Ziarul Ploiestii
,
„Omul lipsit de mândrie e o nulitate.Mândria e pârghia lui Arhimede, cu care
poți mișca Pământul din loc.”
- Culese de Tata
Ivan Turgheniev (1818 - 1889) scriitor rus

Nr. 1945 • 17 - 23 decembrie 2020
• 12 pagini - 2 lei Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, tel./fax: 0244 546 501

VACCINAREA ANTI-COVID AR PUTEA
ÎNCEPE DUPĂ CRĂCIUN
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
omisia Europeană a anunțat
că Agenția Europeană pentru
Medicamente ar urma să aprobe în 23
decembrie primul vaccin anti-COVID
pentru uz în Uniunea Europeană,
Pfizer/ BioNTech. Dacă autorizația
va fi eliberată în acea zi, probabil că
între Crăciun și Revelion vor fi livrate,
simultan, primele doze în țările UE,
deci și în România. Coordonatorul
campaniei de vaccinare, medicul Valeriu

C

DE OI ȘI DE MĂGARI
SUNTEM SĂTUI

Gheorghiță, anticipează că în acest an va
fi primită o tranșă simbolică, de 10.000
de doze, din care vor putea fi vaccinați
5.000 de oameni, în principal din rândul
personalului medical din spitalele din
linia întâi. În ianuarie 2021, vor mai
sosi alte 600.000 de doze. România își
propune să vaccineze 60%-70% din
populație (13 milioane de persoane) în
primele 6 luni ale campaniei. Vaccinarea
va fi voluntară și gratuită.

V

PÂRTII DESCHISE LA SINIA

P

rimarul Vlad Oprea a anunțat că, începând de
vineri, vor fi deschise toate pârtiile din golul
alpin. Pentru transport, deocamdată Gondola Carp
alp
este inactivă din cauza unor defecțiuni tehnice, dar
es
pot fi utilizate celelalte instalații: Gondola Sinaia,
po
Telescaunul Soarelui, banda de la Cota 2000 și cea
Te
mai nouă instalație de pe munte-Teleschiul din
m
Valea Soarelui, ce va fi inaungurat vineri. Ultima
Va
instalație are 523 de metri lungime, o capacitate de
in
transport de 800 de persoane pe oră, iar urcarea
tra

dureaza putin peste trei minute. În Sinaia au fost
amenajate și alte două noi pârtii, deservite de
acest teleschi. Din cauza măsurilor Covid, accesul
în gondolă va fi limitat la jumătate din capacitate.
Vlad Oprea a precizat că telescaunul va funcționa
normal, dar linia de așteptare la îmbarcare va fi
diferit semnalizată, astfel încât să se poată respecta
toate normele de distanțare și siguranță. Firește,
masca rămâne obligatorie atât pe peroane, la cozi,
cât și în instalațile de transport.

ORBAN AR PUTEA REDEVENI
PREMIER PENTRU A TREIA
OARĂ CONSECUTIV

D

upă ce liberalii s-au
dus la consultările de la
Cotroceni cu varianta Florin
Cîțu premier, negocierile dintre
PNL-USR Plus-UDMR au intrat
în impas. Motivul? Ludovic
Orban și Dan Barna au țintit
aceeași funcție, de președinte al
Camerei Deputaților, urmând
ca șefia Senatului să fie lăsată
UDMR. Sigura soluție pentru
deblocarea crizei ar fi ca Orban
să fie numit pentru a treia
oară premier, ceea ce ar anula
toată „demisia de onoare”
de săptămâna trecută. Șeful
liberalilor nu vrea să cedeze
probabil poziția de conducere fie
de la Guvern, fie din Parlament,
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pagina 3

ACT
ACTUALITATE
TUALIT
TATE

Modificări
ări
pentru ajutorul
ajutorul
de încălzire
lzire
zire
re

www.ziarulploieştii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii

pagina
pagina 5
pag

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

asta pentru a nu-i slăbi poziția în
interiorul partidului. În aceste
condiții, drumul USR Plus către
șefia Camerei inferioare este
liber și apele s-ar limpezi în
noua majoritate parlamentară.
Rămâne de văzut și dacă
președintele Klaus Iohannis va fi
de acord cu compromisul avansat
de Orban. Pe de altă parte, PSD
amenință cu boicotarea formării
noului legislativ, programată
pentru 21 decembrie, dacă
premierul nu va fi desemnat din
rândul formațiunii câștigătoare
a recentelor alegeri. Marcel
Ciolacu a arătat că o alianță
PSD-AUR ar întruni 47%.

ACTUALITATE

Retrospectiva 2020:
Investiții mai mult
încremenite pe hârtie
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ă place în ce hal a ajuns țara în
care trăim? Nu îmi răspundeți,
pentru
că e retorică întrebarea. Are rost
p
să mai numesc vinovații pentru situația
în care suntem, sau îi știm cu toții!?
Normal
că știm cine și-a bătut joc de noi,
N
pentru
că sunt ACEIAȘI! Așa că, dacă
p
mai
m aud o dată de vreunul care a mai fost
prim-ministru
sau ministru, în viitorul
p
scremut Guvern, fac icter. Chiar toată
clasa politică e la propriu fix cât o clasă de
generală, cu 30 de inși și inse, care trec la
tablă, prin rotație, ca să ne demonstreze
același algoritm de...NIMIC, HOȚIE,
INCOMPETENȚĂ, BUGETĂREALĂ
PE BANII proștilor care plătesc taxe și
impozite!?
Nu se poate ca măcar de data asta,
domn’ profesor Iohannis să bage mâna

adânc
de
d
d tot în jobenul
b l jegos all politicii
l
și să scoată de păr o față nouă, de care
nu am auzit nimic rău!?-Vedeți că nu
am îndrăznit să spun că am așteptări
să scoată țara din mizeria aruncată de
predecesori. Măcar să nu avem nicio
așteptare negativă.- Cât de greu o fi să
găsești în turmele politice măcar un țap,
că de oi și de măgari suntem sătui.
De ce, Doamne iartă-mă!, nu învățăm
o dată că Guvernul este ca și echipa
națională. Iar în ea “joacă” cei mai buni
jucători pe care îi are țara...și, cel mai
important, dacă ai văzut tu ca antrenor
că l-ai băgat în teren și doarme pe el sau,
mai rău, bagă mingea în propria poartă și
fuge și cu punctul de la 11 metri, nu-l mai
convoci a doua oară. Simplu, nu!?
Așa că, dacă iar mai văd Cioloși,
Orbani, Predoi, Gorghii și alte stafii
ale politicii în fruntea țării, vă jur că vă
blestem să visați în fiecare noapte, timp
de patru ani, că trăiți în Evul Mediu,
unde, condamnați fiind la moarte, călăul
se chinuie să vă taie capul cu securea
ruginită și neascuțită, ca să lovească
gâtlejul tot de atâtea ori cât i-am văzut pe
incapabilii ăștia cum s-au tot perindat pe
la putere fără niciun rezultat bun pentru
noi, mai bine de un sfert de veac!
INEDIT
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Discursul despre
„Statele Unite
ale Europei”

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

Psalm 49, 20
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Doamne, spune-mi, că
notez,
Eu cu vine să votez?
Și atunci, ca într-o joacă,
Apăru la rând Șoșoacă.
De la aburii de vin,
Ei au zis că-i semn divin...
Și crezând că pupă moaște
Au votat mii de Șoșoace!
De atunci, în România,
A-nceput... Șoșocăria!
Așa-zis gazetarului Ion
Cristoiu
Sâsâit, puțin peltic,
Turnător de-ăl învechit,
La ceas de seară, balanga,
Se crede chiar baba
Vanga.
Cu ochii în cearcăne,
Dă din gură, măcăne...
Sărmanul n-a priceput
Că vremea lui a trecut.

Luii Ludovic
Lud
dovic
i Orban
Orb
ban
-Vizibil expirat,
Ludovic s-a întrebat:
Doamne, Doamne, unde
ești,
Oare nu mă mai iubești?
În gura mea nătăfleață
Pui o pară mălăiață?
Uite, atâta îți cer,
Lasă-mă tot premier!
Dacă nu, te rog fierbinte,
Vreau un post de
președinte,
Dar nu la cârma ortacilor,
Ci a... deputaților!

În viața mea am socotit
Că banul trebuie muncit.
În Parlament astea-s
tromboane:
Somnicul e de... milioane!

PSD
Pe post de lider sau de
trompetă,
Ca o moară stricată,
Ciolacu repetă:

UDMR
Românuri este cam naiv,
AUR au pus ei la votare.
Ăsta a dat la noi motiv
Să îi jucăm la...
guvernare.
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De mult Klaus a văzut
Peneliștii nu sunt buni.
La cât e însă de mut...
A scos vorba-n zece luni!
Politicienii către popor
Să muncești așa, ca
prostu`,
Ți-am spus doar că ești
dement.
Chestia-i să ai talentu`
Să te culci în Parlament.
După patru ani de somn

Găbiței când își pierde Firea
Pe dinafară e ok,
Știe să se îngrijească,
Ce iese din gura ei...
E prostie omenească!
Zici că nu? Atuncea... fie!
Este pură isterie!
Votanților ...AUR
Stând la coadă, la pupat,
Românii s-au întrebat:
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Am câștigat, scoatem țara
din criză!
Și cum faci, îl bagi pe
Rafila în priză?
USR-PLUS
La Parlament, lângă
Izvor,
O idilă stă să moară:
PNL-i Săgetător,
USR se dă... Fecioară!

Lui Bogdan Toader
„Un șut în fund, un pas
înainte”
E-un proverb verificat:
Nu mai este președinte,
Dar a ajuns deputat.
Lui Iulian Dumitrescu
Născut la noi, trăit prin
Călărași,
În Prahova Iulică este
boss.
Cică e-al dracu`, zic unii

cârcotași,
cârcotași
Aiurea: de moale ce-i se
dă cocoș!
Imunitate parlamentară
Când l-au prins pe la hoțit
Pe un senator, odată,
Într-atât l-au săpunit
Că l-au scos basmacurată.
Unui politician corupt
Fiecare vrea ce n-are,
Demnitate și respect.
Am și eu o întrebare:
Ești inculpat sau doar
suspect?
Ex-deputaților Nicolae,
Pleșoianu și Mitralieră
Fosta-i, lele, cât ai fost,
Dar acu’ e lucru prost.
Ieri erai mare boier,
Astăzi... ai ajuns șomer.
Ai rămas om fără rost
Dacă nu ți-au dat un post.
De-angajare nu ai parte
Fiindcă n-ai un pic de
carte...

PMP
N-a prevăzut dom`
căpitan
Că-n acest fatidic an
PMP-ul se scufundă
În România lui profundă.
Tăriceanu & Ponta
Tăriceanu-i de poveste,
Partide multe a pupat,
A rezistat la 5 neveste,
Dar iată... Ponta
l-a-ngropat!

Săptămâna pe scurt
PESTE 2,5 TONE DE
ARTICOLE PIROTEHNICE,
FĂRĂ DOCUMENTE
Polițiștii din cadrul Direcţiei
Arme, Explozivi şi Substanţe

.......................................
.........
De-acuma nu te-oi mai
vedea,
Rămâni, Ponta, cu bine!
Cinstit: ai vrea părerea
mea?
Mă doare-n cot de tine!

Periculoase și Serviciul Arme,
Explozivi şi Substanţe Periculoase
Prahova au documentat activitatea
infracțională a unor persoane
bănuite că ar depozita și comercializa
ilegal,
către publicul larg, articole
i
pirotehnice
din
categoriile
p
de
pericol permise exclusiv
d
pirotehnicienilor.
„Polițiștii au
p
prins
în flagrant, două persoane, în
p
incinta
unei societăți din București,
i
care
c ar fi încercat să încarce articole
pirotehnice
dintr-un container,
p

într-o autoutilitară. De asemenea,
a fost identificat în Ploiești
reprezentantul societății comerciale
autorizate, care nu a putut prezenta
documente de proveniență pentru
aproximativ 2,5 tone articolele
pirotehnice,
în
valoare
de
aproximativ 80.000 de lei. Întreaga
cantitate a fost indisponibilizată, în
vederea continuării cercetărilor”,
a anunțat IJP Prahova. În cauză
a fost întocmit dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii
de producerea, experimentarea,
prelucrarea, deținerea, transportul,
folosirea sau orice altă operațiune
cu materii explozive, efectuată fără

drept privind regimul materiilor
explozive.
BĂRBAT PRINS ÎN
FLAGRANT ÎN TIMP CE
ÎNCERCA SĂ VÂNDĂ UN
PISTOL

Polițiștii din cadrul Serviciului
Arme, Explozivi și Substanțe
Periculoase au identificat în
flagrant, la intersecția străzilor
Elena Doamna cu strada Logofăt
Tăutu, din municipiul Ploiești,
un bărbat care ar fi oferit spre
comercializare un pistol neletal
supus autorizării, calibru 43,
deținut fără a fi autorizat în acest
sens. „Pistolul a fost ridicat în
vederea cercetărilor. În cauză,
s-a întocmit dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
nerespectarea regimului armelor și
munițiilor”, a anunțat IJP Prahova.

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii

ALEGERI PARLAMENTARE, PUNCT FINAL.

17 - 23 decembrie 2020

CE POLITICIENI NE VOR
REPREZENTA ÎN FORUL
LEGISLATIV DE LA BUCUREȘTI
PARLAMENTARII PRAHOVENI ÎȘI PRIMESC, ASTĂZI, MANDATELE

A

stăzi, parlamentarii își vor primi, oficial, mandatele de reprezentare în Parlamentul României, în
structura care a rezultat după alegerile din 6 decembrie. Din Prahova, șase din cei 16 aleși se află la
prima experiență legislativă: Bogdan Toader și Simona Maya Teodoriu, de la PSD, Aurel Oprinoiu, AndreiRăzvan Lupu, Mihai-Laurențiu Polițeanu, de la USR Plus și Adrian-George Axinia, de la AUR. Veterani în
ale parlamentarismului se pot socoti Grațiela Gavrilescu și Roberta Anastase, aflate la al cincilea mandat,
primul de senator, pentru Anastase, George Ionescu- al patrulea mandat și Radu Oprea- aflat la al treilea
mandat. Ar mai fi de spus că, în afară de lista cu locurile repartizate județului, va activa ca deputat afiliat
Prahovei, din partea Uniunii Elene din România, și ploieșteanul Dragoș- Gabriel Zispol, aflat la al cincilea
mandat de deputat.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Î

n numărul trecut al ziarului
nostru am publicat datele
parțiale (aproape 99%) privitoare
la alegerile parlamentare din
6 decembrie. Biroul Electoral
Central a prezentat, după
soluționarea
contestațiilor,
rezultatele finale, cu o prezență
la urnele de vot care a crescut la
33,24%. Vă oferim și noi, astăzi,
cifrele finale:
Senat:
PSD-1.732.289
de
voturi (29,32%), PNL-1.511.227
de voturi (25,58%), Alianța USR
PLUS -936.864 de voturi (15,86%),
Alianța pentru Unirea Românilor

(AUR)-541.938 de voturi (9,17%),
Uniunea Democrată Maghiară
din România (UDMR)-348.262
de voturi (5,89%). PMP (4,93%)
și Pro România - (4,13%) nu au
trecut pragul electoral. Pentru
Senat s-au numărat 5.908.364
voturi valabil exprimate;
Camera Deputaților: PSD1.705.786 de voturi (28,90%), PNL1.486.402 voturi (25,18%), Alianța
USR PLUS-906.965 de voturi
(15,37%), AUR- 535.831 de voturi
(9,08%), Uniunea Democrată
Maghiară din România (UDMR)339.030 de voturi (5,74%). PMP-

rezolvarea acestor ecuații care țin
de bucătăria legislativă, în final,
vom avea următoarea structură
a Parlamentului: PSD-157 de
senatori și deputați, PNL-134, USR
Plus - 80, AUR-47, UDMR-30.
Din Prahova, ne vor reprezenta
în Camera Deputaților și Senat
următorii politicieni:
-Partidul Social Democrat
(6 mandate): Radu Oprea, Laura
Fulgeanu
Moagher
(Senat),
Bogdan Toader, Simona Maya
Teodoroiu, Grațiela Gravrilescu,
Rodica
Paraschiv
(Camera

4,82% și Pro România-4,09%
nu au trecut pragul electoral.
Pentru Camera Deputaților s-au
înregistrat 5.901.959 voturi valabil
exprimate.
BEC a publicat și felul în care
s-au atribuit mandatele. Astfel,
au rămas, la nivel național, din
voturile partidelor, alianțelor și
candidaților independenți, incusiv
cei care nu au întrunit pragul
electoral, 83 de mandate de senator
neatribuite (n.n.- 1 în Prahova) și
93 mandate de deputați. În termeni
juridici se cheamă „coefcient
electoral de circumscripție”. După

Deputaților);
-Partidul Național Liberal
(6 mandate): Roberta Anastase,
Alexandru Nazare (Senat), Cătălin
Predoiu, George Ionescu, Mircea
Roșca și Răzvan Prișcă (Camera
Deputaților);
-Uniunea Salvați România/
PLUS (3 mandate): Aurel
Oprinoiu (Senat), Andrei Lupu
și Mihai Polițeanu (Camera
Deputaților);
-Alianța
pentru
Unirea
Românilor (1 mandat): Adrian
Axinia (Camera Deputaților).

PERICOLUL DE PE
MINISTRUL BOLOȘ SE
LAUDĂ CU FONDURI TELEAJEN A TRECUT...
EUROPENE ATRASE 100% DEOCAMDATĂ
D

R

omânia va atrage în 2020
fonduri
europene
în
valoare de 2,909 miliarde de euro,
prin intermediul programelor
operaționale, se arată într-un
comunicat de presă al Ministerului
Fondurilor Europene (MFE).
Începând din noiembrie 2019 și
până în prezent, România a atras
fonduri europene în valoare de 4
miliarde de euro, dintre care 1,1
miliarde de euro în noiembrie
și decembrie 2019. Ministrul
interimar al Fondurilor Europene,
Marcel Boloș, a precizat că peste

un miliard de euro a fost destinat
combaterii noului coronavirus.
Anterior, în perioada 2017-2019,
au fost atrase sume de 1,94 miliarde
euro/an. Situația aproximativă a
atragerii banilor UE în România
este
următoarea:
Programul
Operațional Infrastructură Mareplanificate 778 de milioane de
euro, realizate 1,035 de milioane
de euro (133%); Programul
Operațional Regional-planificate
759,27 de milioane de euro,
realizate 760 de milioane de euro
(100%); Programului Operațional
Competitivitate- planificate 86
de milioane de euro, realizate
91,2 de milioane de euro (105%);
Programul Operațional Capacitate
Administrativă-planificate 59,89
de milioane de euro, realizate
60 de milioane de euro (100%);
Programul Operațional Asistență
Tehnică-planificate
49,54
de

Săptămâna pe scurt
FILTRE PE ȘOSELE. ACȚIUNI
PENTRU COMBATEREA
FAPTELOR ILEGALE DIN
DOMENIUL SILVIC
Poliţiştii au acționat pentru
verificarea legalității transportului,
depozitării și comercializării
materialului lemnos și a pomilor
de Crăciun. Polițiștii au acționat
pe raza întregului județ, atât
prin constituirea de filtre rutiere,
cât și prin verificarea agenților
economici care comercializează
pomi de Crăciun. „Astfel, s-au

aplicat peste 65 de sancțiuni
contravenționale (dintre care 5
pentru nerespectarea prevederilor
legale conform Legii nr. 171/2010
privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor
silvice),
în
valoare de peste 9.000 de lei. În
perioada următoare, polițiștii vor
continua activitățile de prevenire
și combatere a delictelor silvice
și vor aplica sancțiuni, în cazul
depistării unor încălcări ale
legislației în domeniu”, a anunțat
IJP Prahova. „Polițiștii au oprit

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
milioane de euro, realizate 50,1 de
milioane de euro (100%);Programul
România-Bulgaria-planificate
18,5 de milioane de euro, realizate
34 milioane de euro (183%);
Programul
România-Serbiaplanificate 15 milioane de euro,
realizate 14,67 milioane de euro
(100%); Programul RomâniaUngaria-planificate
29,8
de
milioane de euro, realizate 30 de
milioane de euro (100%). Dacă ar
fi să ne luăm după ministrul Boloș,
România s-ar afla într-o situație
unică, de absorbție sută la sută a
banilor europeni. Dar știm că nu
e cazul să ne bucurăm. Oficialul a
dorit și el să arate cât de performant
a fost ministerul său în mandatul
deținut de domnia sa. În final, fiți
convinși, când vom trage linie,
lucrurile nu vor mai asta atât de
roz!

upă ploile abundente de săptămâna trecută, râul Teleajen a fost
sub cod portocaliu de inundații. Debitul adunat a afectat cel mai
mult digul din dreptul fostei rampe de gunoi din estul orașului, structura
fiind compromisă pe o porțiune de cel puțin 25 m. Primarul Ploieștiului,
Andrei Volosevici, a convocat urgent Comitetul Local pentru Situații de
Urgență, la care au participat și reprezentanți ai Instituției Prefectului
și ai Administrației Naționale Apele Române, sucursala Prahova, iar în
prima fază s-a convenit să se intervină cu niște saci de nisip. Ulterior s-a
decis să se realizeze două canale pentru devierea apei. În zona digului
au fost transportate 16 dale în greutate de 6 tone fiecare, utilizate pentru
consolidarea peretelui afectat. Lucrarea este provizorie și are rolul de a
susține digul până la primăvară, când se va demara un amplu proiect
de consolidare. La
aceste lucrări șiau aus contribuția
Garnizoana Ploiești,
care a pus la dispoziție
forță
de
muncă
și echipamente și
mai mulți agenți
economici,
printre
care Conpet, care a
asigurat
lucrători,
macara, trailer și alte
utilaje specifice.

în Bușteni o autoutilitară ce se
deplasa din direcția Brașov către
Ploiești condusă de un bărbat.
În urma controlului efectuat s-a
constatat faptul că transporta
material
lemnos,
respectiv
cetina ornamentală de brad, în
cantitate de 0,12 m³, fără a deține
documente de proveniență și aviz
de transport al masei lemnoase”,
a precizat IJP Prahova, care a
anunțat că, în cauză, bărbatul a
fost sancționat contravențional cu
amendă în valoare de 1000 de lei
la Legea 171/2010. De asemenea,
polițiștii au dispus confiscarea
masei lemnoase de cetină

ornamentală de brad, fiind dată în
custodia Ocolului Silvic Azuga.
ACCIDENT PE DN1,
LA AZUGA. TRAFIC
RESTRICȚIONAT
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1, la Azuga, după ce două
auto au intrat în coliziune. La fața
locului s-au deplasat echipaje ale
Poliției și ale ISU Prahova. Traficul
rutier s-a desfășurat restricționat,
pe un singur sens. Din fericire, în
urma impactului nicio persoană
nu a fost rănită. Persoanele
implicate în accidentul rutier au
refuzat transportul la spital.
PAGINA

3

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii
17 - 23 decembrie 2020

400 DE ȘCOLI DIN ROMÂNIA
EȘEC ÎN
LANSAREA RABLA POT FI ANVELOPATE CU BANI
ELECTROCASNICE
DIN FONDUL DE MEDIU

P

e 15 decembrie era
programat să fie lansat
Programul
Rabla
pentru
Electrocasnice,
dedicat
persoanelor
fizice,
finanțat
prin Administrația Fondului
pentru Mediu, structură aflată în
subordinea Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor.
Toți
românii
interesați
erau direcționați să se înscrie
în program prin aplicația
informatică
www.afm.ro
și la secțiunea programului:
https://electrocasnice.afm.ro/.
Numai că fix la ora de debut
a programului, acesta nu a mai
funcționat, fiind invocat un atac
cibernetic. Enervat pentru acest
eșec, ministrul Mircea Fechet a
cerut demisia președintelui Dan
Cătălin Vatmanu.
În cadrul programului care
sigur va fi reluat, persoanele fizice
beneficiază de vouchere pentru
achiziționarea de echipamente
electrice și electronice de uz

casnic, cu eficiență energetică
clasa A++ și A+++, astfel:
-300 de lei pentru mașini de
spălat rufe cu eficiență energetică
cel puțin A++ și tablete;
-400 de lei pentru mașini de
spălat vase cu eficiență energetică
cel puțin A++, aparate de aer
condiționat, inclusiv aparate de
aer condiționat portabile, cu
eficiență energetică la răcire cel
puţin A++, frigidere/combine
frigorifice/lăzi
frigorifice/
congelatoare
cu
eficiență
energetică cel puțin A++,
televizoare cu eficiență energetică
cel puțin A și uscătoare de rufe
cu eficiență energetică cel puţin
A++;
-200 de lei pentru aspiratoare
cu un consum de energie mai
mic de 43 kWh/an;
-500 de lei pentru laptopuri;
Bugetul alocat programului
este de 40 de milioane de lei, care
ar permite utilizarea sumelor de
cel puțin 100.000 de români.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

inisterul Mediului, Apelor
și Pădurilor a lansat
„Programul privind creșterea
eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în clădirile
publice cu destinație de unități de
învățământ”, program finanțat prin
Fondul de Mediu, cu o valoare de
384 de milioane de lei. De acest
program ar putea beneficia 400 de
școli și de grădinițe din România.
Banii vor fi alocați primăriilor,
pe bază de cereri de finanțare
și proiecte, în limita a 90% din
valoarea investițiilor, însă sumele
sunt diferite, respectiv, 1.500.000
de lei pentru localitățile cu până la
5.000 de locuitori și 3.000.000 de
lei pentru cele cu mai mult de 5.000
de locuitori. Solicitanți eligibili
sunt UAT-urile organizate la nivel
de comună, oraș sau municipiu,
inclusiv sectoarele municipiului
București. Activitățile concrete
pentru o clădire în care funcționează
o școală sau o grădiniță presupun:
llucrări de reabilitare termică
a elementelor de anvelopă a
cclădirii, a sistemului de încălzire
șși a sistemului de furnizare a apei
ccalde de consum, instalarea unor
ssisteme alternative de producere
a energiei electrice și/sau termice
pentru consum propriu, lucrări de
p
iinstalare, reabilitare, modernizare
a sistemelor de climatizare și/
ssau ventilare mecanică pentru
aasigurarea calității aerului interior,
de
reabilitare/
modernizare
d
a instalațiilor de iluminat în

clădiri, instalarea de sisteme de
clădiri
management energetic integrat
pentru clădiri etc. Inițiatorii
programului spun că un astfel de
proiect va produce o scădere a
facturii la energie cu 45% - 65%.
Pentru a beneficia de finanțare, e
nevoie să fie îndeplinite mai multe
criterii:
-primăria solicitantă trebuie
să nu aibă datorii la plata taxelor,
impozitelor și amenzilor către
bugetul de stat, bugetul Fondului
pentru mediu și să asigure
contribuția
proprie
necesară
implementării proiectului;
-școala/grădinița (clădirea) nu a
mai beneficiat de finanțare publică
în ultimii 5 ani, înainte de data
depunerii cererii de finanțare și
nu beneficiază de fonduri publice
din alte surse de finanțare pentru
aceleași lucrări;
-clădirea/ansamblul de clădiri

nu se încadrează în clasa I de risc
seismic (risc ridicat de prăbușire)
sau în clasa II de risc seismic
(sub efectul cutremurului se
înregistrează degradări structurale
majore);
-clădirea a fost construită înainte
de anul 2000;
-solicitantul deține un plan de
acțiune privind energia durabilă,
o strategie de reducere a emisiilor
de CO2 sau o strategie locală/
județeană în domeniul energiei.
Ministrul Mediului, Mircea
Fechet, declara: „din cele peste
7.000 de unități de învățământ din
țară, peste 25% au ca principală
sursă de încălzire soba pe lemne.
Acest fapt crează o mare presiune
pe păduri. Mi-aș dori ca în maxim
3 ani să nu mai avem în România
școli sau grădinițe care să fie
încălzite cu sobe pe lemn.”

CENTRUL CYBER AL UE, LA BUCUREȘTI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

R

omânia va găzdui, la București,
Centrul european de competențe în
domeniul securității cibernetice, a anunțat
Reprezentanța Permanentă a României
pe lângă Uniunea Europeană. România a
depus dosarul de candidatură laolaltă cu
alți candidați puternici, cum ar fi Belgia
(Bruxelles), Germania (München), Lituania
(Vilnius), Luxemburg, Polonia (Varșovia)
și Spania (Leon). Bucureștiul a obținut 15
voturi și a devansat Bruxellesul, care a primit
12 voturi. România deține o importantă

experiență
în
domeniul
securității
cibernetice: în iunie 2019 a devenit al
22-lea membru cu drepturi depline al
Centrului Cooperativ de Excelență NATO
pentru Atacuri Cibernetice de la Tallinn;
participă, din 2015, în calitate de națiunelider, la Fondul de Sprijin (Trust Fund)
pentru dezvoltarea capacității de apărare a
securității cibernetice a Ucrainei, fond creat
prin participarea voluntară a țărilor NATO,
după anexarea Crimeei de către Rusia; la
nivelul NATO a anunțat că va găzdui un
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Săptămâna pe scurt
ACCIDENT LA CÂMPINA
Polițiștii au fost sesizați cu
privire la faptul că în municipiul
Câmpina s-a produs un accident
rutier. În eveniment au fost
implicați un autoturism condus
de un bărbat în vârstă de 22 de
ani și un pieton în vârstă de 81 de
ani, angajat în traversarea părții
carosabile prin loc nepermis.
Pietonul a fost transportat
la spital pentru acordarea de
PAGINA
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îngrijiri medicale. Conducătorul
autoturismului a fost testat cu
aparatul
etilotest,
rezultatul
fiind negativ. „Cercetările sunt
continuate de polițiști pentru

Centru euro-atlantic în domeniul
rezilienței. UE are
Agenția
permanentă a Uniunii Europene
pentru securitate cibernetică
(ENISA), cu sediul în Grecia, dar
Centrul Cyber, de la București,
va reprezenta o structură cheie în
contextul eforturilor de la nivel UE
de configurare a unui ecosistem european în
materie de securitate cibernetică. Centrul va
avea un rol important în sprijinirea creării
de legături între actorii publici și privați

din domeniu, mediul academic și industria
de profil din Uniune, asigurând, totodată,
coordonarea între centrele naționale pentru
securitate cibernetică din statele membre.

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:

flyere, pliante, broșuri, reviste, ziare, cataloage, mape de prezentare,
cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afișe, orice tip de formular
financiar-contabil personalizat, agende și calendare personalizate!
stabilirea cu exactitate a tuturor
împrejurărilor în care s-a produs
accidentul rutier și luarea
măsurilor legale în consecință”, a
precizat IJP Prahova.
ACCIDENT PE DN1D, LA
ALBEȘTI
Polițiștii au fost sesizați cu
privire la faptul că pe DN 1D,
pe sensul de mers Ciorani către
Albești, s-a produs un accident
rutier. În eveniment au fost
implicate
trei
autovehicule,
respectiv un autoturism condus de
un tânăr în vârstă de 20 de ani, un
autobuz staționat și un autocamion
condus de un bărbat în vârstă de

51 de ani. În urma evenimentului,
conducătorul auto în vârstă de
20 de ani a fost transportat la
spital pentru îngrijiri medicale.
Conducătorii auto au fost testați
cu aparatul etilotest, rezultatele
fiind negative. „Cercetările sunt
continuate de polițiști pentru
stabilirea cu exactitate a tuturor
împrejurărilor în care s-a produs
accidentul rutier și luarea
măsurilor legale în consecință”, a
precizat IJP Prahova.
ACCIDENT ÎN ZONA
HIPODROM
Polițiștii au fost sesizați cu
privire la faptul că în Ploiești, în

zona Hipodrom s-a produs un
accident rutier. În eveniment a fost
implicat un autoturism condus de
un bărbat în vârstă de 52 de ani,
respectiv un pieton, un tânăr în
vârstă de 15 ani. Adolescentul a
fost transportat la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
Conducătorul auto au fost testat
cu aparatul etilotest, rezultatul
fiind 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
anunțat IJP Prahova.
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ÎNCĂ UN POPULISM
ELECTORAL RĂSUFLAT

LEGE PENTRU
EVAZIONIȘTI

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

E

xact cum vă spuneam la momentul
respectiv, Casa Căsătoriilor a servit și
în acest an unui populism electoral ieftin.
Acum, sinceri să fim, gogorița nu a ajutat,
de vreme ce inițiatorii și susținătorii
proiectului au pierdut alegerile locale din
Ploiești și din Prahova.

Î

n ultima ședință a Camera Deputaților în
structura controlată de PSD, parlamentarii au
adoptat o lege inițiată de deputatul PSD Cătălin
Rădulescu („Mitralieră”), care îi scapă de închisoare
pe cei inculpați pentru evaziune fiscală, dacă
prejudiciul este de până la 100.000 de euro și dacă
cel inculpat îl achită integral. Proiectul a fost depus
în 2017, imediat după controversata OUG 13, pe
vremea când Liviu Dragnea era șeful Camerei
Deputaților, dar a fost declarat neconstituțional de
judecătorii CCR.
Legea, revizuită nesemnificativ, spune și că dacă
inculpații pentru evaziune fiscală dau și 20% în plus
față de prejudiciul creat, fapta nu se mai pedepsește
deloc, indiferent de cuantumul evaziunii.
Articolele de lege prevăd: „art. 10, alin. (1) „dacă
în cursul urmăririi penale sau al judecății, prejudiciul
cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia
nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei
naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă
prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții

A

șadar, rememorăm: în ședința
Consiliului Județean Prahova din
31 iulie, aleșii au numit o comisie specială
de analiză și verificare a oportunității
achiziționării imobilului situat în Ploiești,
B-dul Independenței, nr. 15. Casa
Căsătoriilor, așa cum o știu ploieștenii.
Componența acesteia era următoarea:
Sfîrloagă Ludmila-președinte, Necula
Gheorghe, Răducanu Nicușor, Tomoșoiu
Adrian și Enescu Rareș Dan-membri.
Dacă ar fi fost cumpărată, clădirea urma
să fie reabilitată cu fonduri europene,
iar ulterior să fie transformată în sediu
al Muzeului „I.L.Caragiale”. Acum, CJ
n-a mai spus dacă respectiva comisie a
schițat vreun gest în sensul de a analiza
„oportunitatea cumpărării”. Oricum nu
mai contează, fiindcă azi nu mai este
valabilă, dat fiind faptul că structura CJ
Prahova s-a modificat după alegerile

locale, iar unii membri nu se mai regăsesc
locale
în componența noului legislativ județean.
Dar ni se pare oarecum jenant ca această
clădire simbol să fie folosită pe post de
agent electoral. Repetăm, azi, ce am
scris în ziarul din 6 august: „De-a lungul
timpului au mai fost încercări de cumpărare
a imobilului. În 2006, în mandatul
primarului Emil Calotă, se adoptă HCL
207/06 septembrie prin care se aprobă
cumpărarea casei și se numește o comisie
de negociere. Acela a fost momentul în care
s-a ajuns cel mai departe, în sensul că au
existat întâlniri între comisie și proprietari,
au fost înaintate oferte de preț, iar până la

urmă nu s-a
s a ajuns la vreo înțelegere.
înțelegere Prin
2007, președintele UGIR 1903, Sebastian
Ghiță, declara că oamenii de afaceri din
Ploiești vor susține financiar cumpărarea
Casei Căsătoriilor. În 2012, Consiliul Local
Ploiești adoptă, pe 14 iulie, la propunerea
primarului Iulian Bădescu, HCL 259 prin
care se numește o comisie de negociere
în vederea cumpărării construcției. În
2015, Consiliul Județean a numit, pe 16
decembrie 2015 (HCJ 169), o hotărâre
similară. Ei bine, ultimele două hotărâri
ale CJ, din 2015 și 2020, sunt identice, ceea
ce înseamnă că s-a dat un copy-paste din
patru în patru ani!”
50.000
este de până la 50
000 euro,
euro în echivalentul monedei
naționale, se aplică pedeapsa cu amenda. Dacă
în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății
până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești
definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei,
majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă
dobânzile și penalitățile este acoperit integral, fapta
nu se mai pedepsește”. Inițiatorul legii a scris în
expunerea de motive: „statul va avea de câștigat
de două ori: va recupera prejudiciul creat integral,
într-un timp relativ scurt, și nu va mai efectua
cheltuieli cu detenția condamnatului”. Deputatul
Stelian Ion a declarat că va ataca legea la CCR:
„dacă reușim să strângem suficiente semnături și de
la celelalte grupuri parlamentare, vom ataca această
lege la CCR, dar și celelalte instituții, Guvernul
și Președintele României, ar putea și ar trebui să
intervină ferm, contestând legea la CCR.”

MODIFICĂRI PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE

A

dministrația
Serviciilor
Sociale
Comunitare
a
informat că, începând cu luna
decembrie 2020, plafonul maxim
al veniturilor până la care se acordă
ajutorul pentru încălzirea locuinței
suportat din bugetul de stat a crescut
la 800 lei/ membru de familie, în
conformitate cu prevederile OUG
208/ 27.11.2020 pentru modificarea
OUG 70/2011 privind măsurile
de protecție socială în perioada
sezonului rece. Precizăm că, până
acum, plafonul maxim până la care

se acorda acest beneficiu social era
de 750 lei, în cazul persoanelor
care își încălzesc locuințele cu gaze
naturale, energie electrică, lemne,
cărbuni sau combustibili petrolieri și
786 lei/persoană, în cazul familiilor
care folosesc energie termică în
sistem centralizat. Pentru persoanele
singure, care utilizează energia
termică în sistem centralizat, plafonul
maxim rămâne de 1.082 lei. Atenție:
pentru a beneficia de noile prevederi
legislative, se pot depune solicitări
până la data de 20 decembrie 2020.

PREMIERUL CIUCĂ, DECORAT CU LEGIUNEA DE MERIT A SUA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

P

remierul interimar Nicolae Ciucă
a fost decorat cu Legiunea de
Merit
(în grad de ofițer) decernată de
M
ambasadorul
SUA în România, Adrian
a
Zuckerman.
Ciucă a primit distincția
Z
pentru
recunoașterea meritelor din timpul
p
desfășurării
activității de șef al Statului
d
Major
al Apărării, în perioada ianuarie
M
2015-decembrie
2019. La ceremonie a
2
participat
și președintele Klaus Iohannis.
p
Ciucă
a declarat: „Fiecare dintre noi,
C
militari
sau civili, în instituțiile în care ne
m
desfășurăm
activitatea, suntem în slujba
d

Săptămâna pe scurt
BĂRBAT DEPISTAT PE
MOPED ÎN STARE DE
EBRIETATE ȘI FĂRĂ PERMIS
Polițiștii din cadrul Poliţiei
municipiului Câmpina au oprit,
pe raza localității, un moped

condus de un bărbat, din comuna
Râfov. „Întrucât bărbatul emana
halenă alcoolică, a fost testat
cu aparatul etilotest rezultatul
fiind de 0,50 mg/l alcool pur în
aerul expirat. De asemenea, în
urma verificărilor efectuate, s-a
constatat faptul că bărbatul nu
posedă permis de conducere”, a
anunțat IJP Prahova. În cauză,
polițiștii au întocmit dosar penal
pentru săvârșirea infracţiunilor de
conducere pe drumurile publice
a unui vehicul sub influenţa

cetățeanului, în slujba țării și distincția
acordată astăzi este o recunoaștere a
meritelor întregului personal al Armatei
României, o recunoaștere a muncii
susținute a tuturor. Eu sunt, astăzi, aici,
doar reprezentantul celor care și-au dăruit
cele mai prețioase bunuri: timpul, sănătatea
sau chiar viața pentru îndeplinirea
misiunilor încredințate de Țară (...) În
activitatea mea, am pus întotdeauna pe
primul loc binele structurii și instituției
din care am făcut parte (...) Pentru că am
vorbit despre mediul multinațional trebuie

alcoolului şi conducerea unui
vehicul fără permis de conducere.
INCENDIU ÎN COMUNA
SCORȚENI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină după ce un
incendiu a cuprins mai multe anexe
gospodărești. Potrivit primelor
date, flăcările s-au manifestat
pe o suprafață de aproximativ
150 mp, cu posibilități de propagare
la locuință. La fața locului au
fost mobilizate două echipaje de
stingere și unul de prim ajutor.
Pompierii militari ajunși la fața
locului au reușit să localizeze
incendiul, astfel încât acesta să

să subliniez că acesta a avut un impact
foarte mare în procesul de transformare
și modernizare a Armatei României. Iar
pentru mine, îndeplinirea misiunilor în
teatrele de operații din Afganistan și Irak,
alături de militari americani, au constituit
momente în care am înțeles că trebuie
să fim mândri de noi, pentru că suntem
profesioniști și dăruiți în îndeplinirea
misiunilor, că avem potențial și că trebuie
să îl punem în valoare printr-un efort de
voință și ambiție, elemente transmise din
generație în generație.”

nu se extindă la locuință. Potrivit
primelor cercetări efectuate la fața
locului, cel mai probabil focul a
izbucnit de la o afumătoare.
INCENDIUL ÎNTR-UN
APARTAMENT DIN PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu izbucnit
într-un apartament dintr-un bloc
situate pe Bulevardul Republicii, în
zona Catedralei. Inițial, persoanele
care au sunat la 112 au anunțat că a
avut loc o explozie. La fața locului,
potrivit ISU Prahova, s-au deplasat
două echipaje de stingere, unul de
descărcerare, o autoscară mecanică

și o ambulanță SMURD. Inițial,
persoanele care au sunat la 112 au
susținut că în apartamentul situat
la etajul VII al blocului a avut loc
o explozie, însă ulterior pompierii
militari au constatat că bubuiturile
au fost probabil de la recipientele
de tip spray. Pompierii militari
au reușit să stingă incendiul și au
stabilit că focul a fost provocat de
la niște lumânări lăsate aprinse.
Incendiul s-a soldat și cu o victimă
O femeie în vârstă de 70 de ani s-a
ales cu arsuri la față și la nivelul
mâinilor. Victima a fost asistată
medical la fața locului și, ulterior, a
fost transportată la spital.
PAGINA
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI
DIN CULTURA POPULARĂ
ROMÂNEASCĂ

Î

n România, sintagma „sărbători de iarnă” s-a impus în perioada interbelică și
definea toate sărbătorile din perioada 16 decembrie-7 ianuarie. Mai încoace, poate
mai cu seamă după 1990, ciclul s-a extins pentru a-l cuprinde și pe Moș Nicolae. Sezonul
este unul trăit oarecum sub magie, îmbogățit de zestrea populară (n.n.-în unele scrieri,
obiceiurile din spațiul rural sunt denumite încă „sărbători păgâne”), de celebrarea de
căpătâi a vieții creștine, Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, de darnicii Moș Crăciun
și Moș Nicolae, de bucatele pregătite în casă, de festivitatea în care îmbrăcăm fiecare zi,
de impresia că ne lepădăm de un an vechi (poate nu tocmai fast) și intrăm în altul poate
mai bun, de ideea că oamenii devin mai buni etc. Pata de culoare și bucuria copiilor o
reprezintă obiceiurile populare reprezentative: colindul, mersul cu capra, irozii, pițărăii,
plugușorul, sorcova etc. Astăzi, vă prezentăm unele colinde foarte vechi din diverse zone
etnofolclorice din spațiul românesc.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

JOCUL CAPREI, ÎN VARIANTA
MUNTENEASCĂ
În Muntenia, jocul caprei prezintă un
scenariu al morții și învierii ritualice. Capra
cade la pământ și trebuie să fie readusă la
viață. Originea obiceiului este plasată în
timpul străvechi, având ca motiv central
divinitățile cu înfățișări de animale, care
mor și renasc. Nu?, cele două episoade ne
duc cu gândul la timpul vechi, îmbătrânit,
uzat al anului trecut și prospețimea ori
speranța celui care vine. Varianta acestei
capre din zona de sud este diferită:
Foaie verde și-o alună,
Bună ziua, ziua bună,
Ia deschideți porțile,
Să intre căprițele!
Ța, ța, ța, căpriță, ța
Nu te da, nu te lăsa!
Ța, ța, ța, căpriță, ța!
Capra noastră-i cu mărgei,
Cu cercei, cu catifeli,
Joacă veselă căprița
Toți îs bucuroși de ea.
Ța, ța, ța, căpriță, ța
Nu te da, nu te lăsa!
Ța, ța, ța, căpriță, ța!
Și plecai și eu la târg,
Pe căpriță ca s-o vând.
Și mergând pe drum, mergând
Aud din urmă strigând:
-De vânzare-i capra, bade?
-De vânzare!
-Și cât vrei pe ea?
-800 de lei!
-E blândă, nu împunge?
-E blândă, nu împunge.
(Atunci, capra îl împunge pe ipoteticul
cumpărător)
-Eu îți dau 400 de lei pe ea, pentru că
împunge.
-Decât să-mi dai 400 de lei pe ea,
Mai bine îi dau un par în cap.
(Și o lovește cu bățul, iar capra cade și
rămâne nemișcată. În acel moment, începe
alaiul):
-Văleu, capra noastră a murit!
Ța, ța, ța, căpriță, ța!
Te-a lovit vreo boală grea
Sau pe unde-ai colindat
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Veste rea tu ai aflat?
Scoală tu, căprița mea,
Faptele s-or îndrepta.
Și-acum haide să plecăm
Și-alte case colindăm.
Ța, ța, ța, căpriță, ța
Nu te da, nu te lăsa
Ța, ța, ța, căpriță, ța!

SCORMONITUL ÎN FOC
În Oltenia, se mai practică, în Ajunul
Crăciuniului, un obicei specific zonei:
scormonitul în foc. Bine, jocul mai este
valabil în cătune și constă în aceea că toți
membrii familiei se adună în jurul unui
foc și, pe rând, dau cu jordia (nuia) în foc,
incântând următorul text:
Bună dimineața lui Ajun,
Că-i mai bună a lui Crăciun,
Într-un ceas bun,
Oile lânoase,
Vacile lăptoase,
Caii încurători,
Oameni sănătoși,
Să se facă bucatele,
Porumbul, grâul!
(„încurători” înseamnă a mâna caii
repede, a goni; a porni la fugă, a se întrece
alergând, a alerga în voie).

BUNĂ DIMINEAȚA LA MOȘ
AJUN!
Și tot în Oltenia, dar și în Muntenia,
Dobrogea, sudul Moldovei, parțial în Ardeal,
se cântă colindul de Moș Ajun. Colindătorii
sunt de obicei copii, aceștia simbolizând
spiritul inocenței, asemeni Pruncului Iisus,
fiind a mesageri ai Nașterii Domnului către
toți cei la care intră și le cântă la ușă sau
geam. Uneori sunt însoțiți de un vătaf (o
persoană matură sau părintele unui copil),
care are rolul de a-i apăra pe colindători
de câini sau să poarte traista (straița) cu
covrigi.
Bună dimineața la Moș Ajun!
Moș Crăciun cel mai Bătrân
Pune la copii în sân
Mere, pere, nuci, covrigi,
Câte-un gologan de cinci,
La Anul să mai venim,
Sănătoși să vă găsim,

Cu paharul plin de vin,
vin
La toarta paharului,
Floricica Raiului!
Bună dimineața la Moș Ajun
Și mâine cu bine la Moș Crăciun!
La Anul și la mulți ani!

PLUGUȘORUL DIN
HÂRLĂU
Moldova-și mai cu seamă în
ținuturile din nord-excelează în
obiceiuri populare păstrate și transmise, încă
practicate cu precădere în sate. Astăzi însă
vă vom aminti o secvență din plugușorul din
Moldova de Jos, din ținuturile Hârlăului, cu
o variantă a sa de prin 1969, reținută și în
colecția I. Oprișan, „Folclor din Moldova”.
Plugușorul are trimiteri agrare, că doar
ce-ar fi dorit țăranul, decât animale bune de
trudă și recolte bogate?
Aho, ho-ho-ho!
Logofete, logofete,
Cum ții hambaru`, băiete?
-Foarte bini, măi, stăpâne,
C-am ajuns Sfântu` Vasile!
Di când sara a-nserat,
Cu opinci ne-am încălțat,
Bice-n mână am luat
Și la grajd am alergat.
Și-am ales vreo 60 de juncani,
Toți de câte trei ani,
Să fie-npărăcheați
Așa, de parcă ar fi frați,
Toți într-o lună fătați,
C-a veni timp de arat,
De arat, de semanat.
Sî noi cu plugul am plecat
Pe la curțili `mneavoastră
Nalți, minunați,
Cu aur suflați,
Pe temelii di piatra așezați,
Au plecat pi ogoarî
Boi, boureni,
În coada codalbă,
La urechi clopoțăi,
Și la dreapta trii bătăi,
Ia mai roată, mai!
Hăi, hai....

TURCA DIN BISTRIȚA
În ținuturile din Bistrița Năsăud, foarte
atractiv rămâne ceea ce oamenii zonelor
numesc teatrul popular (Irozii) sau cu măști
(Capra, denumită și „Turca”). Ultimul joc se
crede că vine din ritualuri precreștine; este
zgomotos, cu sărituri și clămpănituri ritmice
ale fălcii inferioare de cea superioară, cu
zăngănit strident al clopoțeilor, cu mișcări
rapide ale celor ce joacă etc. În Muntenia, de
pildă, Capra vine de Anul Nou. În Bistrița,
obiceiul este practicat de Crăciun. Turca
propriu-zisă sau capra este confecționată
dintr-o bâtă (bota-în graiul zonei) de circa
un metru, la capătul căreia sunt fixate două
bucăți de lemn ce imită un cap pe capră, o
falcă stabilă și una mobilă; prin lovirea de
falca de sus, se produce un sunet ritmic.
Ceata este formată din minimum trei copii:
primul, costumat anume, joaca turca, al

descântă, sărind pe langa turcă
turcă,
doilea descântă
iar al treilea copil cânta din trișcă (vechi
instrument muzical popular de suflat, făcut
din trestie, soc, asemănător cu un fluier
fără găuri) sau cimpoi (mai nou și alte
instrumente de suflat sau chiar acordeon).
Descântecul sau textul este următorul:
Ța, ța, ța, căpriță, ța,
Și cu lapte, și-a făta.
A făta pe la Crăciun,
Când îi laptele mai bun;
A făta pe la Rusale,
Când îi laptele mai tare.
Tata m-a trimis la capre,
Eu m-am pus și-am adormit,
Caprele s-o rătăcit
Prin padurea de molid.
Mă duceam pe luncă-n sus,
Mă-ntâlneam c-un pui de urs.
Ursule, ursacule,
Nu mi-ai vazut caprele?
Ba eu, zău, ți le-am văzut
Pe la pod, pe la borcut,
Pe la pod, pe la Vararea,
Numai coada și spinarea!

DANSUL JIANULUI
Pornit din Oltenia și răspândit în toată
țara, în versiuni specifice diverselor zone
etnofolclorice, obiceiul Jianului, din prima
zi a Crăciunului, un teatru popular cu
text profan de fapt, îl are în prim-plan pe
unul dintre tinerii chipeși ai locului (n.n.
– deunăzi vreme era selectat pentru acest
rol numai unul care făcuse armata), care-l
întruchipează pe haiducul Iancu Jianu. El
apare flancat de doi turci, un vânător, o
mireasă și încă doi sau trei haiduci. Jianul
merge din casă în casă, ca o fugă permanentă
de poteră, însoțit de mireasa lui, cea care de
altfel face oficiile de primire a colindului. La
sfârșit se joacă bine-cunoscutul joc popular
numit chiar așa, Jianul:
„Hai Jian, Jian, Jian
Că nu te-am jucat de-un an.
Jiene, de unde vii?
Vin din târg, de peste Jii.
Jiene, ce-ai târguit?
Numai aur și argint
Și vreo trei kile de plumb,
Să duc la haiduci, în crâng...“
În Dobrogea și Moldova, din distribuție
fac parte Anul Nou, Anul Vechi, Jianul, doi
haiduci, ciobanul, turcul, potera, vânătorul
și iubita Jianului. În sudul țării, toate
personajele, 11 colindători-10 bărbați și o
femeie-umblă călare pe cai și colindă pe la
casele oamenilor mai înstăriți.
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INVESTIȚII MAI MULT ÎNCREMENITE PE HÂRTIE

Î

n Prahova, 2020 începuse oarecum în nota obișnuită a ultimilor trei ani: adversități în interiorulul Primăriei Ploiești, între primarul liberal și viceprimarii PSD și ALDE, pe
de o parte și între Primăria Ploiești, condusă de un primar al PNL și Consiliul Județean, coordonată de un președinte al PSD. Ambele instituții își creionaseră, asta și pentru
că urmau două runde de alegeri, bugete și investiții interesante. Dar totul s-a dat peste cap din cauza pandemiei de coronavirus, lucru care a făcut din acest an poate cel mai greu
de gestionat din ultima jumătate de secol. Aproape toate planurile au încremenit pe hârtie, cu excepția disputelor politice; acestea, într-un mod absolut cinic, s-au folosit de
trauma generală provocată de Covid (mai mult PSD, care a atacat PNL, aflat la guvernare, contestând aproape fiecare măsură anti-pandemie). În Ploiești și la Consiliul Județean
Prahova, aproape că nu a existat șantier dus la bun-sfârșit, cu mici excepții, pe care le vom detalia astăzi, cu precizarea că ne vom referi, deocamdată, la perioada dinaintea
alegerilor locale.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A

ONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA
Cea mai mare investiție ca
volum financiar (219 mil.lei)-iar
aici ne referim la proiectul POR
de modernizare a drumurilor în
estul și vestul județului, parte a
planului de interconectare la nivel
regional- nu a început nici în
2020, deși contractul de finanțare
este semnat din 2018. Consiliul

5,54% din drumurile județene:
CJ PH a publicat lista a 41 de
artere rutiere programate pentru
reabilitate, pe anumite tronsoane,
însumând 63,60 km, ceea ce
reprezintă 5,54% din totalul
drumurilor gestionate de instituție.
Suma totală alocată s-a ridicat
la 13,019 milioane lei, fără TVA,
iar lucrările au fost terminate în
august;
-Semnare proiect „Extinderea,
modernizarea
și
dotarea
Ambulatoriului
integrat
al
Maternității
din
Ploiești”:
finanțarea europeană este asigurată
prin POR 2014-2020, valoarea
contractului fiind de 7,495 mil. lei,
iar termenul de finalizare, de 24 de
luni (februarie 2022);
-Achiziție ADI Deșeuri: 100
de ansambluri a câte trei module
pentru Ploiești, în sumă 1,26
milioane de lei fără TVA, banii
fiind asigurați din fondul IID
(înlocuire, întreținere, dezvoltare)

Județean Prahova nu ss-aa avântat
să execute investiții majore, ci doar
să le continue pe cele începute anii
trecuți ori să pregătească altele
noi. Într-o ordine aproximativ
cronologică, CJ Prahova a
coordonat următoarele acțiuni
importante:
-Parcare nouă la Spitalul
Județean de Urgență: încep
lucrările pentru realizarea unei
parcări cu 200 de locuri la SJU,
pe un teren preluat de la Primăria
Ploiești;
-Bani pentru modernizarea a

all Sistemului
Si t
l i de
d Management
M
t
Integrat al Deșeurilor Prahova.
Modulele au fost efectiv cumpărate
în luna septembrie;
-Investiții spitale: modernizare
și amenajare parcări, alei și căi de
acces la Maternitatea Ploiești:
-Investiții sociale: edificarea
Centrului Școlar de Educație
Incluzivă nr. 1 din Ploiești,
investiție începută anii trecuți și
finanțată din bugetul județean, este
spre finalizare;
-Proiect POR sănătate: au
fost reluate lucrările de extindere

nul a început, cum altfel?,
cu majorarea salariilor la
Primăria Ploiești și la Consiliul
Județean Prahova, lefuri deja
dublate anterior. Acestea au fost
ajustate cu coeficientul de inflație
de 4% și, de asemenea, au fost
recalculate în raport cu noul nivel
al salariului minim pe economie.
Salariul minim a crescut, în 2020,
la 2.230 lei; firește că și angajații
remunerați cu acest prag au primit
bani în plus față de 2019.

C

a Unității de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean, proiect finanțat
prin POR 2014-2020, în valoare de
18,56 mil. lei;
-Proiecte POR social: au fost
semnate contractele de finanțare
pentru construcția, reabilitarea,
modernizarea,
extinderea
și
echiparea
infrastructurii
educaționale la centrele școlare de
educație incluzivă Breaza (6, 598
mil. lei) și Filipeștii de Târg (7, 845
mil. lei), ambele finanțate prin POR
2014-2020;
-Semnare contract cultură:
Restaurarea,
revitalizarea
și
punerea în valoare a obiectivului
Casa
compozitorului
„Paul
Constantinescu” Ploiești-proiect
finanțat prin Programul ROCultura, cu o valoare de 10, 601
mil. lei;
-Deschidere șantier sănătate:
au început investițiile la Spitalul de
Obstetrică și Ginecologie în cadrul
proiectului „Reabilitarea termică
și creșterea eficienței energetice”,
finanțat prin POR, în valoare de
7,985 mil. lei;
-Șantier PNDL: au început
lucrările la primul tronson al
drumului de legătură Valea
Doftanei-Brădet, pe lungimea de
2,5 km, finanțat prin PNDL (restul
drumului a fost preluat de CNI);
-Grădina Botanică Bucov: s-a
inaugurat prima clădire care va
găzdui o seră pentru plante exotice,
o sală de conferințe, un birou
administrativ și un microlaborator
pentru studii și cercetare (2,152
mil. lei).

prelungit, str.Poștei-6,223
program prelungit
str Poștei 6 223
mil. lei, regenerare urbană cartier
„Pictor Rosenthal”-22,68 mil. lei,
modernizare zona Podul Înalt cu
terminal multimodal-65,54 mil. lei;
-Proiect social: deschiderea
unui nou centru pentru persoanele
fără adăpost la fostul Liceu
„Ludovic Mrazek”;
-Laborator de Radioterapie
la Spitalul Municipal Ploiești:
se deschide șantierul pentru
construirea primul laborator de
radioterapie cu energii înalte din
Prahova, proiect finanțat de M.
Sănătății, CJ Prahova și Primăria
Ploiești (14,7 mil. lei);
-Contract
troleibuze:
achiziționarea a 20 de troleibuze
normale, cu lungimea de cca
12 m, destinate transportului

lucrările de asfaltare în cartierul
mărginaș Mitică Apostol, suma
alocată de CL Ploiești fiind de peste
9 mil. lei;
-Reparații și întrețineri școli:
suma anuală alocată este de 5,89
mil. lei;
-Achiziție autobuze: încă un lot
de 10 autobuze, din programul de
50 (cumpărate deja 28), au intrat
în circulație pe străzile Ploieștiului
(valoare totală contract-38,28 mil.
lei fără TVA);
-Podul de lemn: au continuat
lucrările la podul de lemn, investiție
programată să se finalizeze inițial în
septembrie, dar care nu a fost dată
în folosință nici în prezent (19,89
mil. lei fără TVA);
-Reparații pod: s-au efectuat
lucrări de întreținere/reparații,

călători, ruta
public urban de călători
44 (11 troleibuze) și ruta 202 (9
troleibuze). Finanțarea și contractul
general sunt asigurate din fonduri
UE, derulate prin Ministerul
Dezvoltării;
-Achiziție creșa Upetrom:
clădirea (900 mp construcții + peste
2.500 mp de teren) este cumpărată
de municipalitate la prețul de 1,337
mil. lei;
-Pasaj pietonal „N. Stănescu”:
spațiul se închide, se ridică
anumite construcții, în vederea
modernizării zonei (care nu a mai
survenit în acest an). De asemenea,
se elimină mai multe chioșcuri și
construcții inestetice din tot orașul;
-Șantier Mitică Apostol: încep

inclusiv înlocuirea rosturilor de
dilatație, la pasajul DN72, ieșirea
din Ploiești spre Târgoviște;
-Cumpărare bază sportivă: a
fost achiziționată baza sportivă a
Lukoil, din proximitatea rafinăriei,
la prețul de 150.000 euro, fără
TVA;
-Lucrări blocuri Libertății:
continuă lucrările la blocurile
din Cartierul Libertății, începute
în urmă cu 10 ani, cu 120 de
apartamente destinate inițial
chiriașilor evacuați sau care
urmează a fi evacuați din locuințele
retrocedate foștilor proprietari
(peste 4 mil. lei, sumă alocată în
2020). În luna decembrie a început
procedura de recepție a spațiilor
locative.

P

RIMĂRIA PLOIEȘTI

Primăria
Ploiești
a
performat, în 2020, la semnarea
proiectelor finanțate din fonduri
europene, dar a fost catastrofală
la capitolul curățenie și parțial la
investiții:
-Proiecte europene, finanțate
prin POR 2014-2020, semnate
în 2020: sistem iluminat public
traseu tramvai 102 (Găgeni- Gara
de Vest)- 17,786 mil. lei, sistem
iluminat public traseu tramvai
101 (Bd.Republicii-Gara de Sud)
-11,478 mil. lei, mobilitate trafic
Gara de Sud și Gara de Vest (strada
Libertății) + modernizare piețe gări,
etapa I- 42,255 mil. lei, mobilitate
trafic Gara de Sud și Gara de Vest
(strada Libertății) + modernizare
piețe gări, etapa II- 92,711 mil.
lei, terminal multimodal zona
Spital Județean- 98,197 mil. lei,
reabilitare bază materială transport
auto (depou tramvaie și autobază
troleibuze și autobuze)- 91,410
mil. lei, construire grădiniță cu

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?

Împreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
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0244.546.501

sprinteninfomar@yahoo.com
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ
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AM AVUT BINOM DODON-PLAHOTNIUC.
ACUM AVEM BINOM DODON-SHOR

A

legerile au luat sfârșit, însă lupta pentru Republica Moldova continuă. Deși au
pierdut prezidențialele, Dodon și socialiștii refuză să se împace cu înfrângerea și
sunt pe faza de a declanșa o a doua partidă a luptei pentru putere. Ei controlează în
continuare Parlamentul și Guvernul, ceea ce înseamnă
mai multe pârghii de guvernare decât ale președintelui.
Soluția sunt anticipatele. Dar când vor avea loc ele? E
întrebarea care frământă acum întreaga societate de pe
malul stâng al Prutului. Dodon, a declarat: „Nu vor fi
când vrea Maia Sandu». Ex-deputata Stella Jantuan
(2009-2014, PDM), analist politic, într-un interviu
acordat postului de radio Europa Liberă de la Chișinău,
comentează situația politică la zi și afirmă că ea se
complică. Și că e devreme să vorbim de un deznodământ
cert.
Pentru conformitate: Valentina URSU, Europa Liberă
Europa Liberă: Așadar, stimată Stella
Jantuan, cum credeți, când vom avea
alegeri anticipate?
Stella Jantuan: Deocamdată avem deja o
majoritate parlamentară. Fracțiunea „ȘOR”,
un grup desprins din „Pro Moldova”, care
s-a re-întitulat „Pentru Moldova”, și Partidul
Socialiștilor. Această majoritate încă nu
este formalizată, dar există niște reguli
nescrise în politică și în Parlamentul de la
Chișinău: atunci când fracțiunile participă
la redistribuirea funcțiilor în legislativ,
deja putem spune că există o majoritate
parlamentară. În momentul când fracțiunea
„ȘOR”, sau cum ei se numesc acum Platforma
„Pentru Moldova”, au obținut funcții de
conducere în Biroul permanent, în comisiile
parlamentare și în prezidiul parlamentului,
înseamnă că majoritatea există. Ea poate să
nu mai fie acuma oficializată, dar există.
Europa Liberă: Se tot spune că ar trebui
inițiat un dialog. E propus de socialiști
opoziției spre a stabili o foaie de parcurs,
cu acțiunile juridice pentru dizolvarea
legislativului și organizarea anticipatelor.
PSRM reiterează că așteaptă la discuții
toate grupurile din parlament, pentru a
identifica soluțiile necesare ca alegerile
parlamentare anticipate să aibă loc anul
viitor.
Stella Jantuan: E ideea socialiștilor și le
este convenabil. Anul viitor e un termen
evaziv – când, în mai, iunie, septembrie? Cu
cât trece timpul, cu atât e mai convenabil
pentru PSRM să tragă de timp. Or, când ei
vorbesc de alegeri anticipate, când vor foaie
de parcurs și invită fracțiunile la discuție,
asta nu-i altceva decât un joc al PSRM. Ei
știu foarte bine că unii deputați nu-și doresc
alegeri anticipate pentru că nu au nicio
șansă de a reveni în parlament.
Europa Liberă: Cine nu și-ar dori pe
moment anticipate?
Stella Jantuan: Chiar și socialiștii. Ei știu
foarte bine – cu cât mai degrabă de vor avea
loc alegeri anticipate, cu atât mai puține
voturi vor obține în viitoarea legislatură.
Dintre fracțiunile parlamentare par a fi
pregătite cea a Partidului „ȘOR”, adică grupul
„Pentru Moldova”, și cred că fracțiunea PAS,
care este gata să meargă în alegeri anticipate.
Așa declarat și ex-lidera Partidului PAS,
acum președintele Republicii Moldova,
Maia Sandu. Acest partid are acuma cele
mai mari șanse la mai multe mandate,
căci liderul acestei formațiuni a învins în
alegerile prezidențiale.
Europa Liberă: Acum suntem martori
la un ping-pong între putere și opoziție.
Puterea spune că opoziția are toate șansele
să inițieze o moțiune de cenzură și să dea
jos guvernul. Prin acest pas s-ar putea
ajunge și la dizolvarea parlamentului. Pe
de altă parte, opoziția proeuropeană spune
că cei de la putere au această majoritate
tacită și ar putea de unii singuri să decidă
dizolvarea.
Stella Jantuan: Exact. Dar socialiștii își
continuă jocul lor, pentru că atunci când
au majoritatea în parlament, când au primPAGINA
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ministru, ei sunt aceia pe terenul cărora
se află mingea. Dacă Guvernul Chicu va fi
trimis de această majoritate parlamentară în
demisie sau Chicu va demisiona singur, din
proprie inițiativă, va începe doar procedura
care poate să conducă la alegeri anticipate.
Dar asta nu înseamnă încă imediat alegeri
anticipate propriu-zise.
Europa Liberă: Și pentru că situația
continuă să rămână în ceață, se adună ca să
voteze mai multe legi care sunt contestate.
În ce măsură autoritatea de jurisdicție
constituțională ar putea să anuleze
proiectele de legi votate de majoritatea
parlamentară?
Stella Jantuan: În primul rând,
dacă aceste legi contravin Constituției
Republicii Moldova și au fost adoptate cu
încălcarea procedurii, prin decizia Curții
Constituționale, ele urmează a fi suspendate,
cum a fost suspendată legea privind
transferul SIS sub controlul parlamentului.
Toate legile adoptate cu încălcări de
procedură pot fi suspendate de CC. De ce
se grăbesc socialiștii cu aceste legi? PSRM
a avut suficient timp să poată vota atât
legea privind statutul special al limbii ruse,
cât și legea anti-propagandă, adoptată de
Guvernul Filip. PSRM, având majoritate și
având întregul control asupra instituțiilor
statului, ar fi putut încă luni înainte să
voteze aceste legi, însă nu au făcut-o pentru
că nu s-au așteptat că vor pierde alegerile
prezidențiale. Când au văzut că le-au pierdut
și că, sociologic, pentru ei nu au votat anume
alegătorii alolingvi, au ieșit cu această idee
populistă, încercând să consolideze propriul
electorat vorbitor de limbă rusă. Și pentru
că se pregătesc de alegeri anticipate, știind
că ele sunt inevitabile. Numai că stabilirea
datei anticipatelor rămâne mai mult în
mâinile socialiștilor, decât a opoziției din
parlament. Doar pentru că ei au această
majoritate parlamentară.
Europa Liberă: Se așteaptă învestirea în
funcție a președintei alese, Maia Sandu.
Pe de altă parte, apare întrebarea dacă e
cazul să accepte sau nu acum preluarea
guvernării? Unii spun că dacă acceptă,
ar putea să fie o sinucidere politică, alții,
dimpotrivă, spun că trebuie să aibă suficient
curaj ca să-și asume responsabilitățile
guvernării. Dumneavoastră ce credeți?
Stella Jantuan: În această situație, din
punct de vedere politic, pentru Maia Sandu,
așa cum a și declarat, ar fi bine să-și vadă
de competențele președintelui Republici
Moldova. Să vină cu acele inițiative propuse
în campania electorală. Cred că în această
situație nu trebuie să se grăbească cu
preluarea guvernării, deoarece este un mare
pericol politic și poate fi chiar o capcană
politică. Uitați-vă ce se întâmplă: socialiștii
au adus țara la situația pe care au adus-o.
Ei continuă să afirme că situația privind
pandemia de „Covid-19” este sub control,
că toate acțiunile pe care le-au întreprins
pentru remedierea economiei sunt destul
de bune, acceptabile etc. Dar noi vedem că
în țară nu au venit bani. Fondul Monetar

Internațional a tras pe linie moartă semnarea
memorandumului între Republica Moldova
și FMI, de unde trebuiau să vină mai mult de
jumătate de milion de euro. Creditul rusesc
de 200 de milioane, despre care a tot vorbit
Dodon, nu a venit. În plus, dacă ne referim
acum la asumarea responsabilității pentru
un nou buget și o nouă politică fiscală, pe
care încearcă să o treacă în legislativ noua
majoritate parlamentară, ea e cu totul
antisocială. Ea, pur și simplu, nu are suport
financiar! Toate aceste promisiuni, cu
ridicarea pensiilor, salariilor, nu au suport
financiar, deoarece nu sunt bani în țară
și nu au de unde să vină acești bani! Dacă
deputații votează acest buget antisocial,
în cazul în care actuala opoziție își asumă
o nouă guvernare, înseamnă că ea trebui
să-și asume toate eșecurile și toate
nelegiuirile pe care le-a inclus în acest buget
actuala majoritate parlamentară. Eu cred
că asta într-adevăr este o capcană pentru
partidele din opoziția pro-europeană. Or,
pentru Dodon, ca să-și ia revanșa, interesul
final este de a minimaliza rolul acestor
partide, în primul rând partidul președintei
Maia Sandu, și pentru a-și spori scorul
electoral în viitoarele alegeri anticipate.
Europa Liberă: Cu alte cuvinte,
președintele în exercițiu, Igor Dodon,
dorește să-și ia revanșa? Dar cum anume
o poate face?
Stella Jantuan: Foarte ușor! În primul
rând, votând așa cum este acest buget,
politica fiscală, toate aceste legi votate în
grabă de majoritatea parlamentară. Se
știe, deja sunt analizate multe articole ale
bugetului și s-a văzut, el include interesele
de business și financiare ale membrilor
actualei majorități parlamentare. Iar în
noua conjunctură politică, în caz că vine
un nou guvern, el nu va avea susținere.
Partidele de opoziție reprezentate acuma
în parlament au nu mult peste 40 de voturi.
Ca să promoveze politica noului guvern,
inițiativele și proiectele de legi cu care va
veni, e nevoie măcar de 51 de voturi, pe care
actuala opoziție nu le are. Deci, se creează
o situație în care un guvern ce va veni
din partea opoziției și fără suportul unei
majorități parlamentare este într-adevăr
o sinucidere politică. Este de fapt capcana
politică pe care Dodon va încerca să o
folosească pentru a-și ridica procentele la
alegerile anticipate. Care vor depinde deja
nu de opoziția actuală, ci de majoritatea
PSRM – Partidul „ȘOR”. Sau Shor și Dodon.
Europa Liberă: Dar Igor Dodon și Ilan
Șor au lăsat să se înțeleagă, pe parcursul
anilor, că ei sunt dușmani politici pe viață
și moarte, că sunt adversari și că niciodată
nu se vor regăsi în barca puterii. Cum să
înțeleagă cetățeanul ceea ce se întâmplă
acum în parlament?
Stella Jantuan: Cetățenii sunt foarte
inteligenți și au înțeles foarte bine aceste
jocuri, inițiate încă de Plahotniuc atunci
când creea și vindea această iluzie de
dușmănie între el și Dodon pentru
partenerii externi. În acest moment țara a

intrat sub controlul total al lui Plahotniuc.
A fost furat miliardul care nu a fost întors.
Eu cred, cetățenii noștri înțeleg foarte bine
că promisiunile actualilor politicieni, care
reprezintă actuala guvernare, nu costă
niciun sfanț. Ei astăzi spun că sunt dușmani,
mâine interesele lor financiare coincid și ei
votează liber, fără scrupule, cu mult cinism,
pentru interesele lor proprii, uitând de
interesele cetățenilor. Așa că acest joc, pe
care îl vedem acum, pe care îl joacă în scena
politică Dodon cu Shor, este același joc ce
l-am văzut jucat de Plahotniuc și Dodon.
S-a schimbat un singur personaj – Shor în
locul lui Plahotniuc.
Europa Liberă: Șeful Delegației UE la
Chișinău, Peter Michalko, a criticat și el
dur legile votate de așa-zisa majoritate,
deputații socialiști și cei ai Platformei
„Pentru Moldova”. Mai ales așa-zisa lege
a lustrației, votată deocamdată în prima
lectură, prin care legislativul își propune
să-i demită pe cei mai mulți șefi din fruntea
instituțiilor publice. Ce va urma?
Stella Jantuan: Așa-numită lege a
lustrației – uitați-vă cu cât cinism au folosit
ei declarația privind caracterul capturat al
statului – au folosit-o în interesele acestei
coaliții pentru a-și parașuta propria clientelă
în funcții publice. Această lege a lustrației
nu este altceva decât o înțelegere între Shor
și Dodon cum să schimbe oamenii actuali
pe cei ai lui Shor.
Europa Liberă: Tot Peter Michalko zice
că ar fi ridicol ca persoane ce figurează în
Raportul Kroll, implicați în frauda bancară,
să facă curățenie și dezoligarhizare în
instituțiile de reglementare și supraveghere.
Și avertizează că un vot final acestei legi ar
însemna o autoexcludere a Moldovei din
rândul țărilor ce împărtășesc principiile de
bună guvernare.
Stella Jantuan: Corect. Dacă am ajuns ca
lustrația să o facă cei ce figurează în Raportul
Kroll sau condamnați în prima instanță
pentru frauda bancară, atunci e un joc din
cale afară de cinic. Eu cred că asta depinde și
de înțelepciunea – dacă o are – a lui Dodon.
Pentru că, doar în câteva săptămâni, el va
deveni pur și simplu o persoană fizică, nu
deține nici o funcție în stat, nu e președinte
de partid și are toate șansele să piardă și
șefia partidului său. Poate aceste momente îl
vor opri pe Dodon să voteze legea lustrației.
Dar din informația ce o dețin, ei sunt foarte
hotărâți să o voteze. A fost una dintre
înțelegerile dintre cele două partide – PSRM
și Partidul „ȘOR”.
Europa Liberă: Și va fi votată, până la
urmă, credeți, această lege în parlament?
Stella Jantuan: Eu cred că și această lege
depinde de înțelegerile pe care ei le au –
de a merge mai departe sau, cum declară
Dodon, de foaia lor de parcurs. Această
coaliție va juca foarte dur și opoziția trebuie
să fie foarte atentă la fiecare pas pe care îl
face. Pentru că aici deja este în joc nu numai
soarta partidelor de opoziție la viitoarele
anticipate, ci și soarta cetățenilor și a țării.
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COMPLICITATEA ISRAELULUI ÎN RĂZBOIUL DIN AZERBAIDJAN

G

raţie petrolului din Golful Persic, Israelul nu mai are
nevoie de un acord cu autorităţile de la Baku gen petrol
contra armament, în condiţiile unui Baku asupra spiritului militar
aventurier şi ultranaţionalist al lui Erdogan. In motive morale şi
strategice, Israelul nu trebuia să devină un pivot împotriva Armeniei,
este de părere Alex Galitski, în cotidianul israelian Ha’aretz.
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D

eclinul precipitat din
ultimul
deceniu
al
relaţiilor Turciei cu Israelul nu
mai este niciun secret. În pofida
unor temporare tentative de
reconciliere, este imposibil să
ascundem faptul că Turcia vede
în Israel un obstacol major în
calea spiritului său aventurier
manifestat pe plan internaţional.
Dar, dată fiind deteriorarea
relaţiilor Turciei cu Israelul şi cu
Occidentul şi având în vedere
normalizarea relaţiilor sale cu
lumea musulmană unde îşi mai
găsesc loc relaţiile Israelului
cu Turcia şi cu aliatul acesteia,

Azerbaidjanul? Şi care este
rolul Israelului în intensificarea
conflictului dintre Armenia şi
Azerbadjanul susţinut de Turcia?
Israelul a devenit unul dintre
cei mai apropiaţi parteneri militari
ai Azerbaidjanului – exemplul clar
al unei lipse de înţelegere care a
devenit tot mai mult de nedepăşit,
având în vedere recentele instigări
la război ale Azerbaidjanului
împoriva Americii şi a enclavei
majoritar
armene
Artsah,
cunoscută şi sub numele de
Nagorno-Karabah.
Acest război, susţinut de Turcia,
a dus la o apărare oferită de avioane

turcești F-16, în timp ce avioanele
UAV (fără pilot, n.r.) produse în
Israel au semănat teroare în rândul
populaţiei civile. Au apărut,
totodată, şi informaţii legate de un
„tren aerian” format din avioane
azere, în timpul luptelor, care
transportau echipament militar
israelian.
Complicitatea Israelului în
războiul din Azerbaidjan, prin
vânzări de armament folosit
împotriva armenilor din Artsah
– în pofida embargoului impus
de OSCE – provoacă o întrebare,
și anume, care este interesul
Israelului în a se afla de partea
Turciei în condiţiile celei mai
grave încălcări a armistiţiului
convenit în 1994?
Pentru Armenia, prezenţa
continuă a dronelor israeliene
este inacceptabilă, ceea ce a dus la
retragerea ambasadorului său din
Israel cu doar câteva săptămâni
după deschiderea ambasadei sale
din Tel Aviv.
Se prea poate ca gestul să fi
fost de înţeles, deși încă într-un
mod inconștient, dacă Israelul
nu a avut de ales și a trebuit să se
bazeze pe ţiţeiul azer în schimbul
armelor. Dar, prin normalizarea
relaţiilor Israelului cu EAU și
cu Bahrain și prin alte acorduri
în curs de parafare, importanţa
Azerbaidjanului pentru Israel,
atât ca reputaţie de unic furnizor
majoritar musulman de petrol, cât
și ca importanţă în acest context,
relaţiile celor două ţări s-au

diminuat substanţial.
Pentru Turcia care a promovat
o retorică tot mai ostilă la adresa
Israelului, din dorinţa de a unifica
lumea islamică, normalizarea
reprezintă o problemă pentru
statutul său în regiune și
minimalizează
importanţa
Azerbaidjanului, calul său troian.
Asta explică indignarea pe care
Turcia și-a manifestat-o faţă
de EAU și Bahrain, din cauza
normalizării relaţiilor lor cu
Israelul, deși Turcia a fost prima
ţară majoritar musulmană care
l-a recunoscut și cu care încă mai
întreţine relaţii diplomatice și
economice.
Ca orice relaţie realizată prin
tranzacţii, alianţa dintre Israel și
Azerbaidjan, nefiind bazată pe
niște principii reciproc împărtășite,
este supusă pragmatismului. Iar, în
prezent, Israelul are în Golf niște
oferte mai bune și niște parteneri
mai buni decât Azerbaidjanul.
Se prea poate ca Washingtonul
și Tel Aviv-ul să fi alimentat
fanteziile „favorabile minorităţii”
ca să-și menţină aproape acest
stat majoritar musulman bogat
în petrol și de o importanţă
geostrategică. Dar niciuna dintre
ele nu e interesată să sprijine
complicitatea
Azerbaidjanului
în destabilizarea promovată de
Turcia în regiune, iar normalizarea
relaţiilor Israelului cu EAU și
cu Bahrain promite să-i ofere
Israelului aceleași beneficii ca
relaţiile cu Azerbaidjanul, dar fără

alte complicaţii.
Poziţia geopolitică a Turciei
sau deziluziile sale neo-otomane
au devenit o sursă majoră de
îngrijorare pentru NATO și
Israel. Faptul că Turcia facilitează
agresiunea
Azerbaidjanului
împotriva Armeniei riscă să
implice în conflict întreaga
regiune. Tăcerea și indiferenţa
puterilor occidentale le-au oferit
Rusiei, Turciei și tot mai mult,
Iranului, șansa de a monopoliza
orice tentativă de armistiţiu.
Occidentului și Israelului
trebuie să le fie clar riscul unei
cooperări între aceste puteri
regionale revizioniste – Ankara,
Moscova și Teheran.
Iar,
dacă
aceste
grave
evenimente strategice nu le
sunt suficiente, mai există un
alt motiv important pentru ca
Israelul să se îndepărteze de Baku
și să nu se plaseze împotriva
Erevanului. Premierul Armeniei
Nikol Pașinian, a explicat în
niște termeni cât se poate de
fermi faptul că ceea ce dorește să
obţină Azerbaidjanul cu sprijinul
Turciei riscă să devină acum o
continuare a genocidului căruia
i-au căzut victime înaintașii lor
cu 105 ani în urmă.
Pentru Israel și pentru poporul
evreu, care, la fel ca și armenii, știu
foarte bine ce se întâmplă atunci
când lumea se arată indulgentă
faţă de dictatorii susţinători ai
genocidului, actuala situaţie nici
măcar nu ar trebui pusă în discuţie.

CEI MAI BOGAŢI

100 DE MILIOANE DE LIRE STERLINE
PĂMÂNTENI, ŞI MAI BOGAŢI ÎN CASE DE LUX DIN LONDRA (1943-1944)

S

ecretariatul
de
Stat
al
Vaticanului ar fi investit
100 de milioane de lire sterline în
apartamente de lux din Londra, scrie
Financial Times, preluat de II Fatto
Quotidiano și rador.ro, punând sub
semnul întrebării rolul cardinalului
stfel, un studiu realizat de banca elveţiană UBS și firma de Angelo Becciu în aceste investiţii, la
consultanţă și audit PwC spune că averea miliardarilor a crescut momentul faptelor el fiind angajat la
până la 10.200 de miliarde de dolari între aprilie și iulie a.c., cu 2.000 de Secretariatul de Stat.
miliarde mai mult faţă de perioada de la începutul anului.
Prin contrast, produsul intern brut (PIB) al Japoniei – a treia economie
Ar fi vorba despre „un portofoliu de
la nivel mondial – este de aproape 4.900 de miliarde de dolari, iar ţara are apartamente de top la Calogan Square
o populaţie de peste 127 de milioane de locuitori.
în împrejurimi, la Knightsbridge,
Ultimul record (8.900 de miliarde de dolari) fusese înregistrat la sfârșitul unul dintre cele mai scumpe complexe
lui 2017. Numărul miliardarilor ajunge în prezent la 2.189, faţă de 2.158 în rezidenţiale din Londra”.
urmă cu trei ani.
Prin urmare, ar fi vorba nu numai
UBS și PwC au declarat că raportul acoperă 43 de pieţe de pe întreg de clădirea din Sloane Avenue, ci și de
teritoriul planetei și reprezintă aproape aproximativ 98% din averea totală o serie de investiţii imobiliare. „Noile
a miliardarilor.
documente, care nu ar constitui nicio infracţiune,
Anul trecut, organizaţia de caritate Oxfam scotea la iveală faptul că cei aruncă o nouă umbră de îndoială asupra activităţilor
mai bogaţi 26 de oameni din lume valorează mai mult decât cea mai săracă financiare ale Secretariatului de Stat”.
jumătate a populaţiei planetei.
Trebuie să amintim că Papa Francisc îi ceruse în
În prezent, fondatorul
prealabil cardinalului Becciu să demisioneze din
p
Amazon, Jeff Bezos, este
funcţia de prefect al Congregaţiei pentru cauzele
fu
cel mai bogat om la nivel
ssfinţilor și să renunţe la drepturile cardinalatului,
mondial, cu o avere netă
din cauza acuzaţiilor care i se aduc.
d
de 183 miliarde de dolari,
Potrivit publicaţiei L’Expresso , Becciu a deviat de
înregistrând o creștere de 68
de miliarde de dolari anul
acesta, pentru Bloomberg
Billionaires Index. CEO-ul
nouă regiune britanică își dorește secesiunea.
este urmat de fondatorul
Potrivit informaţiilor, Insulele Shetland
Microsoft, Bill Gates (123
doresc să se separe de Scoţia. Membrii Consiliului
de miliarde), șeful Tesla,
au susţinut că procesul de luare a deciziilor a
Elon Musk (101 miliarde)
devenit din ce în ce mai centralizat. Aceștia afirmă
și
directorul
executiv
că finanţarea publică pentru insule a fost redusă sub
al Facebook – Mark
guvernul Partidului Naţional Scoţian.
Zuckerberg (98,1 miliarde).
Consilierii din Insulele Shetland au votat

A

verea miliardarilor lumii a crescut cu circa 27,5% în timpul
crizei provocate de coronavirus. În consecinţă, cei mai bogaţi
oameni ai planetei au ajuns la o avere cumulată de peste 10.000 de
miliarde de dolari, pentru prima dată în istorie, potrivit CNBC, preluat
de cotidianul.ro (CT).

A

mai multe ori banii CEI și Obolul Sfântului Petru
către familia sa. Însă, Becciu spune că este pregătit
să dea în judecată săptămânalul, acuzându-l că a
scris „falsităţi absolute”. Cardinalul ar fi solicitat și
ar fi obţinut de trei ori împrumuturi nerambursabile
în favoarea cooperativei SPES, braţul operaţional al
Caritas din Ozieri, în provincia Sassari din Sardinia,
eparhia iniţială a lui Becciu, al cărei titular și
reprezentant legal este fratele său, Tonino.

UN NOU SEPARATISM ÎN EUROPA
O

copleșitor pentru a căuta modalităţi de obţinere a
independenţei faţă de Scoţia și o pun în dificultate
pe Nicola Sturgeon, prim-ministrul Scoţiei, care
vrea la rândul ei independenţa faţă de Regatul Unit.
Insulele își doresc mai mult posibilitatea de a fi
guvernaţi ca dependinţă a coroanei decât să fiinţeze
ca stat independent, potrivit DailyMail.
PAGINA
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Handbal

HANDBALISTA
ROXANA BEȘLEAGĂ,
DIN NOU LA NAȚIONALĂ

Tenis
SORANA CÂRSTEA A CÂȘTIGAT UN
TURNEU WTA DUPĂ 4 ANI

R

eușită majoră pentru tenisul
românesc, după ce Sorana Cârstea a
câștigat duminică finala turneului WTA de
la Dubai, dotat cu premii totale de 100.000
de euro. Sportiva născută la Târgoviște
câștigă astfel un nou titlu în circuitul
profesionist de tenis după o pauză de 4 ani
după ce a învins-o în finală pe Katerina
Siniakova, din Cehia, cu scorul 4-6, 6-3,
6-3! În urma acestui triumf, Cârstea a
câștigat 15.239 de dolari și va urca 15
locuri în clasamentul mondial, ajungând
până pe locul 71.

ATENȚIE LA ORGANIZAREA TURNEELOR
DE TENIS ÎN SPAȚII ÎNCHISE!

A

vând în vedere că în această perioadă
a anului competițiile de tenis se
desfășoară în spații închise, organizatorii
turneelor de tenis (unele dintre acestea
fiind organizate în Prahova) trebuie să aibă
în vedere normele legale în vigoare impuse
prin Ordinul MTS nr. 1219/22.09.2020,
actele normative ale autorităților publice
locale și regulamentele FRT referitoare la
măsurile de prevenție ce trebuie aplicate
pentru combaterea răspândirii virusului
COVID-19 și la regulile de desfășurare a
competițiilor de tenis.
Conform
Ordinului
MTS
nr.
1219/22.09.2020, la evenimentul sportiv
organizat în spațiu închis vor avea acces
sportivii, antrenorii, arbitrii, organizatorii,
voluntarii, reprezentanții presei, în
condițiile stabilite de regulamentele
federației de resort.
Regulamentul privind condițiile necesar
a fi respectate în vederea desfășurării
activităților sportive în spații închise
interzice în mod expres prin prevederile
lit. C pct. 2 lit. b) accesul spectatorilor
la competiții pe perioada pandemiei
COVID-19.

Anexa 4 ROTTR definește în mod expres
spectatorii ca fiind: părinții, antrenorii,
prietenii și orice altă persoană care fac
parte din așa zisă «echipa de încurajare»
a sportivilor și interzice în mod imperativ
accesul acestora pe terenul de tenis. Prin
urmare, în situația competițiilor sportive
organizate sub egida FRT în interiorul
terenului de tenis și/sau în baloanele
presostatice (chiar dacă acestea au spații
special destinate spectatorilor) nu vor avea
acces decât sportivii participanți.
Nerespectarea prevederilor ordinului
MTS constituie contravenție și se constată,
conform competențelor, de către personalul
împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare
de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și
al Serviciului control în sănătate publică
din cadrul direcțiilor de sănătate publică
județene și a municipiului București
și se sancționează în conformitate cu
prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare.

L

egitimată la echipa de primă ligă Activ
Prahova Ploiești, handbalista Roxana Beșleagă
a fost convocată din nou la lotul echipei naționale
de Tineret a României (antrenată de ploieșteanul
Bogdan Dobrescu), care se pregătește pentru
participarea la Campionatul Mondial, competiţie
amânată pentru o dată încă nestabilită.
Roxana Beşleagă este a doua marcatoare a
echipei Activ Prahova Ploieşti, după cele şase
partide disputate în actuala ediţie a Ligii Naţionale,
înscriind 23 de goluri, “bufnițele” având două
victorii și 4 înfrângeri.

Fotbal
TREI FOȘTI PETROLIȘTI VOR SĂ
OBȚINĂ LICENȚA UEFA PRO

P

rintre antrenorii care participă la
cursurile pentru obținerea licenței
UEFA PRO se numără și trei foști jucători
ai Petrolului Ploiești: Nicolae Constantin,
Marius Măldărășanu și Dinu Todoran.
Aceștia au avut parte de un work-shop online
susținut de italianul Massimo Lucceshi,
antrenor UEFA, autor a numeroase cărți de
fotbal și director al site-ului allenatore.net.
Italianul le-a prezentat cursanților diferite
teme și rapoarte legate de pregătirea jocului
oficial: ciclul și nivelul de intensitate al
antrenamentelor, analiza adversarului.
Iată lista completă a antrenorilor înscriși
la licența UEFA PRO: Mirel Rădoi, Nicolae
Constantin, Octavian Chihaia, Marius

Măldărășanu, Adrian Mutu, Dorin Goian,
Florin Bratu, Nicolae Grigore, Dorin
Docolin, Costin Curelea, Laszlo Balint,
Cristian Todea, Dinu Todoran, Valentin
Negru, Nicolae Croitoru, Daniel Sima,
Andrei Erimia, Irina Giurgiu, Dumitru
Suciu.
Cursurile pentru obținerea licenței
UEFA PRO se vor încheia în această lună,
atunci când vor avea loc probele scrise și
practice. În contextul restricțiilor impuse
de pandemie, în acest an examenul se va
desfășura online. Pentru proba teoretică,
antrenorii vor avea un examen tip test grilă,
iar la proba practică trebuie să realizeze o
prezentare pe diferite teme, trase la sorți.

ANTRENORUL VIOREL MOLDOVAN
RĂMÂNE LA PETROLUL PLOIEȘTI

M

embrii Comitetului Director al Petrolului 52 s-au reunit la finele săptămânii
trecute pentru a analiza prima parte a sezonului actual din liga a doua la fotbal. Cu
acest prilej s-a decis ca antrenorul Viorel Moldovan să continue munca pe banca tehnică
a “galben-albaștrilor”. Mai mult, reprezentanții suporterilor, ai finanțatorului și cei ai
fostelor glorii petroliste i-au acordat „credit total” acestuia, Moldovan având libertatea de a
coordona campania de transferuri din iarnă, pentru a întări lotul de jucători.

Rugby
CS ȘTIINȚA PETROȘANI, NOUA CAMPIOANĂ A DIVIZIEI NAȚIONALE
DE SENIORI LA RUGBY

CS

Știința Petroșani a cucerit titlul Diviziei Naționale de
Seniori la rugby, după ce a trecut în finala competiției
de CS Năvodari cu 13-12 (6-6). Astfel, echipa din Valea Jiului
este prima care câștigă de două ori titlul DNS, după reușita din
2015. Echipa a dedicat victoria antrenorului Adrian Costache,
care s-a stins din viață în luna septembrie, la doar 53 de ani.
CS Știința aparține Universității din Petroșani, al cărei Rector,
prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu, este Doctor Honoris Causa
al Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

ZEUL CARE A MUTAT OLIMPUL ÎN SALA DE GIMNASTICĂ

D

Editorial de
Mariana PODEANU;
www.ziarulploieştii.ro
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acă la 40 de ani, Marian Drăgulescu ar
fi câștigat medalie la Mersin, ar fi bubuit
ju
jurnalele
tv, emisiunile sportive, cele de live
c
cooking,
talent show-urile, la pachet cu alde
C
Capatos,
Teo și Măruță.
Ar fi fost interesant, nu zic nu, să-l văd pe
C
Cristian
Tudor Popescu contorsionat în acțiune c
cum
ne-ar fi explicat el nouă că înșurubarea n-a
fo reușită, altfel lua aur - dar să zicem că pot să
fost
tr
trăiesc
fără asta.
Mamă, mamă, dar ce scenariu mi se derulează
p repede înainte. Cum ar fi sărit toată lumea pe el,
pe
m mai avântat decât Radivilov, dacă Marocanul
mult
și
și-ar
fi adjudecat bronzul la Campionatele
E
Europene.
Reportaje, ce mănâncă de când era
el mic, cum s-a sacrificat pentru gimnastică și
români, concurând după ablația la inimă și ultima,
dar nu cea din urmă, în ce relație mai e fostele lui
soții.

Așa însă, cu un loc 4, Marian Drăgulescu s-a
ales cu un nemeritat anonimat în toată presa de
sport, preocupată mai degrabă dacă a fost sau nu
penalty la Camora sau de faptul că pentru juniorul
lui Hagi curg ofertele.
La ora când scriam aceste rânduri, aveam încă
nisip în ochi. De ciudă că au lipsit doar 20 și ceva
de sutimi până la podium, de ciudă că a pierdut în
ultima secundă din cauza... săriturii Drăgulescu și
de ciudă că încă avem supereroi printre noi. Cum
Dumnezeu nu suntem în stare să-i cinstim?
Nu știu în ce relații este fabulosul campion acum
cu federația de specialitate, însă îmi mențin și
susțin ideea că Drăgulescu ar trebui să fie respectat
și ascultat. Acum, când gimnastica românească
se rostogolește într-un ritm mult prea rapid către
gaura neagră a mediocrității, reforma ar trebui să
înceapă cu acest uimitor sportiv. De la el, pentru
că, din păcate, el nu poate fi clonat.

Puterea exemplului este cel mai important
factor în economia creșterii și educării talentelor.
Și nu întâmplător, singura medalie a delegației
noastre în Turcia este un aur la juniori, obținut
chiar la sărituri. Dar în vreme ce timpul se scurge
în firescul său, Drăgulescu nici măcar nu e nevoie
să iasă din sala de concurs ca să intre în istorie. A
inventat o săritură și a descoperit esența tinereții
fără bătrânețe și vieții fără de moarte în gimnastică.
Când mă gândesc că luna trecută a marcat un
moment iconic, chiar la Ploiești, concurând cot la
cot cu fiul lui Richard la Campionatele Naționale,
parcă recitesc din vechile Legende ale Olimpului.
Pentru mine și, probabil, pentru îndrăgostiții
de acest sport, Drăgulescu a încetat de mult să mai
fie un simplu sportiv. Nu este doar campionul. Îmi
place să îi spun mereu, de fiecare dată când am
ocazia, că e statuia fără soclu. Sau zeul care a mutat
Olimpul în sala de antrenament.
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DISCURSUL DESPRE „STATELE UNITE ALE EUROPEI”

U

n document descoperit recent aruncă o nouă lumină asupra discursului despre
Cortina de Fier, ţinut de liderul britanic din timpul războiului, a fost un discurs
care a înflăcărat lumea, cel care a consacrat fraza care urma să caracterizeze epoca
politică ulterioară celui de-al Doilea Război Mondial. Dar conţinutul acestuia ar fi putut
fi foarte diferit, după cum dezvăluie un document de curând dezgropat de un istoric care
face cercetări pe tema vieţii lui Winston Churchill, notează Jamie Doward pentru The
Guardian.

P

e 5 martie 1946, la Fulton, Missouri,
în faţa unei uriașe mulţimi în care se
afla și președintele american Harry Truman,
liderul din timpul războiului Marii Britanii
a făcut o descriere celebră a divizării politice
care începe în Europa, între Estul comunist
dominat de sovietici și democraţiile vestice.
„De la Stettin de la (Marea) Baltică, la
Trieste la (Marea) Adriatică, a declarat
Churchill, o cortină de fier a coborât peste
continent”.
Totuși, în lunile care au precedat acest
discurs, bărbatul pe care mulţi îl consideră
cel mai mare premier al Marii Britanii, al
cărui spirit de bulldog a fost deseori invocat
de militanţii anti-UE, a cochetat cu ideea de
a folosi această ocazie pentru a-și promova
viziunea sa despre Statele Unite ale Europei.
O scrisoare neglijată îngropată în arhivele
The New-York Historical Society, adresată
de jurnalistul Walter Graebner editorului
revistei Life, Andrew Heuskell, dezvăluie că
Churchill s-a gândit că Fulton ar fi putut fi
locul perfect pentru a vorbi nu atât despre
ameninţarea comunismului, cât despre
viitorul unei Europe federale.
Graebner fusese trimis pentru a aduce
memoriile lui Churchill revistei la care
lucra, iar scrisoarea de cinci pagini oferă
detalii fascinante despre viaţa lui Churchill
în anii postbelici.
Dezvăluie că, iniţial, proprietarul revistei
Life, Time Life, se oferise să cumpere trei
articole scrise de Churchill pentru suma de
25.000 de lire sterline fiecare, echivalentul
total a peste trei milioane de lire sterline în
bani actuali.
Strădaniile lui Graebner de a-i câștiga
simpatia lui Churchill, care a devenit
premier cu exact 80 de ani în urmă, au

constituit un proces sinuos, care a durat
multe luni și l-au purtat la apartamentul din
hotelul Claridge din Mayfair, la reședinţa
premierului britanic din Hyde Park și la
conacul Chartwell, din Kent.
La începutul negocierilor, Graebner
relatează că Churchill stătea în pat, îmbrăcat
cu un halat chinezesc și fumând un trabuc
pe care îl tot reaprindea cu o lumânare.
Elementul crucial care l-a determinat pe
Churchill să accepte să scrie pentru revistă
a fost decizia publicaţiei de a achiziţiona
unele din tablourile lui, întrucât Graebner
a considerat că editorul său ar obţine astfel
„pista interioară spre memoriile lui”.
Churchill i-a dat lui Graebner unul dintre
tablouri – o „mică scenă portuară cu multe
ambarcaţiuni mici pictate în tonuri plăcute
de bleu-gri și alb” – pe care jurnalistul l-a
admirat.
„Au avut într-adevăr o relaţie destul
de caldă și Churchill putea fi o persoană
generoasă”, spune profesorul Richard
Toye, istoric de la Universitatea Exeter,
care a descoperit scrisoarea în timp ce se
documenta pentru cartea pe care o scrie,
„Winston Churchill: A Life in the News”.
„Dar trebuie să ţinem minte că el cultiva
contactul cu presa. Time Life va fi foarte
generoasă faţă de el în termeni de sumă de
bani, pe care o va plăti pentru memoriile lui.
Desigur că el avea o generozitate
instinctivă, dar a obţinut extrem de mult din
acord.”
În timpul discuţiilor, Churchill și-a arătat
aprecierea entuziastă faţă de Lawren ce al
Arabiei – „ce mai comandant ar fi fost în
acest război, avându-mă pe mine în spatele
lui” – și a mărturisit, spre neplăcerea lui
Graebner, că va trebui să taie criticile despre

Charles de Gaulle
Ga lle din discursurile
disc rs rile lui.
l i
Graebner a notat că „Churchill nu poate
vorbi despre Dunkirk fără ca ochii să i se
umple de lacrimi” și scrie în pat, rămânând
treaz până la miezul nopţii.
A aflat că Churchill dicta unui număr de
șase secretare care lucrau în ture de până
la 16 ore și putea produse 1.000 de cuvinte
în timp ce mergea cu mașina de la Londra
la Charrwell. „O secretară mi-a spus că era
infernal să scrie după dictarea lui în timp
ce treceau prin unele curbe din Kent”, scrie
Graebner.
„Îmi amintesc că, la un moment dat, a
început să ţină un discurs despre Statele Unite
ale Europei și m-a întrebat dacă credeam că
acest subiect ar fi binevenit în Fulton”, scrie
Graebner.
„Este o frază în foarte mare măsură
asociată cu Churchill”, spune Toye, „dar de
fapt vine încă din anii 1860, când oameni ca
Victor Hugo foloseau acest termen”.
Însă Churchill s-a hotărât să folosească
evenimentul de la Fulton pentru a concentra
atenţia asupra ameninţării sovietice. „El a
înţeles pericolul implicat de faptul că cu cât
sunt mai sclipitoare frazele pe care le arunci,
cu atât mesajul devine mai confuz”, a spus
Toye.

Graebner a fost o placă de rezonanţă
utilă. „A petrece o zi cu Churchill înseamnă
foarte des să fii supus audierii unei serii de
puncte de discurs”, explică Toye. „Așa că,
dacă Graebner ar fi spus „asta este o idee
fantastică”, atunci poate că asta l-ar fi împins
în acea direcţie. Churchill arunca baloane.
Probabil nu era în prea mare măsură un
semn de nehotărâre – îi trebuia timp pentru
a lua o decizie -, dar era un semn al simţului
lui politic.”
Mulţi ani, istoricii s-au luptat să-și
imagineze ce ar fi gândit Churchill despre
Uniunea Europeană. Acum, când Europa
sărbătorește 75 de ani de la Ziua Victoriei,
mulţi continuă să argumenteze că el ar
fi fost favorabil acestei idei. Faptul că
Churchill a jonglat cu promovarea acestei
fraze în ceea ce este calificat drept cel mai
important discurs postbelic al lui ar putea
lăsa această impresie. Dar Toye spune că
adevărul era mai nuanţat. Churchill era
prudent în privinţa folosirii acestei fraze,
cu care cocheta din anii 1930, rostind în
final într-un discurs de mai mică anvergură,
ţinut după câteva luni la Zurich. „El era
favorabil integrării europene”, este de acord
Toye. „Dar cu Marea Britanie zâmbind
binevoitoare de pe margine.”

ŢĂRILE ÎN CARE POŢI SĂ ÎŢI CUMPERI A DOUA CETĂŢENIE

V

-ații săturat
ă
d
de țara îîn care llocuiți,
i i vreții să
ă plătiți
lă i i
taxe mai mici și să vă bucurați de libertatea de a
călători și țintiți spre o mai bună calitate a vieții? Ei bine,
dacă dispuneți de cel puțin 100.000 de dolari vă puteți
cumpăra cetățenia unei țări tropicale care întrunește
toate aceste condiții.
1. STATUL FEDERAL INSULAR ST. KITTS ȘI NEVIS
Puteți obține cetățenia acestui stat insular în câteva luni
și este 100% legal. Aici nu vi se vor percepe taxe pe venit,
se permite cetățenia multiplă și oferă acces fără viză spre
aproape 130 de țări și teritorii. Cel mai ieftin drum spre
obținerea cetățeniei acestei țări necesită o contribuție de
250.000 de dolari către Fundația pentru Diversificare din
Industria Zahărului, o organizație fondată în 2006 a cărei
scop este să limiteze dependența țării de industria zahărului
și să o direcționeze către o economie orientată spre servicii.
O a doua rută spre cetățenie este o investiție imobiliară de
cel puțin 400.000 de dolari. Oricine din lume poate aplica
pentru cetățeniea acestui stat, cu excepția iranienilor.
2. DOMINICA
Dacă aveți mai puțini bani la dispoziție, Dominica este
o altă destinație tropicală din Caraibe ce trebuie luată în

considerare. A nu se confunda cu Republica Dominicană,
insula care găzduiește circa 73.000 de oameni are un
program ce oferă cetățenie încă din 1993. Prima opțiune
aici este realizarea unui depozit de 100.000 de dolari în
Banca Națională a Dominica, cea mai mare instituție
financiară a țării. Investiția trebuie dublată pentru o familie
cu patru persoane. Aplicanții trebuie să aștepte cel puțin
opt săptămâni pentru aprobare și să cunoască limba
engleză la nivel de bază. Spre deosebire de statul St. Kitts și
Nevis, Dominica dispune de acces fără viză spre doar 85 de
țări. Până acum, peste 2.000 de familii au obținut cetățenia
prin această schemă în Dominica.
3. ANTIGUA ȘI BARBUDA
Similar cu St. Kitts și Nevis, în aceste state insulare din
Caraibe va fi necesară o contribuție de 250.000 de dolari către
Fondul Național de Dezvoltare sau o investiție imobiliară
de cel puțin 400.000 de dolari în dezvoltări deja aprobate.
O a treia opțiune este un plan de afaceri de 1,5 mil. dolari
direcționat către afaceri aprobate de guvern. Noii cetățeni se
pot bucura de acces fără viză în aproape 120 de țări, inclusiv
Marea Britanie, Franța și Canada.
4. AUSTRIA
În Europa, Austria este singura țară care oferă
posibilitatea achiziționării cetățeniei. Această variantă a
fost aleasă de puțini până acum și mai puțini sunt cei care
obțin cetățenia, care se acordă numai celor care „au adus
servicii excepționale în interesul Republicii“, după cum se
precizează pe site-ul guvernului. Un asemenea serviciu este
o investiție directă de 10 mil. dolari. Cei care obțin cetățenia
austriacă pot locui în Viena, orașul care oferă cea mai bună
calitate a vieții din lume, conform unui sondaj realizat în
2012 de Mercer. Totuși, cetățenii trebuie să se supună unei
taxe pe venit de 50%, printre cele mai mari din lume.
5. HONG KONG
Chiar dacă obținerea cetățeniei în urma unor investiții

nu este posibilă în Hong Kong, se oferă totuși dreptul de
rezidență al celor care investesc. Cel mai atractiv este că oferă
cele mai mici taxe pe venit, de numai 15%. O investiție de
circa 1,3 mil. dolari oferă aplicanților drept de rezidență. De
banii aceștia se pot cumpăra acțiuni la companiile listate pe
Bursa din Hong Kong, titluri de stat sau certificate de depozit
cu maturitate de un an. Până acum, circa 18.000 de oameni
şi-au dobândit rezidenţa în urma investiţiilor în Hong
Kong. Pentru a menţine statutul de locuitor permanent este
necesară o vizită la fiecare trei ani.
6. SINGAPORE
Singapore este considerat oraşul asiatic în care este cel
mai bine să trăieşti, potrivit ECA International. La fel ca
în Hong Kong, taxele pe venituri sunt foarte mici şi aici,
variind între 15 şi 20%. Potenţialii aplicanţi pentru titlul de
rezident trebuie să aibă minimum trei ani de experienţă în
afaceri şi antreprenoriat. Totodată, trebuie să facă dovadă
că au fost profitabili – cu venituri anuale de circa 160 mil.
dolari în imobiliare şi construcţii sau venituri de circa 40
mil. dolari pentru alte industrii. Cei care au un asemenea
istoric pot aplica pentru obţinerea rezidenţei permanente.
Pentru asta au nevoie de încă 2 mil. dolari. Fondurile pot
merge către începerea unei noi afaceri sau extinderea uneia
deja existente. Un dezavantaj este că rezidenţa permanentă
aduce cu sine şi serviciu militar obligatoriu pentru bărbaţii
din a doua generaţie.
7. AUSTRALIA
Lansat în noiembrie 2012, programul are în vizor
indivizii cu venituri mari şi necesită o investiţie minimă
de 4,7 mil. dolari. Aplicanţii pot investi în titluri de stat,
proiecte de infrastructură sau companii private. În schimb
– şi în mai puţin de trei luni – se eliberează o viză de
investitor. După patru ani, deţinătorii acestei vize pot aplica
pentru obţinerea rezidenţei permanente.
SURSA: CNN
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Ziarul Ploiestii

Horoscop săptămânal

17 - 23 decembrie 2020

Sfatul astrologic al săptămânii: „Singura constantă a vieţii este schimbarea”
Berbec

Taur

Ești într-o
dispoziţie veselă
și optimistă, te preocupă activităţile intelectuale precum arta
și lectura. Călătoriile și
orice formă de cunoaștere
te interesează. Ar fi bine
să îţi re-orientezi cariera
spre domenii în care poţi
fi de folos comunităţii.
Te vei asocia cu prieteni
influenţi și protectori.

Balanță

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

Te procupă
probleme legate
de bunuri în comun
cu asociaţii, ba chiar este
posibil să ai parte de o
moștenire. Intri într-o
perioadă de ascensiune
socială și profesională,
situaţiile vor fi neprevăzute pe acest plan.
Ai idei inedite privind
schimbările pe planul
carierei. Dă-le curs!

Scorpion

Asimilezi cu
ușurinţă orice
informaţie, te exprimi
cu elocvenţă și îţi fac
plăcere
lecturile
și
conversaţiile. Ești vesel/ă,
optimist/ă și ai de câștigat
de pe urma unor călătorii.
Te simţi bine alături
de pereche sau flirtezi,
dacă ești singur/ă. În
următoarea etapă, îţi vei
asuma relaţia amoroasă
și chiar vei dori să ai copii.

Banii vin și se
cheltuie
ușor,
mai ales pe lucruri
și activităţi care îţi fac
plăcere. Oricum vei
ști cum să faci bani,
mai ales din activităţi
intelectuale, dar și din
speculaţii financiare. Tot
ce îţi dorești este o viaţă
casnică liniștită și un
camin îmbelșugat. Îti poţi
schimba domiciliul.

Gemeni
Te vei orienta
spre
parteneri
care îţi sunt buni
interlocutori, cu care ai
afinităţi intelectuale și îţi
vei asuma responsabilităţi
în cuplu. Îţi găsești fericirea
în relaţii pe care le consideri
de succes. Intuiţia este la
maxim acum, este indicat
să acorzi atenţie creșterii
spirituale, dar atenţie la
relaţiile de familie.

Săgetător
Ești receptiv/ă,
expresiv/ă
și
rapid/ă în gândire,
ceea ce te avantajează
pentru funcţii publice și
afaceri. În plus, norocul
providenţial este cu tine
și te simţi atrăgător/oare.
Ai umor, te înţelegi bine
cu vecinii și cu rudele. Vei
constata, totuși, că trebuie
să înveţi moduri noi de
comunicare pentru a te
face înţeles/easă.

Rac

Leu

Mintea îţi merge
brici, dar nu te
suprasolicita pentru
că poţi deveni anxios/oasă.
Sănătatea poate suferi pe
fond de stres. Evită excesele
și implică-te în activităi în
natură care te vor relaxa.
Se pot aborda și rezolva
probleme financiare legate
de moșteniri sau litigii. Este
recomandată detașarea de
interesele materiale.

Fecioară

Este o perioadă în
care te poţi bucura de
un flirt, de o ocupaţie
creatoare sau de activităţi cu
copiii. În general, răsfaţă-te
cu ce îţi face plăcere. Vei avea
parte de prieteni și cunostinte
benefice, cu precădere printre
persoanele mai în vârstă, mai
înţelepte și mai experimentate
decât tine. Poţi începe relaţii
de lungă durată, în care
va trebui să demonstrezi
altruism și responsabilitate.

Propriul cămin
va fi o prioritate
pentru
tine,
fie îl vei schimba, fie îl
vei redecora. Totul va fi
pentru a te simţi bine în
casă, în spaţiul intim.
Sănătatea este bună și
te poţi recupera ușor din
orice indispoziţie. Poţi
să îţi dezvolţi chiar tu
capacităţi de vindecător/
oare. Un hobby poate
deveni o ocupaţie.

Vărsător

Capricorn
Te interesează
în mod deosebit
misterele, cultismul și
vrei să stai și să observi din
umbră, oarecum izolat/ă.
Există posibilitatea unor
aventuri
sentimentale
secrete. Veniturile tale
vor crește semnificativ
în lunile următoare. Va
fi foarte important să
înveţi gestionarea banilor
câștigaţi.

Prietenii adevăraţi
sunt puţini, dar
cei pe care îi ai îţi aduc
un sprijin autentic și te
simţi în largul tău cu ei.
Te bucuri de popularitate
și o viaţă socială activă
în aceste zile. Ai toate
motivele să simţi că acum
răsare soarele și pe strada
ta. Este începutul unei
perioade noi de maturizare
și schimbări majore.

Pești
Ai mari șanse
să te afirmi pe
plan
profesional
fiind în graţiile celor în
poziţii superioare. Ești
șarmant/ă, vizibil/ă și
convingător/oare, până și
inamicii îţi vor recunoaște
meritele.
Te-ai putea dedica cu succes
unor acţiuni filantropice.
Odihnește-te îndeajuns!

Poartă masca pentru că îți poate salva viața.
$LJULMČVČ

$LJULMČVČ18

ÍĩLVSHOL
GH]LQIHFWH]L
PkLQLOHvQDLQWH
VČDWLQJLPDVFD

9HULILFLFDPDVFD
VČQXILHUXSWČ
VDXJČXULWČ

3XLSDUWHDFRORUDWČ
DPČɁWLLvQH[WHULRU

)RORVHɁWLRPDVFČ
UXSWČVDXXPHGČ

$FRSHULFXPDVFD
GRDUJXUDVDXGRDU
QDVXO

5ČPkQČVSDĩLXvQWUH
PDVFČɁLIDĩČ

,GHQWLILFLODWXUDFX
ILUPHWDOLFDPČɁWLL
ɁLVČRSOLH]LSH
IRUPDQDVXOXL

)L[H]LPDVFD
FXDMXWRUXOILUHORU
HODVWLFHWUHFXWHSULQ
VSDWHOHXUHFKLORU

3R]LĩLRQH]LPDVFD
DVWIHOvQFkW
VČDFRSHUHDWkW
QDVXOFkWɁLJXUD

$WLQJLPDVFDFX
PkLQLOHvQWLPSXO
IRORVLULL

3RUĩLRPDVFČFDUH
QXVWČIL[ČSHIDĩČ

$WLQJLSDUWHDGLQ
IDĩČDPČɁWLL

ÍQGHSČUWH]LPDVFD
vQWRWGHDXQDWUČJkQG
GHHODVWLFXOGLQ
VSDWHOHXUHFKLORU

ĨLLPDVFDIRORVLWČ
ODGLVWDQĩČGHWLQH
ɁLGHVXSUDIHĩH

$UXQFLvQWRWGHDXQD
PDVFDODXQFRɁ
GHJXQRLSUHIHUDELO
FXFDSDF

ÍQOČWXULPDVFD
DWXQFLFkQGVWDLGH
YRUEČFXFLQHYD

3RUĩLPDVFD
VXEEČUELH

/DɁLPDVFDIRORVLWČ
GHWLQHODvQGHPkQD
DOWFXLYD

6SHOLPkLQLOHVDX
VČOHGH]LQIHFWH]L
GXSČFHDL
DUXQFDWPDVFD

5HIRORVHɁWLPČɁWLOH
GHXQLFČIRORVLQĩČ

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,
la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.

Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,

nu lucrăm

decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
0372.032.313
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Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important

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

