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 „Atunci când între un câine şi o pisică se naşte o prietenie, asta nu e altceva 
decât o alianţă împotriva bucătarului.”

- Culese de Tata  StefanSweig (1881 - 1942) romancier şi poet austriac

Ziarul   Ploiestii,

Consiliul Județean Prahova ar vrea să contracteze un împrumut în
valoare de 165 de milioane de lei, cu o maturitate de 10 ani, bani 

din care ar urma să se asigure fi nanțarea unor obiective de investiții de 
interes județean, mare parte însemnând cota de cofi nanțare a proiectelor 
europene deja semnate. La hotărârea CJ a fost anexată și o listă a 
investițiilor ce urmează să fi e fi nanțate din acest credit:

-înfi ințarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în localitățile
Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, 
Ștefești, Bertea și orașul Slănic-29.496.910,63 de lei, dintr-o valoare totală 
a investiției estimată la 150.989.246,42 de lei, proiect POIM, neaprobat 
încă;

CJ PRAHOVA IA CU ÎMPRUMUT DE LA CJ PRAHOVA IA CU ÎMPRUMUT DE LA 
BĂNCI 165 DE MILIOANE DE LEI
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• BANII VOR FI UTILIZAȚI PENTRU
COFINANȚAREA UNOR PROIECTE EUROPENE
• GROSUL VA MERGE CĂTRE SISTEMUL DE

TERMOFICARE DIN PLOIEȘTI

ÎN 3 ANI, LUCRĂRILE LA ÎN 3 ANI, LUCRĂRILE LA 
DJ 102I-VALEA DOFTANEI DJ 102I-VALEA DOFTANEI 
S-AU SCUMPIT CU PESTE 60%S-AU SCUMPIT CU PESTE 60%
Când a fost aprobată fi nanțarea prin Programul Național

de Dezvoltare Locală (PNDL II), investiția prin care 
urma să fi e modernizați 2,5 km din DJ 102I-Valea Doft anei 
era estimată la 11,262 milioane de lei. În 2017, prin HCJ 186, 
Consiliul Județean Prahova a aprobat indicatorii tehnico-
economici rezultați în urma întocmirii studiului de fezabilitate, 
iar lucrările ar fi  costat, la acea vreme, 13,475 milioane de lei 
(TVA inclus).
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Moscova, Antonescu Moscova, Antonescu 
și paceași pacea
interetnică la Chișinăuinteretnică la Chișinău

1 “-Faci vaccinul? 
-Da.

-Chiar dacă nu știm ce efecte
secundare are?

 -Da, îl fac, pentru că din câte am citit 
și auzit are aceleași efecte secundare ca 
un vaccin antigripal normal. 

- Păi, nu ai auzit că deja s-a raportat
și un decedat? 

-Am auzit și e în procentul de decese 
comun cu al celuilalt, antigripalul 
anual. 

-Așa o fi , dar de ce nu își asumă
nimeni răspunderea pentru efectele 
adverse?

-Eu cred că din moment ce vaccinul
este achiziționat de guvern, din banii 
noștri, răspunderea este asumată de el. 

-Și, atunci, de ce nu au luat vaccin de 
la mai mulți producători, ca să putem 
alege ce vaccin vrem să băgăm în noi? 

-Cred că a contat prețul și politica de 
protejare a producătorului european.

-Tu nu ai auzit că este un vaccin
experimental? 

-Ba da.
-Și ți se pare normal?
-Dacă dau timpul cu șase luni

înapoi, când nu puteam ieși din case 
și ne rugam la Dumnezeu să le dea 
inspirație medicilor să găsească un 
vaccin valid, pentru a ne da o speranță, 
cred că este normal să luăm în serios 
șansa pe care ne-a dat-o știința.

-Și dacă mori?

ȘASE NOI PARCĂRI CUȘASE NOI PARCĂRI CU
PLATĂ ÎN PLOIEȘTIPLATĂ ÎN PLOIEȘTI

SGU Ploiești a anunțat că, de marți,  au fost incluse
în circuitul parcărilor publice cu plată, 

administrate de societate, încă șase parcări amenajate în zona 
străzilor Ulierului, Gheorghe Lazăr, Carpați intersecție cu 
Văleni, Constanței și Decebal. Tariful de parcare se poate achita 
prin intermediul casierilor sau prin serviciul SMS. Programul 
de funcționare al acestora este de luni până vineri, între orele 
8.00-16.00.

PROGRAMĂRI PENTRU PROGRAMĂRI PENTRU 
VACCINARE PRIN VACCINARE PRIN 

INTERMEDIUL ASSC PLOIEȘTI

Primăria Ploiești a anunțat că
programările pentru etapa a

II-a de vaccinare împotriva Covid-19
se pot face, pentru anumite categorii 
de persoane, și prin intermediul 
Serviciului Ajutoare Încălzire, 
Programe și Incluziune Socială din 
cadrul Administrației Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploiești, la 
numerele de telefon 0749/149.966 
și 0749/149.969. Este vorba despre 
persoanele cu vârsta peste 65 de ani, 
cele cu boli cronice și persoanele 
imobilizate sau nedeplasabile, afl ate la 
domiciliu. Pentru restul categoriilor 
incluse în această etapă a imunizării 

rămân valabile celelalte forme de 
înscriere: peste 65 de ani-medic de 
familie, individual, pe contul unui 
aparținător, prin call-center - 021 
4144.425; cu boli cronice- medic de 
familie, call-center - 021 4144425; 
lucrători în domenii esențiale-prin 
intermediul angajatorului.
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îrămân valabile celelalte forme de

PARTIDELE ȘI-AU ÎMPĂRȚIT PARTIDELE ȘI-AU ÎMPĂRȚIT 
POSTURILE DE LA PREFECTURIPOSTURILE DE LA PREFECTURI

Ultimele negocieri dintre 
partidele afl ate la guvernare 

au vizat de aceasta dată posturile de 
conducere de la nivelul prefecturilor 
din țară. Interesant de observat 
ar fi  că, pentru a astâmpăra toate 
orgoliile de partid, se menține cel 
de-al doilea post de subprefect, 
poziție reintrodusă de liberali încă 
din toamna anului trecut. Potrivit 
liderului liberal, Ludovic Orban, 
s-a ajuns la următoarea înțelegere:
„PNL va avea 23 de prefecți și 47 de
subprefecți, USR/PLUS -14 prefecți
și 28 de subprefecți, iar UDMR-5
prefecți și 10 subprefecți.” În zilele

următoare, vor fi  evaluați candidații 
pentru funcțiile de secretari de 
stat, președinți și vicepreședinți de 

agenții, autorități, ofi cii, pesemne și 
directorii de la structurile teritoriale 
ale ministerelor.
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PETRECERE LA GHERGHIȚA, 
SANCȚIONATĂ DE 

POLIȚIȘTI
Evenimentul festiv a avut loc pe 

24 ianuarie, în incinta unei unități 
de alimentație publică, iar în urma 
apariției unor informații în spațiul 
public, IJP Prahova s-a autosesizat. 
„În urma verifi cărilor efectuate, 
a fost identifi cat administratorul 
societății precum și organizatorul 
evenimentului, aceștia declarând 
că la evenimentul festiv au 

participat 18 persoane. În acest 
caz, administratorul societății a 
fost sancționat contravențional  în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 55/2020, cu amendă în valoare 
de 1000 de lei, iar organizatorul 
evenimentului cu amendă în 
valoare de 500 de lei.  Totodată, 
au fost identifi cate și persoanele 
prezente la eveniment, acestea 
fi ind sancționate contravențional,  
în conformitate cu același act 
normativ”, a precizat IJP Prahova. 

„Evenimentele de tipul nunți, 
botezuri, mese festive sunt interzise 
și recomandăm tuturor cetățenilor 
să evite aglomerațiile,  să respecte 
distanțarea fi zică, să poarte masca 
de protecție și să nu se expună 
la riscuri”, este recomandarea 
Poliției, care a precizat că polițiștii 

se afl ă permanent la datorie și vor 
interveni cu fermitate în toate 
situațiile în care legea este încălcată.

FEMEIE PRINSĂ ÎN 
FLAGRANT DELICT ÎN TIMP 

CE ÎNCERCA SĂ VÂNDĂ 
BUNURI SUSTRASE DINTR-O 

LOCUINȚĂ
Polițiștii de investigații 

criminale din cadrul Secției de 
Poliție nr. 1 Ploiești au prins în 
fl agrant delict o femeie care oferea 
spre vânzare bunuri provenite din 
săvârșirea unei infracțiuni. „În 
fapt, în noaptea de 19/20 ianuarie 
a.c., persoana bănuită ar fi  pătruns 

fără drept într-o locuință situată 
pe raza municipiului Ploiești, de 
unde ar fi  sustras mai multe bunuri 
electronice și de uz casnic. În urma 
administrării probatoriului, aceasta 
a fost reținută pentru 24 de ore, 
urmând ca astăzi să fi e prezentată 
unității de parchet cu propunere de 
punere în mișcare a acțiunii penale 
și luarea unei măsuri preventive”, 
a anunțat IJP Prahova. În cauză, 
potrivit IJP Prahova, se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt califi cat, în 
vederea documentării întregii 
activități infracționale și luării 
măsurilor legale.

Cică la Comisia de disciplină a 
funcționarilor publici, constituită la 

nivelul municipiului Ploiești, a fost înregistrată 
o sesizare împotriva  directorului general 
adjunct al  Poliției Locale, Adrian Vaida. De 
fapt, se spune că au fost constatate o serie de 
abateri în activitatea instituției de care s-ar face 
vinovat acest Vaida. Din această situație noi 
înțelegem așa:

-La ușa Primăriei, cioc-cioc,
Un liberal cu fi țe de director bate:
-Hei, dom` primar, eu vreau acum, pe loc,
Un post înalt, din ăl cu greutate.
Urmare: schițară împreună un magistru plan
Cum mai întâi să scape de Vaida Adrian....

Cu liceul terminat în Drobeta Turnu 
Severin, facultatea la Târgu Mureș și un 

doctorat susținut tot la Târgu Mureș, medicul 
Sîmpălean Dan Ștefan, după ce a deținut câteva 
posturi de manager prin Mureș și București, 
a poposit la Ploiești, ca director interimar la 
Spitalul de Pediatrie și consilier personal al 
primarului Volosevici. Numai că, ce să vezi, 
ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, spune că 
omul a fost dat afară de la Spitalul Filantropia, 
din Capitală, pentru defi ciențe de management 
constate de Curtea de Conturi. Sîmpălean a fost 
numit de Găbița Firea șef de spital, fi ind mai 
apoi dat afară de Nicușor Dan. 

-Eșuații pesedei
Sunt salvați de penelei.
Nu ești bun la București,
Te fac geniu la Ploiești!

Ziarul Oglinda scrie că deputatul   Axinia 
Adrian George, alături de președintele 

AUR Prahova, Cucu Mihai, se opun inițiativei 
legislative a senatoarei PSD de Prahova, Laura 
Moagher, privind trecerea în proprietatea 
municipiului Câmpina a terenurilor pe care se 
afl ă linia ferată Câmpina-Câmpinița-Telega. 
De fapt, primarul Câmpinei, Alin Moldoveanu, 
a avut anul trecut o asemenea inițiativă. Cei 
doi membri ai AUR susțin că „PSD a pus 
ochii pe o cale ferată construită în anul 1883, 
cu scopul de a o da la fi er vechi, iar Primăria 

Câmpina, condusă de Alin Moldoveanu, este 
și ea interesată să pună mâna pe terenurile din 
interiorul municipiului  pe care se afl ă calea 
ferată scoasă din uz. Oamenii cred că șina ferată 
poate fi  utilizată în scopuri turistice:

-La mijloc nu-i niciun mister,
Și nici n-avem la Câmpina tezaur.
Băieți, șina ferată e din fi er,
Nu v-așteptați să iasă din ea AUR...

Deputatul PSD, Bogdan Toader, s-a arătat 
nervos că ministrul Transporturilor, 

Cătălin Drulă, a declarat că este posibil ca 
autostrada Ploiești - Brașov/ Râșnov să fi e 
gata până în 2030, iar centurile ocolitoare de 
la Comarnic și Bușteni ceva mai devreme: 
Guvernul dă o nouă lovitură: „Autostrada 
Comarnic-Brașov ar putea fi  gata în 2030. Se 
pare că promisiunile din campania electorală 
erau doar atât, promisiuni! Adevărata față a 
guvernului!”

-Așa, Bogdane, fi i nervos,
Zi-le pe față, nu pe din dos!
Dar nu cumva această magistrală
Vouă v-a luat vreo 15 ani de câcâială?!?

Hopa, Tăriceanu cică este înmărmurit. 
Procurorii  DNA l-au pus ofi cial sub 

inculpare în dosarul în care Tări este acuzat 
de luare de mită în valoare de 800.000 de dolari. 
El a negat acuzațiile și susține că „acesta este 
unul dintre dosarele instrumentate pentru a-l 
compromite politic după o carieră de 30 de ani.”

-Ca toți politicienii din România noastră,
Miliardari și bugetari eterni,
Nici Tăriceanu nu și-a găsit vreo pată,
Chiar de-a crescut averi după averi.

Mihai Gâdea a vrut să o pună la punct 
pe madama Șoșoacă, pe motiv că 

senatorul AUR îi înrerupea pe toți ceilalți 
invitați: 

-Gâdea: „În momentul în care interveniți 
absolut peste oricine care vorbește este o lipsă 
de politețe.” -Șoșoacă: „Domnule Gâdea, 
cred că cea mai mare lipsă de politețe o aveți 
dumneavoastră. Dacă m-ați invitat, eu doresc 
să afl u niște întrebări și aș dori să știu și eu 
unde este gripa”.  Dragă, eu zic să nu-ți mai faci 
probleme: dă Covidul în judecată și ai să vezi 
atunci pe unde-l găsești!

-Unde-i virusul, Șoșoacă?
Poate-n mintea ta cea seacă
Sau în fi rul tău cel blond
Că tot faci pe James Bond.

După ce fostul președinte Traian Băsescu 
a afi rmat că AUR este format din 

„semidocți” care folosesc „vadimisme” care 
ar prăbuși țara dacă ar ajunge la guvernare, 
George Simion a făcut un „sondaj” pe pagina sa 
de Facebook: „Băsescu spune că sunt semidoct, 
iar Cartianu că sunt o maimuță. Care e opinia 
voastră?”

-Maimuță nu cred să fi i
Poate sperietoare-n vii,
Semidoct? Nici vorbă, dragă,
Poate cumva într-o doagă...

Primarul din Iași, Mihai Chirica, a fost 
atacat de un protestatar cu iaurt, în timp 

ce se afl a în Piața Unirii, cu prilejul ceremoniilor 
dedicate Unirii Principatelor. Cetățeanul a fost 
imediat preluat de forțele de ordine. Chirică a 
comentat: „Dacă au dispărut dialogul și decența 
la momentele istorice ale românilor, toți avem o 
vină, inclusiv clasa politică.”

-Ascultă, măi, dragă Chirică,
Mi-a șoptit o păsărică...
În curând, foarte pe scurt,
Faci partidul de...iaurt!
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BĂRBAT ACUZAT DE CINCI 
FURTURI DIN AUTO, 

REȚINUT
Polițiștii de investigații 

criminale din cadrul Secției de 
Poliție nr. 1 Ploiești au documentat 
activitatea unui bărbat bănuit 
de comiterea a cinci furturi din 
autoturisme, pe raza municipiului. 
Bărbatul a fost reținut și a fost 
prezentat unității de parchet cu 
propunere de punere în mișcare 
a acțiunii penale și luarea unei 

măsuri preventive. „Prejudiul 
total, în valoare de aproximativ 
4.000 de lei, a fost recuperat parțial 
și restituit persoanelor vătămate”, a 

anunțat IJP Prahova.
DOI TINERI DAȚI DISPĂRUȚI 

DE LA UN CENTRU DIN 
URLAȚI

Polițiștii din cadrul Poliției 
Orașului Urlați au fost sesizați, 
luni, 25 ianuarie, de către 
reprezentantul unui centru de 
îngrijire persoane adulte, cu 
privire la faptul că, în jurul orei 
15.30, doi benefi ciari ai serviciilor 
de asistență socială ar fi  plecat 
voluntar din centru. Este vorba 
despre Dragoș Simion, în vârstă 
de 29 de ani și   Cireșica Dobre, în 
vârstă de 32 de ani.

IJP Prahova a anunțat, marți, 

26 ianuarie, că tinerii au revenit 
în centru și nu au fost victimele 
vreunei infracțiuni.

SCANDAL LA CÂMPINA. 
ȘAPTE PERSOANE CONDUSE 

LA AUDIERI
Polițiștii au fost sesizați, prin 

apel 112, despre faptul că în zona 

centrală a municipiului Câmpina 
are loc un confl ict între mai 
multe persoane. La fața locului 
s-au deplasat mai multe echipaje 
de poliție pentru verifi carea 
aspectelor sesizate. „Din primele 
verifi cări, mai multe persoane 
afl ate în stare de ebrietate s-ar fi  
agresat reciproc, verbal și fi zic. 
O persoană a fost transportată la 
spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale. 7 persoane au fost 
conduse la sediul poliției pentru 
audieri, urmând a se stabili toate 
împrejurările în care s-a produs 
evenimentul și luarea măsurilor 
legale”, a anunțat IJP Prahova.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Se pare că Prahova e-n mare 
criză de oameni specializați 

în conducerea instituțiilor 
publice. După un prefect adus din 
București și un vicepreședinte de 
consiliu județean „importat” din 
Călărași, nici Primăria Ploiești nu 
mai găsește resurse umane în oraș, 
așa că a adus din afară, mai precis 
din Mureș, un manager pentru 
Spitalul de Pediatrie. Este vorba 

despre medicul stomatolog Dan 
Ștefan Sîmpălean, născut undeva, 
la Drobeta Turnu Severin și 
domiciliat ulterior la Târgu Mureș. 
Biografi a sa este una bună, medicul 
având studii de licență și doctorale 
la Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Gh. Marinescu”, 
din Târgu Mureș, precum și 
un master la Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Iuliu 

Haţieganu”,  din Cluj Napoca. 
Ulterior, a mai adăugat un master 
în managementul serviciilor de 
sănătate la Târgu-Mureș, unde, de 
altfel, devine și manager la Spitalul 
Clinic Județean Mureș, fi ind totuși 
demis pesemne politic de două sau 
de trei ori. Anterior a fost consilier 
local în Târgu Mureș din partea 
PNL, iar în 2017 se înscrie în PSD.  
Probabil din noua sa afi nitate 
pentru social-democrație a fost 
numit, în 2019, de fostul primar 
general al Capitalei, Gabriela 
Firea, ca director interimar al 
Spitalului Clinic de Obstetrica 
si Ginecologie Filantropia, din 
București. Acesta părăsește funcția 
în 2020. Primarul Nicușor Dan 
sugerează că l-ar fi  dat el afară din 
cauza managementului defectuos, 
dovedit printr-un control al 
Curții de Conturi. Între timp însă 
medicul se reîntoarce la PNL, cel 

puțin ca simpatizant al liberalilor. 
Zile trecute, Sâmpălean poposește 
la Ploiești, fi ind numit consilier 
personal al primarului Andrei 
Volosevici și mai apoi interimar 
la Spitalul de Pediatrie. Iată ce 
scrie Primăria Ploiești pe site-ul 
ofi cial: „Primarul municipiului 
Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, 
are, începând de astăzi (n.n.-21 
ianuarie), un nou consilier pe 
probleme de sănătate. dr. Sîmpălean 
Dan Ștefan.Totodată,  edilul șef a 
dispus numirea  acestuia în funcția 
de manager interimar al Spitalului 
de Pediatrie Ploiești, până la 
scoaterea la concurs a acestui post. 
Astfel, vineri, 29 ianuarie a.c., noul 
director își va începe activitatea 
la  Spitalul de Pediatrie, unitate 
medicală afl ată în administrarea 
autorității publice locale.”Primarul 
a declarat, cu referire la această 
decizie: „Alegerea noului manager 

are la bază competența și 
experiența în domeniul managerial, 
doctorul Sîmpălean Dan Ștefan 
având specializare în domeniul 
managementului serviciilor de 
sănătate.

Dr. Sîmpălean este și consilierul 
meu pe probleme de sănătate. 
Îmi doresc la nivelul Spitalului de 
Pediatrie Ploiești realizarea unor 
proiecte viabile și efi ciente, care 
să asigure dezvoltarea acestui 
domeniu de interes la nivel local. 
Este nevoie ca împreună cu toți 
angajații Spitalului de Pediatrie 
să se realizeze permanent 
îmbunătățirea serviciilor medicale 
și de îngrijire a pacienților, 
implicit a serviciilor de urgență, 
modernizarea echipamentelor 
de specialitate, la nivelul acestui 
spital, precum și menținerea 
unei comunicări profesioniste cu 
pacienții și familiile acestora.”

e pare că Prahova e n mare despre medicul stomatolog Dan

SPITALUL DE PEDIATRIE, CONDUS SPITALUL DE PEDIATRIE, CONDUS 
DE UN DIRECTOR DE „IMPORT”DE UN DIRECTOR DE „IMPORT”

Consilierii municipali vor hotărî, astăzi, dacă vor 
aviza favorabil proiectul de hotărâre prin care 

Primăria Ploiești ar urma să cumpere clădirea din Mihai 
Bravu (Fero) în care funcționează Cantina Socială, precum 
și blocul de locuințe sociale din imediata vecinătate. Este 
vorba despre o suprafață de 2.976 mp, teren pe care sunt 
amplasate imobilele pentru care autoritatea publică plătește 
chirie încă din 2014. Oferta pentru achiziționarea bunurilor 
este de 35 euro/mp, ceea ce ar însemna un efort bugetar de 
cel mult o jumătate de milion de lei. Pe lângă prețul stabilit, 
administrația ar urma să suporte toate costurile aferente 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

PRIMĂRIA PLOIEȘTI 
VREA SĂ CUMPERE VREA SĂ CUMPERE 
CANTINA SOCIALĂCANTINA SOCIALĂ

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  cataloage,   mape de prezentare,   
cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afișe,  orice tip de formular 

financiar-contabil personalizat,   agende și calendare personalizate!

DIRECTOR LIBERAL LA RASP

Consiliul de Administrație 
al Regiei Autonome de 

Servicii Publice Ploiești, structură de 
conducere ce ar trebui aparent să fi e 
apolitică, a desemnat, zilele trecute, 
un nou director interimar al unității, 
în persoana fostului consilier liberal, 
Zoia Staicu. De altfel, aceasta a și 
renunțat la poziția sa din CL Ploiești în 
favoarea postului de manager al RASP, 
ceea ce înseamnă că este foarte sigură 
că va câștiga și concursul de selecție 
pentru desemnarea directorului 
instituției. Zoia Staicu este foarte 
strâns legată de administrația publică 
locală, în trecut fi ind angajată a Poliției 
Locale, iar din 2016, a fost trecută pe 
un post de șef de birou la RASP. În 
trecut, aceasta a fost membru al PDL, 
făcându-și trecerea către PNL înainte 
de fuzionarea celor două partide.

Fostul director al RASP, Raul 
Petrescu, a anunțat că pleacă la 
Societatea de Transport Călători 
Express (TCE). Într-o coincidență 
care numai la noi se poate întâmpla, 

Consiliul de Administrație al TCE, la 
fel de „apolitic”, a ofi cializat numirea 
lui Petrescu in funcția de director 
general adjunct al unității conduse 
de pesedisto-liberalul Nae Alexandri. 
Petrescu, care se laudă cu un CV de 
excepție, este un fel de etern bugetar 
de conducere la... stat. El a fost întâi 
de toate viceprimar al orașului, post 
din care a plecat după o condamnare 
la închisoare cu suspendare, ulterior 

fi ind plasat ca referent specialitate 
la Electrica Muntenia Distribuție și 
mai apoi ca director al RASP Ploiești, 
numirea fi ind asigurată de fosta 
majoritate politică PSD-ALDE din 
CL Ploiești. Se vede treaba că Raul 
Petrescu păstrează o amiciție egală 
și cu PNL, de vreme ce a reușit să-și 
asigure un nou post de director, fi e el 
și adjunct, dar musai într-o structură 
bugetară.

Consiliul de Administrație al TCE la fiind plasat ca referent specialitate

FOSTUL ȘEF, RAUL PETRESCU, 
ȘI-A GĂSIT UN POST CĂLDUȚ LA 

TCE PLOIEȘTI
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 Săptămâna pe scurt 
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ACCIDENT ÎN PĂULEȘTI. UN 
AUTO S-A RĂSTURNAT 

Accidentul s-a produs luni 
seară, pe raza localității Păulești, 
după ce un auto s-a răsturnat pe 
plafon, în afara carosabilului. În 
autoturism se afl au două persoane. 
ISU Prahova a anunțat că ambele 
persoane erau conștiente și au fost 
evaluate medical.  „La fața locului 
au fost mobilizate un echipaj de 
stingere, unul de descarcerare și 
unul de prim ajutor”, a mai precizat 

ISU Prahova.
ACCIDENT PE DN1A, LA 

LIPĂNEȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1A, la Lipănești, după ce 
două auto au intrat în coliziune 
față-spate. La fața locului s-au 

deplasat echipaje ale Poliției și 
ale Serviciului de Ambulanță. 
În urma impactului, o femeie 
în vârstă de 43 de ani, pasageră 
într-un auto implicat, a fost rănită 
ușor și a necesitat transportul la 
spital. IJP Prahova a anunțat că 
în zonă s-a circulat alternativ pe 
sensul Vălenii de Munte – Ploiești, 
trafi cul rutier nefi ind aglomerat. 

ACCIDENT PE DN1, LA 
SINAIA

Accidentul rutier a avut loc pe 
DN1, la Sinaia, la km 121+680, pe 
sensul Brașov - Ploiești, după ce 
două auto au intrat în coliziune. 
Din impact un auto a rămas pe 

sensul de coborâre, iar celălalt 
pe sensul de urcare, respectiv pe 
banda 2. În urma impactului, un 
bărbat în vârstă de 54 de ani a fost 
rănit și a necesitat transportul la 
spital. Ambii conducători auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. IJP 
Prahova a anunțat că trafi cul rutier 
s-a desfășurat alternativ pe banda 
1 a sensului Ploiești – Brașov, și 
jalonat printre auto, pe sensul de 
coborâre. 

ACCIDENT ÎN CÂMPINA. 
PATRU AUTO IMPLICATE
Accidentul rutier s-a produs 

pe strada Constantin Stere, în 

Câmpina, iar în eveniment au 
fost implicate patru auto, dintre 
care două erau parcate. Potrivit 
primelor date, un auto, condus 
de un bărbat în vârstă de 27 de 
ani, a intrat în coliziune cu o altă 
mașină, condusă de un bărbat în 
vârstă de 36 de ani. Din impact, 
unul dintre autoturisme a fost 
proiectat în gardul unui imobil, iar 
cel de-al doilea a avariat alte două 
vehicule parcate. Conducătorul 
auto în vârstă de 36 de ani a fost 
transportat la spital. „Cercetările 
continuă pentru stabilirea cauzelor 
producerii evenimentului”, a 
anunțat IJP Prahova.

BURSE DE 200 LEI PENTRU BURSE DE 200 LEI PENTRU 
15% DINTRE ELEVII 15% DINTRE ELEVII 
ȘCOLILOR SPECIALEȘCOLILOR SPECIALE

În 2019, licitația pentru proiectarea și 
execuția lucrărilor a fost câștigată de 

asocierea Coni SRL (lider)- SC Routte Construct 
SRL, la valoarea de 11,25 milioane lei. În 2020, 
an de campanie electorală, vechea conducere a CJ 
Prahova se lăuda cu lucrările care deja au început. 
Ei bine, acum, după proiectarea lucrărilor, afl ăm 
că valoarea investiției a ajuns la 18,43 milioane 
de lei, o creștere așadar de peste 60% a devizului 
general! Prin PNDL va fi  acordată suma de 11,262 
mil. lei, diferența fi ind suportată din bugetul 

CJ Prahova. Principalele detalii tehnice ale 
reabilitării sunt: lungimea tronsonului reabilitat- 
2520 ml; lățimea părții carosabile-6,00 m; 2 benzi 
de circulație (cu o banda pe sens); două poduri 
noi peste pârâurile Valea Seacă și Orjogoaia; 11 
podețe. Banii vor acoperi următoarele categorii de 
cheltuieli: obținerea și amenajarea terenului-5,71 
mil. lei; proiectare și asistență tehnică-0,982 
mil. lei; investiția de bază-10,04 mil. lei; alte 
cheltuieli-1,70 mil. lei.

15% din numărul elevilor care 
frecventează cursurile fi ecărei unități 
de învățământ special din Prahova ar 
urma să primească, din acest an, burse 
de ajutor social, în cuantum de 200 lei. 
În subordinea Consiliului Județean 
Prahova, care va aloca fondurile 
necesare pentru acest benefi ciu minor, 
funcționează 6 școli speciale, respectiv, 
centrele școlare de educație incluzivă 
de la Ploiești (două), Breaza, Filipeștii 
de Târg, Vălenii de Munte și Școala 
Profesională Specială Plopeni. Potrivit 
prevederilor art.13 din Ordinul 
Ministerului Educației Cercetării nr. 
5576/2011, bursele de ajutor social se 
acordă următoarelor categorii de elevi 
înscriși la cursurile cu frecvență din 
învățământul preuniversitar de stat: 

-orfani sau bolnavi de TBC, 
diabet, boli maligne, sindromuri 
de malabsorbție grave, insufi ciențe 
renale cronice, astm bronșic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, hepatită 
cronică, glaucom, miopie gravă, 
boli imunologice sau infestați cu 

virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau 
care suferă de poliartrită juvenilă, 
spondilită anchilozantă ori reumatism 
articular, handicap locomotor, 
tulburări din spectrul autist, boli 
hematologice (hemofi lie, talasemie 
etc.), surditate, fi broză chistică etc;

-elevi din mediul rural care sunt 
școlarizați într-o alta localitate, 
întrucât nu au posibilitatea să studieze 
într-o unitate de învățământ din 
localitatea de domiciliu; 

-elevi care îndeplinesc în mod 
cumulat următoarele condiții: nu 
realizează un venit net mediu lunar, 
pe ultimele 12 luni, pe membru de 
familie, mai mare de 50% din salariul 
minim net pe economie; nu dețin 
terenuri agricole cu o suprafața mai 
mare de 20.000 mp., în zonele colinare 
și de șes și de 40.000 mp., în zonele 
montane; alte condiții de prioritate 
stabilite conform deciziilor consiliilor 
de administrație existente la nivelul 
fi ecărui Centru Școlar de Educație 
Incluzivă în parte.

-reabilitarea rețelelor termice aferente 
SACET Ploiești, pentru creșterea efi cienței 
energetice în alimentarea cu căldură urbană, 
etapa I-81.589.693,77 lei, dintr-o valoare 
totală a proiectului de 114.753.366,92 de lei, 
proiect depus POIM, nesemnat deocamdată;

-înlocuirea arzătoarelor cu Nox redus la 
cazanul 5 Cet Brazi-12.310.201,10 lei;

-reabilitarea DJ 102I Valea Doft anei 
km 35+100 – km 37+620 -7.168.485,50 
lei, dintr-o valoare totală a proiectului de 
18.430.626,55 lei, proiect PNDL II;

-construcția, reabilitarea, modernizarea, 
extinderea și echiparea infrastructurii 
educaționale pentru Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă Filipeștii de Târg-

609.197,64 lei, dintr-un total de 7.845.823,48 
lei, proiect POR;

-extindere, reabilitare, modernizare și 
recompartimentare UPU la Spitalul Județean 
Ploiești-12.443.964,18 lei, dintr-un total de 
18. 566.621 lei, proiect POR;

-modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în Prioritatea I a 
Regiunii Sud Muntenia, Traseul Regional 
3, tronsonul Prahova DJ102K, DJ 102 D, 
DJ 100C-4.057.110,80 lei, dintr-un total de 
153.162.417 lei, proiect POR;

-modernizarea și reabilitarea drumurilor 
județene identifi cate în Prioritatea I a 
Regiunii Sud Muntenia, Traseul Regional 
2, DJ 720 (km 15+500 – km 30+000)-

2.022.550,26 lei, dintr-un total de 66.416.853 
lei, proiect POR;

-pasaj intersecție DN1 cu DJ 101 și 
strada Buda-8.800.139 lei, dintr-un total de 
25.637.900 lei, proiect PNDL II;

-reabilitare termică și creșterea efi cienței 
energetice a Spitalului de Obstetrică 
Ginecologie Ploiești-1.026.720,81 lei, 
dintr-un total de 7.035.215 lei, proiect POR;

-extindere, reabilitare, modernizare și 
dotarea ambulatorului integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Prahova – 2.621.707,75 
lei, dintr-un total de 11.093.302 lei, proiect 
POR;

-extindere, reabilitare, modernizare și 
dotarea ambulatorului integrat al Spitalului 

de Obstetrică și Ginecologie Ploiești – 
147.882,85 lei, dintr-un total de 7.495.362 
lei, proiect POR;

-restaurare, revitalizare și punerea în 
valoare a obiectivului Casa compozitorului 
Paul Constantinescu Ploiești -2.705.435,71 
lei, dintr-un total de 10.601.295,51 lei lei, 
proiect Ro-Cultura, prin Mecanismul 
Financiar al Spațiului Economic European 
(SEE) 2014- 2021.

Proiectul, privind contractarea unui 
credit în valoare de 165 de milioane de 
lei, fi gurează pe ordinea de zi a ședinței 
Consiliului Județean Prahova din 27 
ianuarie, programată să aibă loc la ora 14.00.

CJ PRAHOVA IA CU ÎMPRUMUT DE LA BĂNCI 165 DE MILIOANE DE LEI

ÎN 3 ANI, LUCRĂRILE LA DJ 102I - VALEA ÎN 3 ANI, LUCRĂRILE LA DJ 102I - VALEA 
DOFTANEI S-AU SCUMPIT CU PESTE 60%DOFTANEI S-AU SCUMPIT CU PESTE 60%

Administrația Națională 
de Meteorologie a lansat 

procedura de achiziție pentru 
consolidarea și modernizarea 
stației de la Vârful Omu, 
investiția fi ind estimată la 
valoarea de  848.000 de lei.

Potrivit documentației, 
lucrările ce trebuie realizate 
se grupează în reparații 
acoperișuri, recompartimentări, 
reparații tencuieli interioare 
și exterioare, termoizolare 
exterioară, reparații pardoseli, 

pereți interiori, tavane și 
igienizări, placare cu scândură, 
pe exterior, realizarea de 
trotuare perimetrale, instalația 
termică, instalații sanitare și 
de canalizare, reabilitări de 
construcții, dotări mobilier 
și PSI. Situată la altitudinea 
de 2.505 m, stația începe să 
funcționeze în anul 1927 în 
cabana de la Vf. Omu, datele 
privind temperatura, viteza 
vântului, precipitațiile sau 
grosimea stratului de zăpadă 
fi ind prelevate din 6 în 6 ore 
de cabanieri. Clădirea actuală 
a fost pusă în funcțiune în anul 
1962. În prezent, aici lucrează 
5 meteorologi, câte doi în ture 
de două săptămâni, la stație 
efectuându-se program complet 
de 24 h. Activitatea Stației 
Meteo Vf. Omu este coordonată 
de Centrul Meteorologic 
Regional Muntenia.

dministrația Națională Potrivit documentației

STAȚIA METEO DE LA STAȚIA METEO DE LA 
VÂRFUL OMU INTRĂ ÎN VÂRFUL OMU INTRĂ ÎN 
REPARAȚII CAPITALEREPARAȚII CAPITALE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Proiectul de hotărâre pe care consilierii 
județeni au fost chemați să-l voteze e 

formulat într-un obositor limbaj birocratic, 
din care cu greu un cititor neavizat își 
poate da seama despre ce este vorba: 
„stabilirea salariilor de bază aferente 
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 
<<Administrație>> utilizate pentru 
funcționarii publici și personalul contractual 
din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Prahova, din instituțiile și serviciile 
publice din subordinea acestuia și pentru 
unele categorii de personal ale căror salarii 
se asigură din bugetul Județului Prahova”. 
Abia în raportul atașat la hotărâre afl ăm că, 
de fapt, toată fi losofi a întinsă pe vreo patru 
pagini se rezumă la ideea că, în 2021, se 
propune ca nivelul brut al salariilor de bază 
să se mențină la nivelul aprobat pentru luna 
decembrie 2020. Cum spuneam însă nu are 
a se plânge nimeni; efortul este unul minor 
și măcar nu prevede tăierea lefurilor, așa 
cum mediul privat a suportat anul trecut 
și încă va mai mai trebui să o facă doi-trei 
ani de aici înainte. Lefurile din CJ rămân 
neatinse, la niște niveluri pe care cei din 
privat doar le visează.  (vezi tabel 1)

Salariile de bază pentru personalul 
contractual de conducere din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Prahova sunt o brumă mai scăzute: 

șeful de serviciu va avea între 10.250-10.920 
lei, iar un șef de birou, între 9.410-10.200 
lei. (vezi tabel 2)

Leafa unui referent cu studii medii 
pornește de la 3.245 lei, grad profesional 
debutant și ajunge la 4.885 lei, grad 
profesional superior. Un șofer, portar, 
paznic sau pompier va avea leafa brută de 
3.585 lei, iar un muncitor necalifi cat-3.140 
lei. Salariile de bază pentru funcționarii 
publici de conducere din cadrul aparatului 
propriu al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova, 
precum și din Direcţia Judeţeană de Pază 
Prahova și Direcţia Judeţeană de Evidență 
a Persoanelor Prahova - instituții și 
servicii publice din subordinea Consiliului 
Județean Prahova sunt mai mici cu 1-3.000 
lei comparativ cu șefi i din aparatul propriu 
al CJ Prahova. La fel stă situația în cazul 
funcționarilor și a personalului contractual 
de execuție, numai că diferența este mult 
mai mică, de cel mult 700 lei.

Atenție, însă, acestea nu sunt veniturile 
fi nale. La sumele brute enumerate mai sus 
se pot adăuga următoarele sporuri:

-10% din salariul de bază pentru angajații 
care exercită controlul fi nanciar prevenitv;

-indemnizație lunară de 1.040 lei pentru 
personalul care deține titlul științifi c de 
doctor;

-25% spor de noapte pentru pompieri 
sau dispecerat;

-15% pentru persoanele cu handicap 
grav;

-10% pentru condiții vătămătoare de 
muncă (se pare că la CJ Prahova este un 
mediu vătămător de vreme ce mai toți 
angajații primesc acest spor);

-25% pentru președintele și 

vicepreședinții CJ, în funcție de numătul de 
proiecte europene afl ate în derulare;

-max. 50% pentru persoanele 
nominalizate în echipele de proiecte 
europene;

-vouchere de vacanță în cuantum de 
1.450 lei;

-indemnizație de hrană, în valoare de 346 
lei brut lunar.

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
BĂTRÂNI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu la o casă 
din comuna Bătrâni. Incendiul 
s-a manifestat generalizat. 
Potrivit ISU Prahova, din 
cauza focului au ars acoperișul 
și mansarda locuinței, focul 
manifestându-se pe o suprafață 
de 200 mp. Din fericire, nu au 
existat victime. Pompierii militari 

urmează să stabilească și care 
a fost cauza care a condus la 
izbucnirea focului. La fata locului 
au fost mobilizate trei echipaje de 
stingere și unul de prim ajutor. 

INCENDIU VIOLENT LA 
PLOIEȘTI. DOUĂ LOCUINȚE 

CUPRINSE DE FLĂCĂRI
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină, sâmbătă, 
pentru stingerea unui incendiu 
care a cuprins două locuințe și o 
anexă gospodărească pe strada 

Teodor Aman, din Ploiești. 
Focul s-a manifestat violent, pe 
o suprafață de 360 mp. O femeie 
în vârstă de 52 de ani, potrivit 
ISU Prahova, a prezentat arsuri 
superfi ciale la nivelul feței, 
fi ind asistată medical la locul 
intervenției. „La fata locului au 
fost mobilizate 6 echipaje de 
stingere și unul de prim ajutor”, a 
anunțat ISU Prahova.

INCENDIU LA UN 
UTILAJ DINTR-UN PARC 

INDUSTRIAL DIN ARICEȘTII 
RAHTIVANI

Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină, luni noapte, 
după ce a izbucnit un incendiu la 
un utilaj dintr-un parc industrial 
din Ariceștii Rahtivani. La fața 
locului, potrivit ISU Prahova, 
s-au deplasat două echipaje de 

stingere și unul de descarcerare. 
„Aproximativ 100 de persoane vor 
fi  evacuate. Arde un utilaj cu rol 
de EGR”, a precizat ISU Prahova, 
care a anunțat că pompierii au 
îndepărtat stratul de izolație din 
zona afectată pentru a răci instalația 
care funcționează la temperaturi 
înalte. Cele aproximativ 100 de 
persoane evacuate își desfășurau 
activitatea în tura de noapte. 
Pompierii militari au reușit, la ora 
21.19, lichidarea incendiului, însă 
au mai rămas la fața locului pentru 
înlăturarea efectelor.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CU SAU FĂRĂ ACEASTĂ MĂSURĂ, SĂ TOT FII BUGETAR ÎN ROMÂNIA!

Pe fondul crizei globale și naționale provocate de pandemia de Covid-19, instituțiile 
din România, iar în cazul nostru, Consiliul Județean Prahova, înțeleg că trebuie să 

participe și ele la efortul general de a trece peste această perioadă economică extrem de 
difi cilă. Iar ceea ce li se cere funcționarilor publici sau angajaților din sistemul bugetar 
nu e nici pe departe la fel de mult sau la fel de greu ca în mediul privat; pur și simplu este 
cea mai ușoară formă de coparticipare la redresarea fi nanciară a țării, prin a accepta că 
în 2021 nu li se mai pot mări lefurile, iar acestea vor „îngheța” la nivelul din decembrie 
2020. E un fel de a spune fi indcă, veți vedea, salariații CJ Prahova n-au deloc a se plânge!

Intenția conducerii Consiliului 
Județean Prahova, în formula 

rezultată după alegererile locale 
de anul trecut, de a reorganiza 
instituția, se materializează prin 
două noi hotărâri care ar trebui 
să opereze cu începere din 1 
martie 2021. Astfel, la propunerea 

președintelui CJ, Iulian Dumitrescu 
și având la bază Raportul comun nr. 
1514/ 20 ianuarie 2021 al Direcției 
Juridic Contencios și Administrație 
Publică, al Direcției Economice 
și al Serviciului Resurse Umane,  
peste  o lună și o săptămână ar 
trebui să se desfi ințeze Direcția 

Județeană de Pază Prahova, care 
numără 159 posturi (24 posturi 
- funcții publice și 135 posturi de 
natură contractuală). Serviciul 
de pază pentru bunurile imobile 
din administrarea CJ Prahova, 
a instituțiilor si serviciilor 
publice subordonate acestuia 

se va realiza prin pază proprie 
sau prin externalizare, după caz. 
Aceeași soartă va avea și Direcția 
Județeană de Protecția Plantelor 
și de Întreținere a Drumurilor 
Județene Prahova, structură cu 59 
de posturi de natură contractuală. 
În acest caz, serviciile pe care le 

presta instituția vor fi  realizate 
prin externalizarea acestora. 
Consiliul Județean va prelua în 
administrare toate bunurilor 
imobile compuse din clădiri și 
terenuri afl ate în domeniul public 
al județului gestionate până acum 
de DJPPIDJP.

Salariile de bază pentru funcționarii publici sau pers. contractual de execuție din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova
Funcție/grad Studii Funcție/grad

Funcționari 
publici

Personal 
contractual

Auditor  g.p.superior S 7.175 -
Auditor principal S 6.290 -
Auditor debutant S 4.990 -
Consilier (consilier juridic, consilier 
achiziții publice, inspector) /superior

S 6.810 6.290

Consilier (...) principal S 5.980 5.405
Consilier (...) asistent S 4.780 4.315
Consilier (...) debutant S 3.900 3.900
Referent de specialitate superior SSD 5.770 5.200
Referent principal SSD 4.990 4.575
Referent asistent SSD 4.000 4.000
Referent debutant SSD 3.480 3.480

roiectul de hotărâre pe care consilierii șeful de serviciu va avea între 10 250 10 920

C

p
d
n
ce
în
20

SALARIILE DE BAZĂ ALE ANGAJAȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN SALARIILE DE BAZĂ ALE ANGAJAȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA, „ÎNGHEȚATE” LA NIVELUL DIN DECEMBRIE 2020PRAHOVA, „ÎNGHEȚATE” LA NIVELUL DIN DECEMBRIE 2020

Salarii funcționari publici de conducere din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Prahova
Funcție/grad Studii Salariul de bază (lei-min.- max.)
Secretar general județ/II superioare 14.000-15.080
Director general, arhitect șef/II superioare 13.500-13.990
Director execu  v II superioare 12.500-13.490
Director execu  v adjunct II superioare 11.700-12.500
Șef serviciu II superioare 10.760-11.650
Șef birou II superioare 10.345-10.750

Tabel 1

Tabel 2

HOTĂRÂRI PENTRU DESFIINȚAREA A DOUĂ DIRECȚII DIN SUBORDINEA CJ PRAHOVAHOTĂRÂRI PENTRU DESFIINȚAREA A DOUĂ DIRECȚII DIN SUBORDINEA CJ PRAHOVA
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SCURT ISTORIC AL AMELIORĂRII MĂRULUI
Despre măr se știe că s-a 

cultivat din antichitate 
în Europa și Asia, ulterior 
răspândindu-se pe toate 
continentele. Încercări de 
ameliorare au fost semnalate 
în Franța, prin anii 1600, când 
s-au obținut, prin selecție, 
primele soiuri (clona Renet). 
Cel care a creat însă un soi de 
măr științifi c, prin hibridare 
controlată, este britanicul 
Th omas Andrew Knight (1759-
1835), al 2-lea președinte 
al Royal Horticultural 
Society. Să admitem că, 
pentru pomicultură, aceea 
este perioada de naștere a 
ameliorării, programul fi ind 
extins apoi în toată lumea; 
prin anii 1990 erau înregistrate 
57 programe de ameliorare 
derulate în 25 de țări. Astăzi, 
există numai în rețeaua de 
stat peste 70 de centre de 
ameliorare a mărului, la care se 
adaugă un număr neprecizat-
dar cu siguranță mare- de 
centre private cu același profi l. 

Unele cifre spun că  în lume 
există peste 7.500 de soiuri de 
mere ( circa 60-65 în România, 
recunoscute ofi cial). Potrivit 
International Society for 
Horticultural Science, numai 
în perioada 1991-2001 au fost 
create 586 noi soiuri de mere 
(280 în Europa, 106 în America 
de Nord, 91 în Asia, 84 în 
Oceania, 12 în America de Sud, 
3 în Africa). 

Adevărul este că și 
provocările sunt mari în sensul 
în care cercetătorii caută să 
obțină variante rezistente 
genetic la boli (rapăn, făinare, 
arsură bacteriană, cancerul 
mărului, putregaiul coletului 
etc.) și dăunători ( păduchele 
lânos și păduchele galicol), dar 
care să satisfacă și pretențiile tot 
mai mari ale consumatorilor. 

În privința calității, un fruct 
ideal se pare că ar trebui să 
aibă, cumulativ, următoarele 
caracteristici: greutate peste 
100 g sau calibru de 70 mm; 
culoare intensă a epidermei 
(galben, verde, roșu), fără 
rugozitate; un conținut de acid 
malic sub 4,5 g pentru mere 
dulci și peste aceste limite, 
pentru merele acide; 12 și 18% 
conținut în zahăr (măsurat 
în scala Brix); coacere din 
august și până în decembrie. 
Calitățile gustative sunt date 
de crocanță, suculență, aromă, 
aciditate etc., o combinație 
greu de obținut întotdeauna. 
Atenția producătorilor 
și amelioratorilor pentru 
consumatori a mers până 
întracolo încât au studiat și 
preferințele în funcție de vârstă 
și s-a ajuns la concluzia că există 
trei profi le de fructe: merele 
ferme, crocante, suculente  
pentru persoanele tinere (18-
34 ani); fructele dulci, aromate, 
suculente pentru persoanele 
de vârstă medie (35-55 ani); 

merele aromate, nu foarte 
dulci, cu pulpa moale pentru 
cei cu vârsta mai mare de 55 
ani.

Într-o lucrare comună 
pentru prun și măr, realizată 
de specialiști de la Institutul 
de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pomicultură Pitești-
Mărăcineni și Institutul 
Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pedologie, 
Agrochimie și Protecția 
Mediului, sunt citați omologii 
italieni Sansavini S., Donati F., 
Costa F., Tartarini S. care, în 
2004, ar fi  propus 4 tipuri ce 
corespund consumatorilor:

-mere pentru desert 
destinate piețelor din Europa și 
America (fruct mare, aspect și 
formă atrăgătoare, monocrom, 
textură fi nă, pulpă suculentă, 
gust dulce-aromat, echilibrat, 
păstrare bună), tipologie căreia 
îi corespund Golden Delicious, 
Red Delicious, Jonagold și 

derivatele lor, unele clone 
colorate din grupul Gala;

-mere cu gust răcoritor 
pentru piața europeană centrală 
și de nord (suculență, aciditate, 
aspect atrăgător, mărime și 
formă corespunzătoare, mono 
sau bicolore, cu pulpa moale 
sau compactă) gen Elstar, 
Boskoop, Gloster, Granny 
Smith; 

-mere de desert pentru piața 
din Asia, respectiv, China, 
Coreea și Japonia (gust dulce, 
aciditate slabă, fermitate 
ridicată, suculentă și bună 
capacitate de păstrare) de tipul 
Fuji și soiuri derivate;

-mere de calitate superioară 
specifi ce Australiei și SUA 
(formă și culoare deosebită, 
raport excelent între fermitate 
și suculență, dulci, dar și cu 
un conținut ridicat în acizi), 
așa zisele „soiuri de club” din 
gama Braeburn, Pink Lady, 
Honeycrunch etc.

merele aromate nu foarte derivatele lor unele clone

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Potrivit cifrelor ONU, preluate de 
Mediafax, China a depășit SUA, 

devenind destinația de top în lume pentru 
noi investiții străine directe. Investițiile noi 
în America au scăzut cu aproape jumătate 
anul trecut. În schimb, cifrele ONU arată 
că investițiile directe în fi rmele chineze au 
urcat cu 4%, aducând China pe primul loc 
la nivel global. China a avut intrări de 163 
miliarde de dolari anul trecut, comparativ 
cu 134 miliarde de dolari atrași de SUA. 
Spre comparație, în 2019, SUA au primit 251 
miliarde dolari în investiții străine directe 
noi, în timp ce China a primit 140 miliarde 
de dolari. În timp ce China este numărul 

unu pentru noi investiții străine, SUA 
domină în continuare la capitolul investiții 
străine totale, aceasta fi ind rezultatul 
deceniilor petrecute în postura de cea mai 
atractivă locație pentru companiile străine 
care doresc să se extindă în străinătate. 
Experții spun că noile valori subliniază 
mișcarea Chinei către centrul economiei 
globale, care a fost mult timp dominată 
de SUA, cea mai mare economie din 
lume. Implicată în prezent într-un război 
comercial cu SUA, China ar putea ajunge, 
conform prognozelor, în prima poziție până 
în 2028, potrivit Centrului pentru Cercetări 
Economice și de Afaceri din Marea Britanie 

(CEBR). Investițiile străine în SUA au atins 
un maxim în 2016, la 472 miliarde de dolari, 
când investițiile străine în China erau de 134 

miliarde de dolari. De atunci, investițiile în 
China au continuat să crească, în timp ce în 
SUA au scăzut în fi ecare an din 2017. 

(CEBR) Investițiile străine în SUA au atins miliarde de dolari De atunci investițiile în

CHINA, PE PRIMUL LOC ÎN LUME, 
LA INVESTIȚIILE DIRECTELA INVESTIȚIILE DIRECTE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
Marius MARINESCU

www.ziarulploieştii.ro

VACCINUL, POLITICIENII, VACCINUL, POLITICIENII, 
MAFIA ȘI CANALIZAREAMAFIA ȘI CANALIZAREA

 -Nu cred că vrea nimeni să ne omoare. 
Nu îmi place să răspund la o întrebare cu o 
altă întrebare, dar de ce ar vrea cineva să își 
omoare clienții și pe cei care contribuie cu 
bani la bugetele din care ei se adapă!?

 -Ok, nu ca să ne omoare, dar poate că vor 
să ne controleze.

 -Cred că ne pot controla foarte bine prin 
tehnologia din telefoane, tablete, prin google 
și rețele de socializare, acolo unde au acces la 
tot ce ne place, ne inspiră, ne enervează, ne 
displace etc.

-Ok, hai că n-o scot la capăt cu tine!”

2 “-Știi care este diferența majoră dintre 
clasa politică și crima organizată?

 -Nu, care este?
 -Prima are mult mai puține valori, principii 

și reguli decât Mafi a.
 -Nu pot să cred.
-Ba ai face bine să crezi, pentru că fac 

politică de mai bine de 20 de ani și îmi este 
rușine că până și interlopii au ajuns să ne 
desconsidere pentru cât de ușor renunțăm la 
principii, asta dacă le avem!?, cât de ieft in ne 
vindem, pentru că nu avem ierarhie bazată 
pe merit, cât de ușor ne trădăm unii pe alții 
și cât de puțin întoarcem societății din ceea ce 
furăm. 

-Acum, că mi-ai zis...”

3 “-Primare, am auzit că te-ai apucat să 
bagi canalizare în comună, e adevărat? 

Cât mai ai până termini? 
-Ai auzit bine. Dar proiectul nu cuprinde 

toată comuna. 
-Dar cât? 
-Puțin mai mult de trei-sferturi.
 -Aaa, restul au... 
-Nu. Nu au. Atâția bani am avut. 
-Și cu restul oamenilor ce faci? 
-Deocamdată nimic. 
-Deci, rămân ca până acum, cu wc în curte 

și apa menajeră azvârlită în pânza freatică? 
-Cam da...și o să îți spun ceva, care cred că, 

dincolo de faptul că o să te mire, o să îți arate că 
decalajul între civilizația occidentală și noi, nu 
e de o jumătate de secol ci de un secol întreg.

-Uimește-mă! 
-La nivel național, procentul de locuințe 

racordate la rețeaua de canalizare, deci la 
primul semn de civilizație, este de 58%...deci, 
puțin mai mult de jumătate dintre români se 
spală la lighean și își fac nevoile în frig. Așa 
că noi, în comuna noastră, stăm bine, ce zici!? 

-Ce să zic!?...”
...VAI DE CAPUL NOSTRU!

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

La sfârșitul anului 
trecut, mai multe 

primării au semnat 
contracte de finanțare 
prin Programul 
Operațional Regional 
pentru câteva obiective 
de investiții care ar 
trebui finalizate, teoretic, 
până în 2023. Este vorba 
despre următoarele 
lucrări: reabilitare 
Liceul Tehnologic 1 Mai 
Ploiești-14,861 mil. lei; 
modernizare și dotare 

Școala Gimnazială 
„Dimitrie Sfetescu”, 
Albești Paleologu-3,523 
mil. lei; construire sală 
de sport în Drajna de 
Jos (Drajna)-5,252 mil. 
lei; reabilitare Școala 
Gimnazială Ciupelnița, 
com. Dumbrava-3,948 
mil. lei; modernizare și 
dotare Școala Gimnazială 
„Traian Săvulescu” și 
construire sală de sport, 
comuna Izvoarele-8,607 
mil. lei.

CINCI NOI PROIECTE CINCI NOI PROIECTE 
EUROPENE ÎN PRAHOVAEUROPENE ÎN PRAHOVA

ANRE a decis ca persoanele 
care nu au optat încă pentru piața 
concurentă de energie electrică să 

primească lunar, odată cu factura, 
un formular pentru selecție 
ofertă, document publicat deja 
în Monitorul Ofi cial. În această 
situație se afl ă, potrivit datelor 
autorității de reglementare, în jur de 
5 milioane de consumatori casnici. 
Formularul va conține detalii despre 
oferta cea mai mică (preț) din piața 
concurențială, oferta concurențială 
alternativă și oferta din serviciul 
universal, respectiv, cea din fostul 
sector reglementat. 

5 MILIOANE DE ROMÂNI 5 MILIOANE DE ROMÂNI 
NU AU ÎNCHEIAT NU AU ÎNCHEIAT 

CONTRACTE PENTRU CONTRACTE PENTRU 
ENERGIA ELECTRICĂENERGIA ELECTRICĂ
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MAI MULT DE JUMĂTATE DIN LOCALITĂȚILE DIN MAI MULT DE JUMĂTATE DIN LOCALITĂȚILE DIN 
PRAHOVA SUNT RACORDATE LA REȚEAUA DE GAZ METAN

În 2019, ultimul în care Institutul 
Național de Statitică deține date 

ofi ciale, județul Prahova avea 13 orașe și 
41 de comune racordate la rețeaua de gaze, 
procentul de acoperire cu această facilitate 
fi ind de 51,92% ( 92,85% în mediul urban și 
45,55% în spațiul rural), cifră net superioară 
mediei naționale, care se oprește, undeva, la 
24,74% în cazul comunelor și la 77,18%, în 
orașe. La sfârșitul anului trecut, Consiliul 
Județean Prahova a depus o primă cerere 
de fi nanțare europeană pentru înfi ințarea 
rețelei de distribuție a gazelor naturale în 
comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, 
Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, 
Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic, 
o investiție estimată la 150.989.246,42 
de lei (aproximativ 31.000.000 de euro). 
De asemenea, tot în decembrie 2020, 
autoritatea județeană a aprobat realizarea de 
studii de fezabilitate în vederea introducerii 
rețelelor de gaze naturale în 31 de comune 
(6 parteneriate): Teișani, Izvoarele și 
Măneciu; Talea, Adunați, Secăria, Șotrile și 
Valea Doft anei; Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, 
Posești, Ariceștii Zeletin și Cărbunești; 
Șoimari, Chiojdeanca, Salcia, Apostolache, 
Gornet Cricov, Tătaru și Sângeru; Lapoș, 
Jugureni, Călugăreni, Fântânele, Vadu Săpat 
și Gura Vadului; Colceag, Fulga, Boldești 
Grădiștea și Sălciile.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
RACORDARE A POPULAȚIEI ȘI 
CLIENȚILOR NONCASNICI LA 
SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A 

GAZELOR NATURALE, DIN BANI 
EUROPENI

Anul trecut, Guvernul României a 
adoptat Programul național de racordare a 
populației și clienților noncasnici la sistemul 
inteligent de distribuție a gazelor naturale, 
utilizând ca sursă de fi nanțare fondurile 
europene și naționale (cotele de cofi nanțare). 
Pentru perioada de programare 2014-2020, 
valoarea apelului de proiecte, derulat prin 

intermediul Programului Operațional 
Infrastructură Mare (POIM), se ridica la  
968 milioane lei, cu termen de execuție 2023, 
iar pentru perioada de programare 2021-
2027, fondurile estimate a fi  consumate 
erau aproximate la  3,872 miliarde lei. 
Valoara maximă a unui proiect este de 25 de 
milioane de euro, cu condiția să deservească 
minimum 1.000 de gospodării. La primul 
apel  s-au depus 24 proiecte, în valoare de 
1,16 miliarde lei. Acestea sunt în proces de 
evaluare, respectiv, în etapa de verifi care 
administrativă și a eligibilității. Programul 
fi nanțează următoarele investiții: construirea 
rețelelor inteligente de distribuție a gazelor 
naturale, inclusiv instalațiile, echipamentele 
și dotările aferente funcționalităților 
inteligente; construirea stațiilor de reglare, 
măsurare-predare a gazelor naturale și 
a racordului la Sistemul de transport 
existent exclusiv în scopul alimentării unei 
rețele inteligente de distribuție propusă 
printr-un proiect; construirea rețelelor 
interioare de distribuție a gazelor naturale 
pentru clădirile administrative publice 
(clădirea primăriei, centre sociale, școli etc), 
în cadrul cărora se desfășoară activități non-
economice; construirea branșamentelor 
pentru consumatorii casnici până la limita 
proprietății publice.

REȚEAUA DE GAZE DIN ROMÂNIA, 
LA NIVELUL ANULUI 2019

În fundamentarea Ordonanței 128 din 31 
iulie 2020 care reglementează programul, 
sumele și condițiile de accesare a banilor, 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene face precizarea că România are un 
grad de acoperire a localităților cu sisteme 
de alimentare cu gaze de aproximativ 30%, 
iar intenția este ca, până în 2027, să se 
ajungă la aproximativ 80%. Un plan foarte 
ambițios, trebuie să recunoaștem! Dar să 
vedem cum stau lucrurile in realitate. La 
sfârșitul anului 2019, România avea o rețea 
de gaze în lungime de 42.287,4 km, iar 
regiunea Centru avea un grad de acoperire 
triplu față de Oltenia și dublu față de sudul 
Moldovei (vezi tabel și grafi c). Glumind 
un pic, lungimea rețelei de gaze înseamnă 
de 13,42 ori hotarele României (3 149,9 
km)! La 80% grad de acoperire, pesemne 
vorbim despre înconjurul de vreo 50 de ori 
a granițelor țării. (vezi tabel 1)

73 DE ORAȘE DIN ȚARĂ NU DISPUN 
DE ALIMENTARE CU GAZE

Firește că mediul urban este cel mai bine 
acoperit de această facilitate. Dar nu atât de 
bine cât ar cere timpurile în care trăim, mai 
cu seamă că România este producător de 
gaze. Așadar, din 103 municipii și 217 orașe 
(total 320 de orașe), sunt conectate la rețea 
doar 247 de localități, în procent de 77,18%. 
Sută la sută acoperire se înregistrează doar 
în regiunea București-Ilfov, iar ca procent 
major urmează regiunile Sud-Muntenia și 
Centru. Observăm că ar fi  serios de lucru în 
județele din regiunea Sud-Vest Oltenia (Olt, 
Dolj, Vâlcea, Gorj și Mehedinți) și Sud-Est 
(Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Tulcea și 
Constanța), unde 15, respectiv, 13 orașe, nu 
au sistem de alimentare cu gaze. (vezi tabel 2)

ÎN MEDIUL RURAL, DOAR 24,74% 
DINTRE COMUNE DISPUN DE 

ACEASTĂ FACILITATE
Citim așa pe site-ule Ministerului 

Economiei și pe cele ale diverselor instituții 
„agățate” de companiile de stat care se 
ocupă de acest domeniu: „Producția medie 
de gaze naturale în ultimii ani a fost de 
circa 11 miliarde de metri cubi, califi când 
România drept cel mai mare producător 
de gaze naturale din Europa Centrală și de 
Est.” Ei bine, cu o asemenea statistică și cu 
o asemenea laudă, cu o asemenea bogăție la 
tine acasă, să ai doar 708 comune, din 2.861, 
racordate la rețeaua de gaze, seamănă, cum 
să spunem, a prostie, indolență, nepricepere, 
dezinteres, politici slabe la nivel local și 
național etc. La un procent de acoperire de 
24,74% la nivel național nici n-ar merita să 
mai discutăm despre care regiune e mai bine 
plasată și care a rămas de căruța...căruțelor! 
Cert este un singur lucru: guvernul, 
ministerul de resort, consiliile județene și 
primăriile au uriaș de lucru în mediul rural 
sub aspectul introducerii acestei facilități 
în casele oamenilor. Asta dacă mai vrem să 
salvăm ceva din pădurile și așa decimate ale 
țării. (vezi tabel  3)

RACORDAREA GRATUITĂ LA REȚEA 
A COSUMATORILOR CASNICI, UN 

PROIECT BUN, DAR CARE SE APLICĂ 
FOARTE GREU

Tot anul trecut, Parlamentul a adoptat 
proiectul de lege (155/2020) înaintat de 
Guvern care prevede că racordarea la 
rețeaua de gaze naturale va fi  gratuită pentru 
toți consumatorii casnici. Mai exact, acolo 
unde există o conductă de gaze, lucrările 
de branșare, eventual subtraversări, se 
execută gratuit până la limita de proprietate; 
în gospodărie, costurile pică în sarcina 
proprietarului. Autoritatea Națională de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) 
a adoptat în acest sens, prin Ordinul nr. 
178 din 9 octombrie 2020, Regulamentul 
privind racordarea la sistemul de distribuție 
a gazelor naturale. Dar cum se întâmplă la 
noi, acesta parcă țese un soi de birocrație 
imposibil pe pătruns de un consumator 
oarecare, așa că un lucru care trebuia să 
fi e simplu, a devenit extrem de complicat. 
Deci racordarea nu se va desfășura cu viteza 
cu care cred autoritățile. Bine, acolo unde 
primarii s-au implicat, documentația și 
fl uxul acesteia este mai simplă, dar unde 
autoritățile nu vin în sprijinul oamenilor, 
este greu pentru un consumator să pătrundă 
prin hățișurile birocratice. 

Lungimea totală a conductelor de 
distribuție a gazelor, pe regiuni de 

dezvoltare (km)
TOTAL 42.287,4

Regiunea NORD-VEST 6.567,0
Regiunea CENTRU 8.983,9

Regiunea NORD-EST 4.675,7
Regiunea SUD-EST 3.465,4

Regiunea SUD-
MUNTENIA

6.959,1

Regiunea BUCURESTI - 
ILFOV

4.339,7

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA

2.648,0

Regiunea VEST 4.648,6

Numarul orașelor in care se distribuie gaze, pe regiuni de 
dezvoltare

Urban/regiune Orașe 
cu gaz

Total 
orașe %

TOTAL 247 320 77,18
Regiunea NORD-VEST 31 43 72,09

Regiunea CENTRU 51 57 89,47
Regiunea NORD-EST 33 46 71,73
Regiunea SUD-EST 22 35 62,85

Regiunea SUD-MUNTENIA 44 48 91,66
Regiunea BUCURESTI - ILFOV 9 9 100
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 25 40 62,50

Regiunea VEST 32 42 76,19

Numarul comunelor in care se distribuie gaze, pe regiuni de 
dezvoltare

Regiune
Nr 

comune 
cu rețea de 

gaze

Total 
comune %

TOTAL 708 2.861 24,74
Regiunea NORD-VEST 111 403 27,54

Regiunea CENTRU 194 357 54,34
Regiunea NORD-EST 73 506 14,42
Regiunea SUD-EST 48 355 13,52

Regiunea SUD-MUNTENIA 148 519 28,51
Regiunea BUCURESTI - ILFOV 29 32 90,62
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 51 408 12,50

Regiunea VEST 54 281 19,21

· ÎN ROMÂNIA, DOAR 708 COMUNE, DIN 2.861, DISPUN DE ACEASTĂ 
FACILITATE

· ÎN URMĂTORII 7 ANI, AUTORITĂȚILE VOR SĂ DUCĂ PROCENTUL DE 
ACOPERIRE A LOCALITĂȚILOR CU CU GAZE DE LA 30%, LA 80%

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3
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NAGACEVSCHI, MINISTRU 
CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ, 

DAR APĂRĂTOR AL LIMBII 
RUSE

Sesizarea de verifi care a 
constituționalității legii a fost 
depusă de deputații Octavian 
Țâcu (PUN), Dinu Plângău și 
Maria Ciobanu (Platforma DA). 
Curtea Constituțională a statuat că 
„tratamentul preferențial al limbii 
ruse contravine Legii Supreme” 
și a reiterat că limba română 
este limbă de stat în Republica 
Moldova, iar Constituția nu 
conține sintagma „limbă de 
comunicare interetnică”. În plus, 
legea respectivă încalcă, prin 
mai multe articole, prevederile 
normelor referitoare la egalitatea 
tuturor cetățenilor în fața legii.

Ședința Curții s-a desfășurat pe 
fundalul unor proteste de afară. 
Pe parcursul celor trei ore cât au 
durat deliberările, două tabere a 
câte câțiva protestatari, despărțite 
de poliție, s-au înjurat și stropit 
cu apă. Înjurăturile au răsunat nu 
numai în aer liber, dar au rămas să 
„perpetueze” și în spațiul virtual, 
încrustate în mijlocul unor cuvinte 
de pe lozincile afi șate de pretinșii 
apărători ai limbii ruse (vezi foto), 
majoritatea tineri ca de obicei și 
foarte probabil plătiți în limitele 
unei burse studențești. „Războiul” 
dintre cele două tabere l-a prins 
în foc încrucișat și pe ministrul 
Justiției Fadei Nagacevschi, el 
reprezentând Guvernul în ședința 
CC. La ieșire, după pronunțarea 
hotărârii, a fost la un pas de a fi  
luat la bătaie de oponenții limbii 
ruse – deși are cetățenie română, 
ministrul recunoștea presei 
că a pledat pentru menținerea 
statutului special al limbii ruse 
și a apreciat hotărârea Curții 
Constituționale ca fi ind „o soluție 
periculoasă”. Mai mult, după 
ședință dânsul a postat pe pagina 
sa de Facebook, în limba rusă, 
defi niția schizofreniei. Drept că 
nu a specifi cat în atenția cui –  a 
celor care l-au atacat sau a juraților 
Înaltei Curți. 

Înainte de decizia CC, încă 
în fază de proiect, legea cu 
bucluc a mai fost dur criticată 
de experți ai Centrului Național 
Anticorupție. Expertiza CNA 
avertiza că acordarea statutului de 
limbă de comunicare interetnică 
limbii ruse și folosirea acesteia 
la același nivel cu limba română 

constituie un pericol iminent la 
adresa orânduirii sociale și bazele 
statalității Republicii Moldova, 
ar putea duce la confl icte 
între etnii, iar implementarea 
ei implică  resurse fi nanciare 
suplimentare considerabile de 
la buget. Or, și pe dimensiunea 
economică s-au încălcat 
prevederile din Constituție, 
care statuează clar că nicio 
cheltuială nu poate fi  aprobată, 
dacă nu sunt identifi cate sursele 
bugetare. În sfârșit, și Constituția 
stabilește clar că minoritățile 
etnice vor comunica în limba 
de stat sau în limba minorității 
sale etnice. Iar conform datelor 
recensământului populației din 
2014, dintre cetățenii moldoveni 
77,86% vorbesc limba română, 
9,3% – limba rusă, 4,08% – limba 
găgăuză, 3,8% – ucraineană și 
1,48% – bulgară. Să credem că de 
data aceasta CC a pus punct unei 
dispute legate de statutul special al 
limbii ruse pe teritoriul Republicii 
Moldova – o dispută generată 
electoral, care durează de 30 de 
ani?

LIMBA UNEI MINORITĂȚI 
NU POATE FI IMPUSĂ 
ALTOR MINORITĂȚI

La Chișinău, primii care 
au reacționat, au fost, fi rește, 
socialiștii, decât că absolut 
concomitent și în același pas 
cadențat cu Ambasada Rusiei 
și …ministerul rus de externe. 
Ultimul, prin vocea purtătoarei 
de cuvânt, Maria Zaharova a 
avertizat că de statutul limbii 
ruse în Moldova ar depinde 
pacea interetnică și soluționarea 
confl ictului transnistrean. 
„Problema statutului limbii 
ruse este de o mare importanță 
pentru păstrarea stabilității 
sociale și a armoniei interetnice 
în societatea moldovenească, 
precum și în contextul soluționării 
transnistrene. Sperăm că 
conducerea republicii va avea 
sufi cient bun simț pentru a nu 
provoca o exacerbare artifi cială a 
tensiunii politice interne pe baza 
limbajului”, declară Zaharova. 
Chiar în aceste zile, Kremlinul, 
citind notații „de bun simț” 
Chișinăului, nu s-a sinchisit să 
reprime la Moscova și Sankt-
Petersburg, protestatari care s-au 
ridicat în apărarea lui Alexei 
Navalnîi, opozantului lui Putin, 
cerând eliberarea lui. Peste 3.500 

de persoane au fost arestate doar 
în ziua de 23 ianuarie, dar câte 
până a fi  declanșate demonstrațiile 
de protest? Vârf la toate, Kremlinul 
pune sub învinuire pentru decizia 
CC pe președintele Maia Sandu?!

Nici PSRM nu se dă bătut 
și a anunțat că va veni chiar în 
ședințele proxime ale legislativului 
cu un nou proiect de lege privind 
funcționarea limbilor vorbite pe 
teritoriul Republicii Moldova, 
doar că mai perfect, revizuind 
anumite prevederi din lege. Iar 
liderul PSRM, Igor Dodon, a 
anunțat că începând de săptămâna 
viitoare, vorbitorii de limbă rusă 
vor organiza proteste în mai multe 
localități din republică. „Noi nu 
vom ceda, PSRM va înregistra un 
nou proiect. Să vedem dacă Maia 
Sandu îl va accepta”, a declarat 
Dodon în limba rusă, în semn de 
dispreț față de decizia de joi a CC. 

LIMBA RUSĂ, CIREAȘA 
DE PE TORTUL „NE LUĂM 

MOLDAVIA ÎNAPOI!”?
E clar de ce PSRM și Dodon 

intenționează să ridice la proteste 
oameni de la sate. Mai drept 
din raioanele unde i-au votat 
preponderent, inclusiv Găgăuzia. 
În Republica Moldova problema 
lingvistică demult a fost tranșată, 
inclusiv foarte mulți vorbitori de 
limbă rusă au devenit conștienți 
că a cunoaște limba statului în 
care locuiești e o formă de respect. 
Cei mai mulți însă se gândesc la 
viitorul propriilor odrasle – își 
trimit copii în școli cu studiere 
în limba română. Tot mai mulți 
nativi din familii vorbitoare de 
rusă ajung absolvenți cu BAC-
ul susținut cu brio și-și continuă 
studiile în instituții de învățământ 
superior de prestigiu din Occident. 
Confruntați cu o vizibilă scădere 
a ratingului politic, socialiștii 
încearcă să bulverseze societatea 
cu probleme de ordin identitar, 
sub a căror umbrelă speră să 
atragă toate minoritățile etnice 
din republică și să le contrapună 
majorității românești. De fapt 

rolul de „limbă de comunicare 
interetnică” pentru rusă trebuia să 
fi e cireașa de pe tortul „Ne luăm 
Moldavia înapoi!”. Drepturile 
vorbitorilor de limbă rusă sunt 
respectate în Moldova, altfel de ce 
ar fi  tăcut Moscova și Ambasada 
Rusiei până acum? Or, Ambasada 
Rusiei  la Chișinău s-a arătat și ea 
revoltată, văzând în decizia CC 
„retragerea statutului de limbă de 
comunicare interetnică a limbii 
ruse”, ceea ce e un fals brutal. 
Dar ceea ce a scăpat mass mediei 
este că în timp ce judecătorii 
CC deliberau pe subiectul 
constituționalității legii cu bucluc, 
Dodon avea o întrevedere de 
lucru cu Ambasadorul Oleg 
Vasnețov. În cadrul ședinței ar 
fi  fost discutate trei chestiuni 
prioritare: acordul dintre 
Republica Moldova și Federația 
Rusă cu privire la protecția socială 
a moldovenilor care trăiesc sau 
muncesc în Rusia; despre livrarea 
în țara noastră a vaccinului rusesc; 
extinderea regimului preferențial 
pentru exportul de produse 
agroindustriale moldovenești pe 
piața rusă. Și numai?  Ne îndoim 
că în cadrul acestei întruniri 
nu s-a pus la cale sincronizarea 
tuturor acțiunilor de protest – ale 
PSRM, Kremlinului, Ambasadei 
ruse la Chișinău. Or, ele au fost 
făcute publice una de la alta, se 
poate spune, la secunde numărate.

CINE TULBURĂ PACEA –
DODON, VASNEȚOV SAU …

ANTONESCU?
Și că tot a venit vorba de 

întâlnirea Dodon – Vasnețov. Fie 
că cei doi au discutat doar acele 
trei probleme și nimic despre 
eventuala decizie a CC, a cărei 
conținut probabil se cunoștea deja. 
Dar întrebarea este în calitate de 
CE și de CINE a discutat Dodon 
cu Ambasadorul Federației Ruse? 
Or, șeful PSRM a purtat negocieri 
cu reprezentatul ofi cial al unui 
alt stat, el, Dodon, neavând nici 
o calitate ofi cială? Și-a asumat-o 
abuziv, ilegal, fraudulos pe cea de 

șef de stat? Și astfel nu a comis un 
act de uzurpare a puterii? Apropo, 
în imaginile de captură ne-a atras 
atenția un lucru: ambasadorul a 
rămas același, dar între timp s-a 
schimbat anturajul și... statutul 
interlocutorului, nu? Și gândul 
ne duce spre Procurorul General 
Stoianoglo, fi re sensibilă, care 
reacționează foarte bolnăvicios 
la orice încercare de a i se sugera 
care sunt așteptările societății de la 
sistemul judecătoresc și le califi că 
drept presiune politică și atentat 
la independența procuraturii. Dar 
nu l-am prea auzit vorbind despre 
independența... procurorilor, 
care în conformitate cu Legea 
procuraturii au „posibilitatea 
de a lua în mod independent și 
unipersonal decizii în cauzele pe 
care le gestionează”. Și mă întreb: 
se va găsi măcar un procuror din 
cei 600, care să aibă competența 
necesară pentru a construi un 
caz de uzurpare a puterii de stat? 
Ori legea stabilește clar și univoc 
că „dreptul de a folosi o calitate 
ofi cială aparține exclusiv persoanei 
care este învestită cu acea calitate, 
iar uzurparea acesteia aduce 
atingere autorității respective, 
tulburând bunul mers al activității 
autorităților publice, instituțiilor 
publice sau altor persoane juridice 
de drept public”.

Reacția virulentă a Moscovei la 
decizia Curții Constituționale de 
la Chișinău privind statutul limbii 
ruse poate avea două motive: 1) că 
Moscova stă în spatele inițiativei 
respective a PSRM, investind nu 
numai bani, ci și emoții; 2) că 
i s-a oferit un prilej să sustragă 
măcar un pic atenția rușilor de 
la manifestaţii. S-a făcut caz din 
faptul că unii dintre membrii CC 
ar deține cetățenia română, dar 
s-a ignorat că și de cealaltă parte, 
al apărătorilor și votanților legii 
care privilegiază limba rusă, există 
persoane cu cetățenie română. 
Și de un politicianism absurd – 
decizia CC ar veni să instige „fanii 
moștenirii ideologice a mareșalului 

Antonescu” (?!!!). 
Disperat, agonizând 
după înfrângerea 
rușinoasă în alegeri, 
Dodon promite din nou 
Moscovei că, la prima 
ședință a legislativului, 
majoritatea socialisto-
șoristă-plahotniucistă 
va adopta din nou 
legea declarată 
neconstituțională de 
CC. Ceea ce e grav. 
Este de fapt o declarație 
antistatală, de sabotaj, 
de nesupunere 
Constituției, de război 
civil.

Cu doar două-trei zile înainte de ultima decadă a lui ianuarie, iarna ne anunța să nu ne prea „culcăm” 
pe temperaturi de toamnă și a sufl at cu un pui de crivăț cu minus 13-16 grade pe timp de noapte. Ca 

tot numai peste două-trei zile, intrând deja în ultima decadă a lunii, să revină la temperaturi de 10-12 grade 
plus ziua. Pe eșichierul politic însă „temperaturile” au bătut pare-se recorduri de febrilitate, ajungând până 
la incandescență. „Curenții de fi erbințeală” au fost provocați de astă dată de decizia Curții Constituționale 
de la Chișinău din 21 ianuarie curent privind „statutul special al limbii ruse”, declarând neconstituțională 
Legea nr. 234 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, votată la 16 
decembrie 2020, noaptea, la ultima ședință a sesiunii de toamnă-iarnă a legislativului, de 55 de deputați 
PSRM+ȘOR+transfugii de la „Pentru Moldova”. 
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Guvernul federal a stabilit 
datele a două noi 

execuţii ale unor condamnaţi 
la pedeapsa capitală, inclusiv 
Lisa Montgomery, prima femeie 
în mai mult de șase decenii, 
relatează CNN, preluată de 
Mediafax.

Lisa Montgomery a primit 
injecţia letală pe 8 decembrie, 
a anunţat Departamentul 
de Justiţie. În 2004 ea a fost 
condamnată pentru sugrumarea 
unei femei din Missouri, 
însărcinată în opt luni, pe care 
ulterior a tăiat-o, răpindu-i 
copilul.Ultima femeie executată 
de guvernul SUA a fost Bonnie 
Brown Heady, la 18 decembrie 
1953, conform înregistrărilor 
Biroului de Închisori al SUA, 
pentru răpire și crimă. Tot 
în 1953, Ethel Rosenberg a 
fost executată pentru spionaj, 
împreună cu soţul ei, Julius.

Execuţia lui Montgomery va fi  
cea de-a opta a Departamentului 
de Justiţie din acest an.

A noua execuţie a fost cea a lui 
Brandon Bernard, condamnat 
pentru crimă dublă, în Texas, 
în 1999. El a fost executat prin 
injecţie letală, pe 10 decembrie 
2020. Christopher Vialva, 

inculpat împreună cu Bernard 
a fost executat pe 22 septembrie 
a.c. Atât Montgomery, cât 
și Bernard sunt deţinuţi la 
închisoarea federală din Terre 
Haute, Indiana. Avocaţii lui 
Montgomery și Bernard au 
spus că executarea lor ar fi  o 
nedreptate.

Kelly Henry a susţinut că 
Montgomery este bolnavă 
mintal, a suferit abuzuri 
îngrozitoare în copilărie și 
a avut o reprezentare slabă 
la proces. Bernard este un 
prizonier liniștit, care avea 18 
ani în momentul crimelor și fără 
antecedente violente, a declarat 
avocatul său, Robnert C. Owen.

Un nou gard la frontiera dintre Grecia și Turcia 
va fi  ridicat până în luna aprilie a anului viitor, 

pentru a descuraja trecerea migranţilor, a anunţat 
recent cabinetul premierului grec Kyriakos Mitsotakis, 
informează AFP și dpa.

Mitsotakis, care a făcut o vizită în regiunea Evros, 
din nord-estul Greciei, pentru a inspecta stadiul 
acestui proiect, a declarat că gardul va fi  construit în 
zona localităţii Ferres, de-a lungul râului Evros. „Prim-

ministrul a promis să viziteze regiunea din nou până  în 
aprilie, dată la care proiectul trebuie să fi e realizat”, au 
indicat surse din guvernul de la Atena.

Autorităţile grecești recrutează încă 400 de poliţiști 
de frontieră, care vor fi  desfășuraţi în regiunea Evros, 
și ia în calcul consolidarea unei bariere frontaliere 
deja existente, cu o lungime de 11 kilometri, în zona 
punctului de trecere Kastanies-Kapikule. 

Construirea unui gard de 26 de kilometri în regiunea 
Evros a fost anunţată după tentativele de intrare a unor 
migranţi încurajaţi de Turcia, în lunile februarie și martie 
ale acestui an. Grecia a reușit să oprească majoritatea 
trecerilor ilegale de migranţi, în timp ce Uniunea 
Europeană a trimis în zonă un număr suplimentar de 
reprezentanţi ai Agenţiei europene pentru frontiere și 
pază de coastă (Frontex).

Cu această ocazie, XI Jimping a 
subliniat că desfășurarea la timp a 

acestui important eveniment comercial 
global, organizat cu premisa de a asigura 
deplina siguranţă în prevenirea pandemiei 
Covid-19, refl ectă dorinţa sinceră a Chinei 
de a împărtăși oportunităţile pieţei cu lumea 
și în același timp de a promova redresarea 
economică globală.

XI Jinping a subliniat de asemenea că, 
dintr-o perspectivă istorică, indiferent de 
riscuri sau de dezastre, societatea umană 
a mers întotdeauna înainte și cu siguranţă 
va putea face și acum acest lucru. Tendinţa 
generală a ţărilor care merg către deschidere 
și cooperare nu s-a schimbat. Este necesar 
să lucrăm împreună, pentru a răspunde 
împreună la riscuri și provocări și pentru a 
consolida cooperarea și comunicarea.

PARTAJARE ȘI COOPERARE
Xi Jinping a subliniat necesitatea 

de a adera la un concept de guvernanţă 
globală bazat pe principiile de partajare, 
cooperare și discuţii comune, salvgardarea 
sistemului comercial multilateral axat 
pe OMC, îmbunătăţirea regulilor de 
guvernanţă economică globală cu 
promovarea construcţiei unei „economii 
mondiale deschise”.

Din acest punct de vedere, ţările mari 
trebuie să fi e primele care dau un exemplu 
bun, în timp ce principalele organisme 
economice sunt chemate să conducă prin 
exemplul propriului comportament, iar 
ţările în curs de dezvoltare să acţioneze 
activ, astfel încât să promoveze împreună 
dezvoltarea printr-o deschidere comună și 

responsabilitate partajată.
În ceea ce privește China, poporul chinez 

a obţinut, prin eforturi grele, rezultate 
strategice importante în prevenirea și 
controlul pandemiei Covid-19. De fapt, 
economia chineză are o tendinţă stabilă 
de îmbunătăţire. În primele trei trimestre, 
China a înregistrat o creștere a comerţului 
exterior de 0,7% și utilizarea efectivă a 
capitalului străin a atins +5,2%.

CĂTRE UN NOU MODEL DE 
DEZVOLTARE

China propune construirea unui nou 
model de dezvoltare, în care marea circulaţie 
internă să acţioneze ca un organism 
principal, iar cele două circulaţii naţionale 
și internaţionale să se promoveze reciproc. 
În nici un caz nu este vorba de o circulaţie 
internă închisă, ci de una duală naţională 
și internaţională și mai deschisă. Aceasta 
nu vizează decât nevoile de dezvoltare ale 
Chinei, ci va aduce benefi cii și cetăţenilor 
din întreaga lume.

Nu numai atât: China va publica o listă 
negativă pentru comerţul transfrontalier 
de servicii, va continua să mărească 
deschiderea în sectoarele economiei 
digitale și internetului și va continua în mod 

aprofundat reforma și inovarea liberalizării, 
precum și facilitarea comerţului și a 
investiţiilor. „Catalogul chinez de tehnologii 
care nu pot fi  importate sau care sunt supuse 
restricţiilor de import” va fi  diminuat, pentru 
a crea un mediu bun pentru libera circulaţie 
transfrontalieră a elementelor tehnologice. 

După izbucnirea pandemiei Covid-19, 
China a introdus mai multe politici 
în favoarea afacerilor, tratând fără 
discriminare toate companiile înregistrate 
în China. De asemenea, Beijingul va 
continua să-și îmbunătăţească sistemul 
juridic deschis și transparent referitor la 
afacerile externe, să consolideze protecţia 
drepturilor de proprietate intelectuală și să 
protejeze drepturile și interesele legitime ale 
companiilor fi nanţate din străinătate. China 
este dispusă să negocieze și să semneze 
acorduri de liber schimb la nivel înalt cu 
mai multe ţări.

Xi Jinping a reamintit că ţara sa are o 
populaţie de 1,4 miliarde de oameni și 
un grup de persoane cu venituri medii de 
peste 400 de milioane de indivizi, fi ind 
piaţa cu cel mai mare potenţial din lume. Se 
estimează că, în următorii 10 ani, valoarea 
cumulată a mărfurilor importate va depăși 
22 de miliarde de dolari.

PRIMA EXECUŢIE PRIMA EXECUŢIE 
A UNEI FEMEI DIN A UNEI FEMEI DIN 
ULTIMII 67 DE ANI

u această ocazie XI Jimping a

REŢETA LUI XI JINPING PENTRU CONSTRUIREA REŢETA LUI XI JINPING PENTRU CONSTRUIREA 
UNEI ECONOMII MONDIALE DESCHISEUNEI ECONOMII MONDIALE DESCHISE

La 4 noiembrie 2020, la Shanghai a avut loc o ceremonie de deschidere a celei de-a 
treia ediţii a China Internaţional Import Expo (CHE) în timpul căreia președintele 

chinez XI Jinping a ţinut în regim de videoconferinţă un discurs programatic, 
consemnează Il Globale, preluat de rador.ro.

inculpat împreună cu Bernard

n nou gard la frontiera dintre Grecia și Turcia

UN NOU GARD, UN NOU GARD, 
LA FRONTIERELE                       LA FRONTIERELE                       

GRECIEI CU TURCIAGRECIEI CU TURCIA

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

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
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PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Într-o clădire din Sao Paulo 
„se desfășoară în prezent cel 

mai promiţător proiect din lume de 
vaccinare împotriva COVID-19”, 
relatează tagesschau.de. La Institutul 
Cepic se lucrează pe bandă rulantă: 
voluntarii vin, iau loc în sala de 
așteptare, apoi primesc vaccinul de 
la compania Biontech injectat sau 
un placebo. Mai toţi producătorii 
importanţi își testează vaccinurile 
anti-Covid, deoarece găsesc acolo 
un mediu ideal: multe infecţii, 
mulţi voluntari, condiţii de 
testare favorabile. Însă nu tuturor 
brazilienilor le convine statutul de 

cobai. „Guvernul brazilian nu a reușit 
să încetinească răspândirea virusului, 
cu măsuri rezonabile”, reclamă 
Natalia Pasternak, specialistă în 
microbiologie la Universitatea din 

Sao Paulo. Cu peste 160.000 de 
decese cauzate de coronavirus de la 
începutul pandemiei, Brazilia se afl ă 
pe locul doi, în statisticile de ţară. În 
unele regiuni, sistemul de sănătate se 
prăbușește temporar – și din cauză 
că măsurile stricte de carantină erau 
rareori aplicate.

Spre deosebire de Germania, 
voluntarii la testarea vaccinului 
nu primesc nicio remuneraţie, 
deoarece acest lucru este interzis 
în Brazilia. Sunt acoperite doar 
prânzul și rambursarea cheltuielilor 
de călătorie.

BRAZILIA, RECORD DE COBAI UMANIBRAZILIA, RECORD DE COBAI UMANI

RSONAL DE PREZENT
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Tenis

FotbalPETROLUL PETROLUL 
PLOIEȘTI, DEBUT PLOIEȘTI, DEBUT 
OFICIAL ÎN CUPĂ OFICIAL ÎN CUPĂ 

ÎN NOUL ANÎN NOUL AN

Sezonul 2020-2021 al competiţiilor 
organizate de Federaţia Română 

de Fotbal se afl ă în pauza de iarnă, care 
se va termina mai întâi pentru echipele 
participante în faza optimilor de fi nală 
ale Cupei României, programate în 
perioada 9-11 februarie 2021.

Ziua de 8 februarie 2021 va fi  
ultima zi de transferuri din cadrul 
perioadei ofi ciale de iarnă, așa cum 
a fost modifi cată în cadrul ședinţei 
Comitetului Executiv al Federaţiei 
Române de Fotbal din 30 noiembrie 
2020. Acest termen limită este valabil 
atât pentru cluburile participante 
în toate competiţiile organizate de 

Federaţia Română de Fotbal la nivel de 
seniori și juniori, cât și pentru cele din 
Liga 1. În scopul de a reduce timpul de 
aşteptare, a evita aglomeraţia şi a asigura 
respectarea normelor sanitare în vigoare 
în contextul pandemiei COVID-19, 
Federaţia Română de Fotbal – prin 
Departamentul Competiții – a stabilit 
un program extins de acordare a vizelor 
anuale care se întinde până pe data de 8 
martie 2021. 

În ceea ce priveşte cluburile 
participante în competiţia Liga 3, 
acestea au fost programate în intervalul 
9 februarie – 8 martie, fi ecare serie având 
alocate două zile lucrătoare consecutive, 

prima din ele pentru primele cinci 
clasate și a doua pentru ultimele cinci 
clasate. 

Acordarea vizelor pentru cluburile 
din Liga 1 se va face în două perioade. 
Cluburile care nu au echipe satelit în 
Liga 3 sunt așteptate până pe data de 1 
februarie, în timp ce restul de cluburi se 
pot prezenta și în intervalul 9 februarie 
– 8 martie, cu respectarea programării 
corespunzătoare poziţiei echipei satelit 
în clasamentul seriei în care evoluează.

Cluburile participante exclusiv în 
competiţiile de juniori au fost împărţite, 
în funcţie de numărul existent în 
fi ecare judeţ, pe parcursul a 20 de zile 
lucrătoare, începând din data de 9 
februarie 2021: Programarea cluburilor 
de juniori la vizele anuale.

Departamentul Competiţii vine în 
sprijinul echipelor prin renunţarea 
la întocmirea manuală a tabelelor de 
viză de către membrii afi liaţi, din 2021 
solicitarea de viză urmând a se face 
exclusiv prin intermediul platformei 
Football Connect, în secţiunea 
Solicitări Vize Anuale. În situaţia în 
care în platforma Football Connect 
lipsesc jucători din lotul echipei, sunt 
neconcordanţe la profi lul acestora 
sau se dorește viză pentru juniori 
legitimaţi deja la club, dar care în 
ultimele două sezoane au evoluat doar 
în competiţiile judeţene, cluburile sunt 
invitate să ia legătura cu reprezentanţii 
Departamentul Competiţii.

Petrolul Ploiești va juca primul meci ofi cial din 
acest an în cadrul optimilor de fi nală ale Cupei 

României, cu ACSM Politehnica Iași, programul 
jocurilor fi ind stabilit de Federația Română de Fotbal la 
începutul acestei săptămâni. Partida de la Ploiești a fost 
programată să se desfășoare marți, 9 februarie, de la ora 
20.30, pe stadionul „Ilie Oană”.

IATĂ „TABLOUL” COMPLET AL OPTIMILOR:
Marți, 9 februarie
ora 17.45: AFC Dunărea Călărași – AFC Turris-Oltul 
Tr. Măgurele
ora 20.30: FC Petrolul Ploiești – ACSM Politehnica Iași
Miercuri, 10 februarie
ora 14.30: Farul Constanța – Chindia Târgoviște
ora 17.15: Universitatea Cluj – UTA Arad
ora 20.30: Dinamo București – SC FCSB
Joi, 11 februarie
ora 15.00: Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Gaz Metan Mediaș
ora 17.45: ASU Politehnica Timișoara – Astra Giurgiu
ora 20.30: FC Botoșani – Universitatea Craiova.

Federația Internațională de Tenis a anunțat noile 
date de desfășurare ale partidelor din cadrul Billie 

Jean King Cup by BNP Paribas, noul nume sub care se 
desfășoară Fed Cup. Astfel, în ceea ce privește Play-off -
ului Grupei Mondiale, fază a competiției care ne privește 
în mod direct, s-a luat decizia ca meciurile programate 
inițial în luna aprilie 2020, apoi reprogramate pentru 
perioada 5-6 februarie 2021, să se joace, de fapt, în 
aceeași săptămână cu fi nalele de la Budapesta. Așadar, 
România va întâlni Italia în 16 și 17 aprilie 2021, meciul 
urmând a avea loc în țara noastră. În ceea ce privește 
Finalele Billie Jean King Cup, programate inițial 
pentru luna aprilie 2020, ele vor avea loc în 2021, tot la 
Budapesta, în perioada 13-18 aprilie.

ROMÂNIA VA JUCA ROMÂNIA VA JUCA 
CU ITALIA LA CLUJCU ITALIA LA CLUJ

î

Clubul Sportiv Municipal Ploiești are, începând din data de 
18 ianuarie, un nou director, al carui mandat este valabil 

pentru un an. În vârstă de 43 de ani (este născut pe 21 martie 
1977), Constantin Grigore (foto) este economist de profesie, 
în perioada 2018-2020 a fost consilier local, iar începând din 
noiembrie 2020 a devenit consilier al Primarului Ploieştiului, 
Andrei Volosevici.

DIRECTOR NOU DIRECTOR NOU 
LA CSM PLOIEȘTILA CSM PLOIEȘTI

Elevii lui Viorel Moldovan se 
afl ă într-un stagiu centralizat 

de pregătire la Săcele, acolo unde se 
pun la punct detaliile pentru sezonul 
de primăvară al cărui obiectiv major 
este promovarea în primul eșalon 
al fotbalului românesc. Până acum, 
Petrolul a susținut trei partide de 
verifi care, toate terminându-se cu 
victorii ale  „galben-albaștrilor”: 2-0 cu 
SC Popești Leordeni, 2-1 cu Dunărea 
Călărași și 3-1 cu formația de eșalon trei 
AFC Odorheiu Secuiesc. În acest ultim 
joc, golurile formației noastre au fost 
marcate de către Viorel Lică (34, 81) și 
Armando Vajushi (64, pen.). 

Petroliștii se afl ă în a doua săptămână 
de cantonament, iar până la plecarea 
de la Săcele mai sunt programate două 
jocuri test, cu Aerostar Bacău și cu ACS 
Kids Tâmpa Brașov.

Petrolul va începe ofi cial sezonul 
de primăvară în Liga a doua pe 20 
februarie, când va primi vizita, pe arena 

„Ilie Oană”, revelației actualului sezon, 
Metaloglobus București.

de primăvară în Liga a doua pe 20 Ilie Oană” revelației actualului sezon

ezonul 2020 2021 al competiţiilor Federaţia Română de Fotbal la nivel de

TREI VICTORII DIN 3 JOCURI TREI VICTORII DIN 3 JOCURI 
ÎN CANTONAMENT PENTRU “LUPI”ÎN CANTONAMENT PENTRU “LUPI”

 CÂND SE ÎNCHEIE PERIOADA  CÂND SE ÎNCHEIE PERIOADA 
DE TRANSFERURI DE IARNĂ?DE TRANSFERURI DE IARNĂ?
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MINTE, TRUP, SUFLET

Cămara cu planteCămara cu plante Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:
INFUZII ȘI DECOCTURI PENTRU TRATAREA AFECȚIUNILOR DE IARNĂ 
În orice anotimp, un ceai de plante 

aduce un surplus de sănătate, 
având menirea de relaxare, hidratare, 
revigorare, dar și de ameliorare a 
anumitor afecţiuni. Infuziiie și decocturile 
calde ne ajută să stăm departe de viroze și 
alte neajunsuri ale iernii. 

INFUZIE DE CĂTINĂ ÎMPOTRIVA 
AVITAMINOZELOR 

Cătina, numită şi ginseng românesc 
creşte din abundenţă pe albiile râurilor, 
dar şi în locuri stâncoase şi abrupte din 
regiunile deluroase.

Fructele de cătină conțin de două 
ori mai multă vitamina C decât cele 
de măceș şi de 10 ori mai multă decât 
citricele. Frunzele sunt verzi albicioase, 
iar fl orile au culoare galben ruginie 
pentru ca în fi nal să ne bucurăm de 
buchetele de fructe galben-portocalii 
care încântă privirea. La o primă 
vedere, cătina este arbust cu multiple 
ramifi caţii, pe suprafaţa căruia 
predomină perii stelaţi şi o mulţime de 
spini.

Fructele de cătină se pot culege într-o 
perioadă destul de mare, începând cu 
luna august şi până în plină iarnă, odată 
cu primul îngheţ. Pentru fructe cât mai 
bogate în vitamina C se recomandă 
lunile august-octombrie. În vederea 
conservării, fructele se usucă numai pe 
cale artifi cială, la o temperatură de 70 
de grade Celsius. 

Fructele de cătină conţin vitaminele 
C, B 1, B2, E şi PP; carotenoide (pro-
vitamina A), fl avonoide (vitamina P); 
proantociani, pectine, fi tosteroli, ulei 
gras, catehină şi acizi triterpenici. 

Din fructele de cătină proaspete 
sau uscate se poate prepara o infuzie 
miraculoasă. Peste 2 linguriţe de plantă 
se toarnă 1 cană cu apă clocotită şi se lasă 
la infuzat timp de 15 minute. Se beau 
2-3 căni cu ceai pe zi, înaintea meselor 
principale, iar cura de vitaminizare 
durează 3 luni şi se recomandă de 2 ori 
pe an. 

Efecte benefi ce se obţin în afecţiuni 
precum avitaminoză, astenie, nevroză, 
ulcer gastric şi duodenal, hepatită, 
boli alergice, psoriazis, afecţiuni ale 
prostatei. Cei afl aţi în convalescenţă 
au nevoie de un tratament prelungit 
cu această infuzie, dar în completare 
trebuie să consume 30 g de fructe de 
cătină proaspătă în fi ecare zi. 

INFUZIA DE MĂCEŞE MENŢINE 
ELASTICITATEA VASELOR 

CAPILARE 
Datorită conţinutului sporit de 

substanţe nutritive, ceaiurile de 
măceşe sunt foarte utile în perioadele 
de suprasolicitare nervoasă, în timpul 
virozelor şi răcelilor sau în cazul 
imunităţii scăzute. Fiecare cană cu 

ceai însemnă un aport de vitamine, 
fi tosteroli şi carotenoide, care ajută 
la prevenirea apariţiei unor boli ale 
sistemului cardiovascular. Alături de 
complexul de vitamine B, vitaminele 
A, C şi E, măceşele conţin şi magneziu, 
acizi organici, fl avonoide, ceea ce 
generează o multitudine de proprietăţi 
benefi ce pentru organism. Acestea 
contribuie la reducerea riscului 
bolilor cardiace, vasculare, dar şi 
la normalizarea tensiunii arteriale 
şi ţinerea sub control a afecţiunilor 
osoase şi renale. Substanţele nutritive 
din măceşe au un rol considerabil atât 
în stimularea, cât şi în consolidarea 
sistemului imunitar. 

Pentru prepararea ceaiului de 
măceşe se adaugă 1 lingură de măceşe 
tocate la 250 ml de apă clocotită. Se lasă 
la infuzat 15 minute, apoi se strecoară 
şi se bea de preferinţă neîndulcit. 

Infuzia de măceşe este un foarte bun 
calmant pentru durerile de gât şi pentru 
tusea generată de viroză. Tratamentul 
cu ceai de măceşe este recomandat şi în 
hipertensiune arterială şi ateroscleroză, 
ajutând la menţinerea elasticităţii 
permeabilităţii vaselor capilare. 

DECOCT DE PĂTLAGINĂ 
ÎMPOTRIVA TUSEI ŞI A 

LARINGITEI
Pătlagina este o plantă erbacee 

foarte uşor adaptabilă la condiţiile de 
sol, umiditate, temperatură sau lumină. 
Aceasta este răspândită din zona de 
câmpie până în cea alpină, fi ind destul 
de uşor de recunoscut. 

Frunzele de pătlagină se recoltează 
din iunie până în septembrie, având 
grijă însă ca fl orile să nu fi e deschise 
în momentul recoltării. Acestea sunt 
folosite atât în uz intern, cât şi extern. 

Puterea terapeutică a frunzelor 
de pătlagină este dată de conţinutul 

bogat de aucubină, dar şi de fl avonoide 
şi substanţe cu acţiune antibiotică. 
Tratamentele naturiste cu frunze 
de pătlagină sau cu tincturi, infuzii 
sau macerate acţionează aproape 
identic, facilitând vindecarea tusei 
cu expectoraţie, laringitei, faringitei, 
bronşitelor, dar şi a rănilor deschise, 
ulceraţiilor, abceselor sau a altor infecţii 
generate de factori externi. Călugării 
care trăiesc în locuri mai izolate au grijă 
întotdeauna ca în preajma chiliilor să 
aibă şi câteva fi re de pătlagină, aceasta 
fi ind foarte utilă în anotimpul rece. 
Decoctul pe care aceştia îl prepară din 
planta uscată este folositor mai ales în 
tratarea afecţiunilor plămânilor şi a 
căilor respiratorii, fi ind cel mai efi cient 
antidot pentru tuse. În 500 ml de apă 
de izvor se fi erbe la foc mic o mână 
de frunze de pătlagină uscată, timp 
de 30 de minute. Apa care se evaporă 
în timpul fi erberii trebuie completată, 
apoi se mai lasă câteva clocote şi se 
ia de pe foc. Se strecoară imediat 
printr-un tifon umed şi se lasă acoperit. 
Se consumă întreaga cantitate pe tot 
parcursul zilei, cu înghiţituri mici. 

CEAIUL DE GHIMBIR 
CALMEAZĂ DURERILE 

SINUSALE 
Nimic nu este mai efi cient pentru 

tratarea sinuzitei decât o cură cu ceai 
de ghimbir. 

Pentru prepararea acestuia avem 
nevoie de o bucată de ghimbir proaspăt, 
care se spală bine, după care se curăţă 
de coajă şi se dă pe răzătoare. Se pun 2 
căni de apă într-un ibric, iar peste apa 
încă rece se adaugă 2 linguri de ghimbir 
proaspăt ras. Când apa începe să fi arbă, 
se dă fl acăra la foc foarte mic, se acoperă 
ibricul cu un capac şi se lasă la fi ert 
încă 5 minute. După aceea se strecoară, 
fi ind încă fi erbinte şi se toarnă în căni. 
Ceaiul se bea între mese, cu înghiţituri 
mici, astfel încât pe parcursul unei zile 
să se termine întreaga cantitate. Ceaiul 
de ghimbir este recomandat în tratarea 
infl amaţillor gâtului, în puseuri de 
tuse, laringită, stări de rău de mişcare, 
afecţiuni biliare, indigestii, sinuzită, 
dureri de cap sau nevralgii. Cura cu 
ceai de ghimbir nu trebuie să dureze 
mai mult de 1 săptămână. 

Mariana Borloveanu

„Cassation” în Si bemol major, K.V. 99, Concertul nr. 1, 
în Sol major, K.V. 313, pentru fl aut și orchestră și Simfonia 
nr. 28, în Do major, K.V. 200, de W. A. Mozart compun 
programul concertului de joi, 28 ianuarie 2021, de la 
Filarmonică. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice 
ploieștene se va afl a Adrian Petrescu, iar solist va fi  fl autistul 
Cătălin Oprițoiu. Concertul este dedicat aniversării a 265 
de ani de la nașterea lui W.A. Mozart (27 ianuarie 1756, 
Salzburg – 5 decembrie 1791, Viena).

Concertul se va desfășura cu public și va fi  transmis și 
integral live pe Virtual Concert Hall.

www.fi larmonicaploiesti.ro

SECȚIA REVISTĂ
Sâmbătă, 30 Ianuarie, ora 19:00; Duminica, 31 Ianuarie, 

ora 19:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu
SORRY CHARLIE de Troy Shearer
regia: Dragos Campan
cu: George Liviu Frincu (Charlie Fisher), Manuela 

Alionte Frincu (Jeny Fisher), Cosmin Sofron (Edward 
Petersen), Dana Vulc (Barbara Petersen), Robert Oprea 
(Edwin Dunlop)

SECȚIA PĂPUȘI
Duminică, 31 Ianuarie, ora 10:30 și ora 12,00 - Sala 

Teatrului de Animație
MOTANUL ÎNCĂLȚAT, adaptare dupa Charles 

Perrault, Regia: Mihai Androne, cu: Diana Uta, Adrian 
Georgescu, Lucian Orbean, Ioana Rosu/Lacramioara 
Bradoschi, Nelu Neagoe, Paul Niculae, Lizica Sterea, 
Catalin Radulescu/Mihai Androne

Recomandat copiilor peste 4 ani
EVENIMENTE

Vineri, 29 Ianuarie, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma 
Caragiu

ARTA, de Yasmina Reza, Regia: Cristi Juncu, cu: Vlad 
Zamfi rescu (Marc), Serban Pavlu (Serge), Gheorghe Ifrim 
(Yvan)                                                  www.teatruploiesti.ro

FILARMONICA PLOIEȘTIFILARMONICA PLOIEȘTI

TEATRUL „TOMA CARAGIU”TEATRUL „TOMA CARAGIU”

PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM

ȚȚ

ceai însemnă un aport de vitamine bogat de aucubină dar şi de flavonoide
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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LUNA DE MIERE 
– expresia provine din 
Babilonul de acum 4000 de 
ani, când, în prima lună de 
după nuntă, tatăl miresei 
trebuia să-i ofere ginerelui 
o băutură alcoolică ce 
conţinea miere. Calendarul 
babilonienilor era lunar, 
băutura conţinea miere, așa 
că a apărut  expresia „luna 

de miere”. Se consideră că 
această băutură îi sporea 
mirelui șansele să aibă copii  
cât mai curând, potrivit 
redescoperaistoria.ro.

OCHI PENTRU OCHI 
– este o expresie folosită 
în semn de solidaritate, 
fi ind cunoscută și ca „legea 
Talionului”, adică „viaţă 
pentru viaţă, dinte pentru 

dinte, ochi pentru ochi”.
Făcea parte din legislaţia 
antică mozaică.

ŢI-A MÂNCAT PISICA 
LIMBA? – întrebarea vine 
din Imperiul asirian, când 
inamicilor capturaţi li se tăia 
limba. Limbile erau folosite 
pentru a hrăni pisicile 
regilor.

IN VINO VERITAS – 
se traduce prin „adevărul 
stă în vin” și provine 
din Grecia antică, când 
cei bănuiţi de fapte 
dizgraţioase erau îmbătaţi 
de autorităţi și anchetaţi 
mai apoi, considerându-se 
că vor spune adevărul sub 
infl uenţa alcoolului.

CĂLCÂIUL LUI AHILE 
– se referă în punctul 
vulnerabil al unei persoane. 
Potrivit unei legende 
grecești, zeiţa Th etis i-a 

făcut baie fi ului ei, Ahile, în 
Styx, un fl uviu despre care se 
spunea că desparte infernul 
și oferă invincibilitate. 
Totuși, ea l-a ţinut de călcâi, 
astfel că ar fi  fost singura 
parte a corpului său care nu 
era protejată. Ahile a fost 
ucis de o săgeată care i-a 
ţintit călcâiul.

A FRECA MENTA – se 
folosește cu sensul de a nu 
face nimic, a lenevi. Provine 
din Grecia antică, când masa 
pe care se servea mâncarea 
era frecată cu mentă, pentru 
a avea un miros frumos. 
Responsabilitatea le revenea 
slujnicilor și era considerată 
o sarcină foarte ușoară.

O ÎNTORCI CA LA 
PLOIEȘTI – semnifi că 
nehotărârea și a apărut 
deoarece orașul Ploiești este 
un nod feroviar important 

din România, astfel că toate 
trenurile care veneau din 
București și se îndreptau 
către Transilvania erau 
nevoite să oprească la 
Ploiești, unde locomotiva 
era decuplată de garnituri.

A TRĂI CA ÎN SÂNUL 
LUI AVRAAM – semnifi că 
a avea o viaţă fericită. 
Provine din Evanghelia 
lui Luca, unde se spune că 
Lazăr a murit și a fost dus în 
sânul lui Avraam, adică în 
paradis.

A AVEA LIMBA 
ASCUŢITĂ – cu sensul  
de a fi  răutăcios, a spune 
lucruri care îi pot deranja pe 
ceilalţi. Este o aluzie la limba 
șarpelui, care este ascuţită și 
bifurcată, posesorul ei fi ind 
considerat un simbol al 
răului și al vicleniei.

A TE CULCA ODATĂ 
CU GĂINILE – se referă la 
o culcare pe înserat, uneori 
chiar înainte de a apune 
soarele.

LIMBA ROMÂNĂ – MEREU SURPRINZĂTOARELIMBA ROMÂNĂ – MEREU SURPRINZĂTOARE
Românii folosesc multe expresii în limbajul uzual, dar puţini știu cu adevărat de unde provin și care a fost sensul lor 

iniţial. Andreea Ruxandra și Ziare.com vă propun o trecere în revistă a unora dintre cele mai populare sintagme.
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