu este sportul rege precum în bătrâna Europă, Video Assistant Referee a 
fost introdus de mai bine de trei ani. Culmea, unul dintre specialiștii V.A.R., care a făcut 
parte din pionieratul acestei măsuri, este un român. Un român necunoscut în arbitrajul 
românesc, care a cochetat puțin timp cu arbitrajul la noi, s-a retras pentru a deveni polițist, 
dar odată plecat în Statele Unite prin Loteria Vizelor, a tras lozul câștigător. 

În câțiva ani, după ce a arbitrat de plăcere și ca să facă niște bani în weekenduri, la 
meciuri de copii și juniori, Sorin Stoica a ajuns să arbitreze în Major Soccer League. Este 
arbitrul care i-a dat primul cartonaș roșu direct din carieră brazilianului Kaka și a avut 
ocazia să ”fl uiere” multe staruri, precum Drogba sau Henry. Din 2017, buzoianul este  
Video Assistant Referee. 

Pentru că toți avem această curiozitate, am stat de vorbă cu Sorin despre ceea ce 
înseamnă V.A.R..

Ridichi, andive, păpădie, anghinare, 
rucola, ţelină, vinete, varză-de- 

Bruxelles, grepfruit, pomelo, ulei de 
măsline. Toate au în comun gustul amar, 
mai mult sau mai puţin pronunţat, pe care 
mare parte dintre noi nu-l agreează. Totuși, 
n-ar trebui să ocolim alimentele amărui, ci, 
dimpotrivă, să ne facem provizii.

Cum ne ajută
Nu întâmplător se obișnuiește 

consumul unei salate ca aperitiv. Imediat 
ce papilele de pe limbă detectează gustul 
amar, apetitul este stimulat, iar organismul 
răspunde secretând rapid salivă, sucuri 
gastrice, bilă, enzime digestive (produse 
în stomac, fi cat și pancreas). Toate aceste 
procese facilitează digestia și favorizează 
absorbţia nutrienţilor din hrană.

Dacă ai probleme digestive (digestie 
difi cilă, indigestie), include mai des în 
meniu alimente cu gust amărui, de pildă o 
salată verde cu păpădie sau ridichi, înaintea 
unei mese copioase, fi indcă digestia va fi  
mult ușurată. Atenţie, nu „îneca” salata 
într-o vinegretă prea dulce sau prea sărată! 
Un alt efect benefi c al alimentelor amare, 
fi tonutrienţii speciali pe care îi conţin 
sprijină funcţia fi catului (purifi carea 
sângelui, gestionarea colesterolului, 
metabolismul grăsimilor), îl protejează și 
îl ajută în detoxifi ere. În plus, sunt o sursă 
foarte bună de vitaminele A, B9, C, K, dar 
și de calciu, potasiu, magneziu.

4 ALEGERI EXCELENTE
Păpădia
Nu e o simplă buruiană: frunzele ei sunt 

comestibile și foarte nutritive. Sunt bogate 
în vitamine (calciu, magneziu fi er), dar 
conţin și antioxidanţi puternici (luteină, 
zeaxantină, carotenoide) care ne feresc 
de cataractă și degenerescenţă maculară. 
Pe lângă faptul că protejează fi catul de 
substanţele toxice, păpădia combate arsurile 
la stomac și indigestia. Frunzele pot fi  
consumate crude, în salate, sub formă de 
sote sau adăugate în supe și paste. Fiind 
foarte amare, se asociază cu alte ingrediente 
cu gust puternic, ca usturoiul sau lămâia.

Ridiche-neagră
Este bogată în potasiu, magneziu, 

calciu, vitaminele A, C, E și din complexul 
B, dar și fi bre alimentare, care ajută la 
reglarea tranzitului intestinal. Dintre 
benefi cii: curăţă fi catul, rinichii și sistemul 
urinar, deoarece crește producţia urinei, 
favorizează vindecarea infecţiilor virale, 
având efect dezinfectant. Curăţă tenul de 
impurităţi și, în plus, are efect afrodiziac. O 
cură cu suc de ridiche-neagră consumat și 
seara (100-150 ml) te ajută să slăbești în 
ritm accelerat. Dacă n-o tolerezi prea bine, 
folosește ridichea-neagră dată pe răzătoare, 
în salate.

Andive
Puţin calorice (100 g au doar 17 calorii), 

andivele sunt o sursă bună de minerale 

(seleniu, potasiu, magneziu, zinc), vitamine 
(A, C, B9, K), fi bre și antioxidanţi (în 
special betacaroteni). Această legumă 
previne constipaţia, scade colesterolul, 
favorizează concentrarea, este benefi că 
sănătăţii ochilor.

Înainte să gătești andivele, gustă-le ca 
să vezi cât de amare sunt. Dacă îţi par prea 
amare, ţine-le un sfert de oră în apă cu sare 
și oţet, apoi clătește-le cu apă rece. Pot fi  
consumate crude, în salate asortate, de 
exemplu alături de nuci, brânză, mere, 
stropite cu zeamă de lămâie sau fi erte la 
aburi ori adăugate în supe, tocăniţe sau 
umplute cu brânză, ciuperci, fructe de 
mare.

Rucola
În supermarketuri o găsim și cu 

numele de rugula sau angula. În România 
i se spune voinicică, probabil pentru că 
se dezvoltă viguros în locurile aride. Nu 
este înrudită cu salata, cum am crede, ci 
aparţine familiei cruciferelor, din care fac 
parte varza, conopida, broccoli. Rucola este 
bogată în potasiu, fi er, calciu, vitaminele A, 
C, K, B9, uleiuri esenţiale, are efect diuretic 
și detoxifi ant, întărește sistemul imunitar, 
combate anemia.

Frunzele ușor amărui pot fi  adăugate 
în orice fel de salată, de preferinţă 
combinate cu verdeţuri de sezon, pentru 
un gust mai bogat, pot fi  adăugate 
într-un sandvici cu mozzarella și roșii, pot 
fi  gătite (cartofi  noi cu rucola, de pildă) 
sau folosite la prepararea diverselor 
sosuri (paste).

Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente: ALIMENTELE AMARE AU BINEFACERI NEAȘTEPTATEALIMENTELE AMARE AU BINEFACERI NEAȘTEPTATE

Chiar dacă nu ne dăm în vânt după gustul lor, categoric merită să facem un efort și să le includem în meniu, fi indcă sunt excelente 
pentru sănătate.

(seleniu potasiu magneziu zinc) vitamine numele de rugula sau angula În România
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Te apropii de
 cămin, te ocupi 

de menţinerea tradi-
ţiilor, te gospodărești 
împreună cu membrii 
familiei. Profesional, ești 
mulţumit/ă de avansarea 
proiectelor începute mai
demult sau chiar îţi 
schimbi domeniul de 
activitate. Bilanţul este 
bun și te bucuri de o 
imagine agreabilă.

Închei niște cursuri 
sau îţi propui să 

înveţi ceva nou în 
anul care vine sau ai o 
dorinţă de a scrie celor 
dragi felicitări cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă; 
dacă primești la rândul 
tău scrisori sau felicitări, 
te bucuri enorm. Este o 
modalitate frumoasă de 
conexiune între sufl ete, 
uneori afl ate la distanţă. 

Ar fi  recomandat 
să te gândești la 

valorifi carea propriilor 
talente în viitor. 
Fă-ţi planuri de proiecte 
fi nanciare deoarece vor 
avea succes, mai ales 
dacă te asociezi. Munca 
ta este apreciată și 
răsplătită prin avantaje 
bănești.

Voinţa ta este 
la cote maxime 

și îi poţi impulsiona 
și pe alţii să adere la 
iniţiativele tale. Manifești 
originalitate, inspiraţie 
spontană și chiar simţ 
artistic. Poţi fructifi ca 
un parteneriat benefi c 
sau poţi pune capăt unor 
relaţii inadecvate. Nu lăsa 
să transpară niciun semn 
de indecizie. 

Preferi să stai
retras/ă și să te pui 

în serviciul celorlalţi, 
care preiau frâiele 
organizatorice. Oricum 
ai nevoie de liniște pentru 
a îţi menaja forţele. Poţi 
primi o propunere legată 
de un job nou. Atenţie la 
posibile fraude pecuniare 
venite din cercurile sociale 
pe care le frecventezi.

Pe plan
sentimental, 

revizuiești decizii 
luate în vară și ai 
opţiunea de a termina cu 
relaţii asumate atunci. 
Vor apărea imediat 
oportunităţi amoroase noi.  
Cu prietenii ești foarte 
demonstrativ în declaraţii, 
faci afi rmaţii îndrăzneţe. 
Imaginaţia este de-a 
dreptul exaltată.

Ești solicitat/ă să
îţi asumi sarcini 

și responsabilităţi 
publice sau de serviciu, 
astfel încât situaţia 
domestică va trebui să 
se alinieze în ordinea 
priorităţilor. Benefi ciezi 
de resurse bogate de 
energie pentru a te 
descurca cu toate, nu te 
lăsa prada indolenţei.

Te regăsești în
plină perioadă 

în care ţi se cere 
o permanentă adaptare 
la nou, să te reinventezi. 
Este favorizat sectorul 
comunicării și profesiile 
legate de acesta. Micile 
excursii și relaţiile cu 
străinătatea vor fi  prilej 
de relaxare. Ferește-te de 
legături sociale scandaloase 
sau complicate.

Atragi resurse
materiale și

spirituale în vederea 
regenerării, a marcării 
unei perioade de 
acumulare personală. 
Este un moment de 
bilanţ în care vei culege 
roadele muncii, vine o 
primă salarială sau un 
bonus fi nanciar. 

Devii foarte
interesat/ă de
relaţia ta

partenerială sau de a-ţi 
găsi un/o partener/ă. Poţi 
încheia o relaţie pentru a 
începe una nouă, care îţi 
oferă emoţii puternice. 
Îţi afi rmi personalitatea, 
iar sectorul prieteniilor 
este sursă de satisfacţie, 
de etalare a prinicpiilor 
umanitare.

Ai mare grijă
cu sănătatea, 

odihnește-te și evită 
excesele. Nu lăsa trecutul 
să te deprime. La muncă 
ești conștiincios/oasă. Dacă 
deţii o poziţie de putere 
și autoritate, îţi îndrepţi 
eforturile în sens benefi c 
pentru comunitate.  Poţi 
suferi pierderi de bani 
datorate inconstanţei 
partenerilor.

Ești pus/ă pe 
distracţie, pe 
jocuri și   destindere. 

Îţi este ușor să obţii 
admiraţia celor din jur. 
Până la urmă, știi că 
viaţa este o experimentare 
continuă, un act de creaţie. 
Planurile noi le faci 
implicându-ţi prietenii. 
Apar schimbări în relaţia 
de cuplu, deși, pentru 
moment, afectivitatea este 
un pic confuză.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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al Sfatul astrologic al săptămânii: ”Crăciun Fericit!”

Rubrică realizată de  Mihaela MANEA
mihaela_manea2002@yahoo.com

PeștiVărsător

FecioarăLeuRacGemeniTaurBerbec

CapricornSăgetătorScorpionBalanță

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.
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