
Veste foarte bună pentru mediul de afaceri prahovean. Haier Tech 
România, parte a companiei chineze Haier Group, a anunțat că lucrările 

pentru prima unitate de frigidere din Europa, situată în Parcul Industrial 
Allianso, din Ariceștii Rahtivani, vor fi  terminate în termenul asumat, producția 
urmând să înceapă la sfârșitul acestei primăveri. Investiția este estimată la 
peste 70 de milioane de euro. Fabrica va avea 63.000 mp, 800 de muncitori și o 
producție de circa 
600.000 de aparate 
de refrigerare după 
2022. Producția 
va deservi piața 
europeană și va 
consolida ținta 
chinezilor de a 
deveni lideri la 
nivel mondial 
în producția de 
frigidere.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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 „Cu cât suntem mai naționaliști, cu atât vom fi  mai europeni.”
- Culese de Tata  Fiodor Mihailovici Dostoievski (1821 - 1881) scriitor rus
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Din 30 ianuarie 2021, începând cu ora 00.00, a fost pus
în funcțiune cel mai important sistem informațional 

integrat de urmărire a materialului lemnos - SUMAL 
2.0, a anunțat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 
Implementarea noului SUMAL descurajează tăierile ilegale 
de lemn și aduce benefi cii multiple pentru întreg sectorul 
silvic. 

Maria BOGDAN; Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

Deși profesorii nu sunt vaccinați antiCovid-19,
Guvernul a luat decizia de a redeschide 

școlile începând cu 8 februarie 2021. Nu va fi  însă o 
măsură unitară, ci se va aplica în funcție de contextul 
epidemiologic. În consecință, în localitățile cu 
puține cazuri de îmbolnăviri, se va proceda conform 
scenariului verde, adică toți copiii merg la școală, de la 
grădiniță, la liceu. În localitățile din scenariul galben, se 
duc la școală copiii de grădiniță, cei din învățământul 
primar și clasele a VIII-a și a XII-a. În localitățile din 
scenariul roșu merg fi zic doar copiii de la grădiniță și cei 
din învățământul primar, restul fac cursuri on-line. În 
localitățile carantinate, toată lumea stă acasă. Alte detalii 
organizatorice vor fi  publicate printr-un ordin comun al 
Ministerului Educației și Ministerului Sănătății.

SE REDESCHID ȘCOLILE PE 8 FEBRUARIE

La o zi după ce Consiliul Județean Prahova a aprobat
desfi ințarea Direcției de Pază, salariații acestei structuri 

au amenințat că vor contesta hotărârea în instanță. Pe pagina de 
socializare a instituției se arată: „Astazi (n.n. 27 ianuarie) s-a 
votat desfi ințarea noastră. Înainte de ședința de consiliu am primit 
asigurări de la președintele CJ că personalul va fi  preluat de fi rme 
private sau transferat la alte entități publice. Întrucât considerăm 
măsura nelegală, ne vom adresa instanței, cu speranța că aceasta va 
corecta votul unor consilieri județeni. Acceptăm măsura reorganizării 
și a diminuării cheltuielilor, dar nu putem accepta desfi ințarea!” 
Reamintin că salariații CJ au contestat în instanță și măsura 
reorganizării aparatului de specialitate al CJ Prahova, iar o primă 
decizie a constat în suspendarea hotărârii CJ.

p

FABRICA DE FRIGIDERE FABRICA DE FRIGIDERE 
HAIER, DE LA ARICEȘTII HAIER, DE LA ARICEȘTII 

RAHTIVANI, VA ÎNCEPE SĂ RAHTIVANI, VA ÎNCEPE SĂ 
PRODUCĂ DIN ACEST ANPRODUCĂ DIN ACEST AN

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA SE 
VA ALEGE CU UN NOU PROCESVA ALEGE CU UN NOU PROCES

PSD, să cereți demisia ministrului 
sănătății pentru că în trei luni nu a 
reușit să facă ce trebuia să faceți voi 
în zeci de ani (Streinu Cercel, actual 
parlamentar PSD, a fost timp de peste 
25 de ani managerul institutului “Matei 
Balș”, acolo unde au murit iar oameni 
carbonizați)?

USR+, să puneți în fruntea sănătății 
un tip care nu are alt scop decât 
îndestularea poft ei narcisiste, prin 
provocări din vârful limbii și acuze 
cinice în sânul coaliției (ex. cearta cu 
Nicușor Dan, Emil Boc, Nelu Tătaru 
etc) și mai puțin prin începerea reală 
a muncii de restructurare din temelii 
a sistemului pe care, prea mândru de 
părul lui în oglindă, îl păstorește?

PNL, să vă spălați pe mâini de 
fi ecare dată când un ministru gafează 
sau dă dovadă de incompetență, 
pentru că nu e membrul vostru de 
partid, uitând că lumea v-a ales ca 
să îndreptați lucrurile, indiferent de 
domeniu, nu ca să vă puneți mâna la 
ochi de teamă să nu vedeți problemele?

PSD, să acuzați restructurările 
de personal bugetar, când tocmai 
voi ați dezechilibrat piața forței de 
muncă prin umfl area aparatului 
administrativ cu toate lichelele și 
curviștinele, și prin explozia salariilor 
funcționarilor publici, peste cele de 
la privat, unde se muncește pe rupte 
pentru supraviețuire, nu pentru al 
treisprezecelea salariu sau pentru 
tichete suplimentare de vacanță?

PNL, să anunțați reducerea 
numărului bugetarilor, dar să înfi ințați 
noi funcții de subprefecți și secretari 
generali, cu salarii cât o turmă de 
portari și femei de serviciu?

USR+, să mai ridicați ochii din 
pământ după ce continuați să vă încasați 
salariile babane din Parlamentul ăla în 
care coabitați bine-mersi cu penalii 
lor și ai voștri, cu imunitate și șofer la 
scară?

PSD, să se plângă de epurare politică 
din toate funcțiile căpușate ani la rând 
de fi lfi zoni și fi lfi zoane cu cravată roșie 
și matricolă de partid?

PNL, să acuze greaua moștenire 
în timp ce păstrează și chiar creează 
posturi pentru pesediști pentru a-i 
plasa în fruntea unor instituții bugetate 
de la Consiliile Județene sau direct de 
la Guvern?...

...Și mă opresc doar aici pentru, că 
simt că-mi dă sângele pe nas de nervi!

Junioarele 2 de la 
CSM Ploiești, 5
victorii din 5 meciuri! 
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ACTUALITATE

ACCIDENT PE STRADA 
CAMELIEI DIN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe 

strada Cameliei din Ploiești după 
ce un bărbat, în vârstă de 80 de ani, 
a fost acroșat de un auto. Victima 
a fost transportată la Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești 
pentru investigații medicale. 
Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. Trafi cul rutier în zonă nu 
a fost întrerupt. 

ACCIDENT RUTIER PE DN1B, 
LA VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1, pe raza comunei Valea 
Călugărească, după ce două auto 
au intrat în coliziune. În urma 
impactului, două persoane au 
fost rănite. Victimele au fost 
transportate la Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești, pentru acordarea 
de îngrijiri medicale. Trafi cul 
rutier în zona accidentului a fost 
dirijat alternativ.
ACCIDENT RUTIER ÎNTR-O 
INTERSECȚIE DIN PLOIEȘTI

Evenimentul rutier a avut 
loc la intersecția străzii BP 
Hașdeu cu strada 13 Decembrie. 
Astfel, potrivit primelor date, 

o autoutilitară care circula pe 
strada B.P. Hașdeu  a fost lovită 
de un turism care se deplasa pe 
strada 13 Decembrie. Din impact, 
autoutilitara s-a răsturnat pe 
plafon. Din fericire, evenimentul 
rutier nu s-a soldat cu victime. 
Trafi cul rutier pe strada B.P. 
Hașdeu a fost dirijat. 

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
STARCHIOJD

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care 
a cuprins o casă din comuna 
Starchiojd. Focul, potrivit 

ISU Prahova, s-a manifestat 
pe o suprafață de 100 mp, iar 
ulterior s-a propagat și la anexele 
gospodărești, pe o suprafață de 
70 mp. Potrivit ISU Prahova, 
la fața locului au intervenit trei 
echipaje de pompieri. 

Nenea profu` Sorin 
Câmpeanu și cu toată 

ștăbărimea de la minister au căzut 
de acord că geografi a nu mai 
trebuie prin Românica asta, așa 
că au înghesuit materia, împreună 
cu istoria, într-un grup denumit 
Științe Sociale. Profesorii din 
Prahova și Societatea de Geografi e 
din România au trimis un memoriu 
MEC prin care mahării sunt rugați 
să renunțe la această idee. Credeți 
că îi va băga cineva în seamă? Noi 
credem că nu. Cel puțin nu acum.

-Are nume de câmpie,
Dar săracul nici nu știe,
Cu a lui agronomie,
Că  șesul e... geografi e!

Salariații de la TCE au intrat 
în grevă japoneză pentru că 

nu s-a ajuns la un acord cu privire 
la un nou contract colectiv de 
muncă, care să vizeze și o majorare 
salarială. Sindicaliștii cer o creștere 
cu 400 sau 500 lei a lefurilor, 
dublarea valorii tichetelor de masă 
și o primă de 100 de lei de 8 Martie, 
pentru femei. În cazul în care aceste 
cerințe nu vor fi  îndeplinite, liderii 
vor trece la proteste adevărate.

-La TCE făcui o constatare
Și poate-oricine să observe:
Cu voucherele merg la mare,
Iar iarna se pun oamenii pe... 
greve.

Guvernul a aprobat o hotărâre 
prin care prefecții și 

subprefecții vor deveni demnitari, 
iar cei care ocupă funcțiile pot 
fi  membri de partid. Premierul 
Florin Câțu a spus că măsura nu 
este „o politizare, ci o reașezare a 
acestei funcții”. Cseke Attila a mai 
spălat rușinica acestei declarații 
spunând tranșant că, „în realitate, 

de foarte mulți ani, indiferent de 
guvernare, avem în funcțiile de 
prefect și subprefect oameni politici, 
iar acum terminăm cu această 
ipocrizie”. 

-Ghicitoare:
„Ce e mic la Cîțu oare
Și nu-l doare?”
Dezlegare:
-E un singur cuvințel
Și se cheamă...cerebel!

Hopa! Ca să scrie un proiect 
de reabilitare a termiei din 

Ploiești prin fi nanțarea europeană 
și bugetul propriu, Consiliul 
Județean Prahova a apelat la o 
fi rmă de conultanță, pe care o 
va plăti cu 134.900 lei fără TVA, 
asta deși instituția are o structură 
numită chiar așa, Direcția 
Proiecte cu Finanțare Externă. Se 
pare însă că prin reorganizarea 
CJ aceasta a cam fost făcută 
varză, iar economiile promise 
prin diminuarea numărului de 
angajați se duc pe apa Sâmbetei... 
Ok, într-o singură lună, CJ a mai 
plătit 135.000 lei fără TVA pentru 
proiectul european de alimentare 
cu gaze și încă 135.000 lei pentru 
documentația prin care CJ vrea să 
împrumute 165 mil. lei.

-La CJ acum e rostul,
S-a-ntâlnit hoțul cu prostul.

Iar ca rezultat, vedeți,
Milioane la...băieți!

Auzi colea la Marcel Ciolacu, 
liderul PSD: „Îmi doresc 

o Românie și o Europă în care 
fi ecare cetățean să se simtă egal, 
fără discriminare.” Serios, drăguță? 
Și cum naiba vei fi  tu egal cu noi? 
Noi- facultate la stat, tu-la distanță 
sau la casa scării. Noi, munca de 
Sisif la privat, tu- boier la stat. Noi-
pensie normala, tu-pensie specială.

-Despre a lui egalitate
Vă invit, azi, să vorbim:
El-un șmecher jumătate,
Noi-doar fraieri ce-l plătim!

Primărița din Câmpulung 
Muscel, Elena Lasconi, s-a 

dus la serviciu dis-de-dimineață, 
cu etilotestul. Evident, a verifi cat 
doi angajați, iar unul era deja beat: 
„Pe unul l-am găsit cu alcoolemia 
de 0,85 la mie alcool pur în aerul 
respirat. Asta înseamnă că e beat. 
Dacă era la volan ar fi  avut dosar 
penal riscând închisoare de la unu 
la cinci ani. Dar cum e angajat la 
stat...”

-De ăști bețivi e clar c-a fost un 
fl eac

Să scapi ușor și fără gălăgie.  
Dar eu întreb: pentru prostie o fi  

leac?
Că asta-i populară prin orice 

primărie...

USR-PLUS a propus-o pe 
Irina Alexe, fostă protejată 

a lui Blaga și Cioloș, polițistă 
pensionată la 42 de ani, cu venituri 
de aproape 13.000 lei, în funcția de 
secretar de stat în MAI. Acesta va 
cumula pensia cu salariul destul de 
baban fi indcă, na, era penurie de 
inteligențe în România. Și Florin 
Câțu l-a pus în funcția de șef al 
corupului de control pe Silviu 
Gabriel Barbu, fost judecător cu 
pensie specială, ale cărui venituri 
vor fi  rotunjite la aproape 6.000 
euro/lună.

-Sunt cinstiți nevoie-mare,
Au pus râvnă și elan,
Ca să dea la fi ecare
De mâncat înc-un ciolan!

Cică patronul Astra, Ion Niculae, 
s-a internat într-un spital din 

Italia fi x înainte ca magistrații 
să se pronunțe într-un dosar în 
care procurorii au cerut 12 ani 
de pușcărie pentru miliardarul 
român. Tot prin Italia s-au refugiat, 
mă rog, „spitalizat” și alți români 
cinstiți, condamnați la închisoare 
de justiția „nedreaptă” de pe la 
noi: Alina Bica, Dragoș Săvulescu, 
Mario Iorgulescu, Paul, ăl care se 
dă prinț, Vâlcov etc. Înțeleg că e 
bună o ascunzătoare în Sicilia ori 
pe la Napoli, dar aveți grijă: dacă 
le stricați la ăia mafi a s-ar putea să 
doriți pușcăria de-acasă....

-Mafi oții, clar, se știe, 
Din Sicilia-au plecat.
Dar în dulcea Românie
Ei s-au perfecționat.

SR PLUS a propus o pe
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TRAGEDIE LA PLOIEȘTI. DOI 
TINERI AU MURIT DUPĂ 
CE S-AU INTOXICAT CU 
MONOXID DE CARBON

Două persoane, o tânără în 
vârstă de 25 de ani și un tânăr în 
vârstă de 33 de ani, au fost găsite de 
către rude, în stare de inconștiență, 
într-o locuință situată pe strada 
Teilor din Ploiești. Serviciul 
Județean de Ambulanță Prahova 
a anunțat că la locul intervenției 
s-au deplasat două echipaje cu 
medic și unul cu asistent medical. 

Pacientii, a anunțat SAJ Prahova, 
au fost găsiți în stop cardio 
respirator, iar prima ipoteză a fost 
de posibilă intoxicație cu monoxid 
de carbon. Potrivit ISU Prahova, 
cele două persoane, în curs de 

resuscitare de către echipajul SAJ, 
au fost transportate la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești. Aici 
s-a stabilit că tinerii s-au intoxicat 
cu monoxid de carbon. Din păcate, 
cei doi tineri au decedat, în ciuda 
eforturilor depuse de medici.

INCENDIU VIOLENT LA 
O CASĂ DIN MĂNECIU 

UNGURENI
Pompierii au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui 
incendiu violent la o locuință din 
Măneciu Ungureni. La sosirea 
echipajelor la locul intervenției, 
potrivit ISU Prahova, incendiul 

se manifesta la acoperiș, pe o 
suprafață de aproximativ 50 
mp, cuprinzând și 3 mc lemne 
de foc. Șapte pompieri militari 
au acționat cu două echipaje 
de stingere, pentru localizarea 
și lichidarea incendiului și 
protejarea vecinătăților, a anunțat 
ISU Prahova, care a precizat că 
„incendiul a izbucnit, cel mai 
probabil, din cauza jarului căzut 
din sistemele de încălzire”.

AUTOTURISM ÎN FLĂCĂRI 
LA VĂLENII DE MUNTE

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

a cuprins un autoturism în 
localitatea Vălenii de Munte. La 
fața locului, potrivit ISU Prahova, 
s-a deplasat un echipaj de 
pompieri. La sosirea echipajelor 
de intervenție, a anunțat ISU 
Prahova, incendiul se manifesta 
violent, cuprinzând elementele 
combustibile din componența 
compartimentului motor. După 
localizarea și stingerea focului, 
pompierii au stabilit că incendiul 
a izbucnit, cel mai probabil, din 
cauza unui cablu electric defect, 
neizolat corespunzător. Din 
fericire, incendiul nu s-a soldat cu 
victime.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

La propunerea Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației, Guvernul României 
a emis o Ordonanță de urgență pentru 
modifi carea și completarea OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ 
în sensul în care se schimbă statutul 
prefecților și subprefecților, acestea 
devenind funcții de demnitate publică. În 
plus, persoanele care ocupă aceste poziții 
pot fi  membri ai unor formațiuni politice. 
Cu alte cuvinte se revine la politizarea 
funcției sau, dacă vreți, se iese din 
ipocrizia de până acum, când respectivele 
funcții erau teoretic apolitice, dar în 
realitate numirile se realizau strict pe 

criterii de ordin politic. Este ceea ce spune 
foarte clar și ministrul MDLPA, Cseke 
Attila: „În realitate, de foarte mulți ani, 
indiferent de guvernare, avem în funcțiile 
de prefect și subprefect oameni politici. 
Terminăm cu această ipocrizie.” Premierul 
Florin Cîțu a fost mult mai neinspirat în 
declarații, afi rmând că actul normativ „nu 
e o politizare  a funcției de prefect”, ci  „o 
reașezare a acestei funcții”. 

Prefecții și subprefecții își vor păstra 
calitatea de înalți funcționari publici 
pentru o perioadă de cel mult 30 zile de 
la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, 
urmând ca, după această perioadă, 
statutul lor să se conformeze noilor 

reglementări, adică să devină demnitari. 
Tot prin această ordonanță a fost 
înfi ințată și funcția de secretar general al 
instituției prefectului, rolul acestuia fi ind, 
după ministrul Cseke Attila, de a clarifi ca 
delimitarea dintre nivelul politic și cel 
administrativ al instituţiei prefectului: 
„Înfi inţarea acestei funcţii reprezintă o 
garanţie suplimentară privind îndeplinirea 
imparţială a atribuţiilor prefectului, 
inclusiv în contextul în care acesta este 
demnitar. Înaltul funcţionar public sprijină 
activitatea prefectului în exercitarea 
controlului de legalitate și coordonează 
structura de specialitate prin care se 
realizează aceste atribuţii. Mai mult, spre 
deosebire de prefecţi și subprefecţi, pentru 
secretarii generali ai instituţiei prefectului 
sunt introduse condiţii exprese de studii.” 

Curios este că, până deunăzi vreme, 
liderii partidelor politice afl ate la putere 
acuzau PSD de superbirocratizare și 
politizarea funcțiilor în structurile 
statului, iar când au ocazia să corecteze 
acest aspect, fac exact pe dos, continuând 
într-un fel politica social-democraților.

Fostul viceprimar social-democrat în 
perioada 2012-2020 și, pentru un an, 

primar interimar al Ploieștiului, Mihai Cristian 
Ganea, s-a descurcat de minune și a vânat, 
într-o Prahovă aproape liberală, o funcție de 
director într-o structură publică. Este vorba 
despre poziția de director al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriat pentru 
Managementul Deșeurilor” Prahova, fondată 
de 103 primării și Consiliul Județean, care 
gestionează activitatea de ridicare a gunoaielor 
din județ. Această „reușită” ne duce cu gândul 
unui blat între PNL și forțele de stânga, Ganea 
fi ind, de anul trecut, membru al Pro România, dar 
rămânând profund atașat PSD. De altfel, se știe, 
trecerea sa la partidul lui Ponta a fost discutată 
și aranjată în PSD.  De unde rezultă blatul, veți 
întreba? Pentru cititorii neavizați este sufi cient să 
vă spunem că ADI Deșeuri este coordonată de 
președintele Consiliului Județean, liberalul Iulian 
Dumitrescu. Pentru cei care sunt în interiorul 
fenomenului politic, amiciția dintre PSD și PNL 
este arhicunoscută; disputele pe care le vedem noi 
în spațiul public sunt oarecum forțate, cele două 
partide având multe legături vechi și trainice. 
Este deranjantă această numire totuși având în 
vedere că PNL, dar mai ales USR și PLUS, vorbesc 
obsesiv despre meritocrație.

p
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Pe 20 ianuarie 2021, Avocatul 
Poporului, Renate Weber, a emis 

o recomandare adresată managerului 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești, 
prin care se solicită instituirea unui 
protocol de informare a aparținătorilor 
în legătură cu pacienții din spital sau care 
ajung la Unitatea de Primiri Urgențe. 
Pe scurt, în notă se precizează că, „în 
exercitarea atribuțiilor prevăzute de 
legislația în vigoare, managerul va dispune 
elaborarea procedurii operaționale 
privind informarea aparținătorilor 
despre starea de sănătate a pacienților 
internați în orice secție a spitalului, 
conform legislației în vigoare, în așa fel 
încât să fi e descriși toți pașii care trebuie 
urmați, stabilite atribuțiile, persoanele 
responsabile, avându-se în vedere și 
permanenta revizuire a acestei proceduri”. 
Documentul mai precizează că echipa 
de la SJU trebuie să asigure „prelucrarea 
procedurii operaționale cu întreg 
personalul implicat, precum și aducerea la 
cunoștința pacienților și a aparținătorilor 

a conținutului respectivei proceduri 
operaționale, prin publicarea acesteia pe 
pagina de internet a spitalului sau prin 
afi șare la avizierul spitalului.” Directorul 
spitalului are la dispoziție 30 de zile 

pentru a informa Avocatul Poporului cu 
privire la însușirea recomandării, precum 
și măsurile dispuse, inclusiv copii ale 
documentelor care reglementează toată 
situația.

a conținutului respectivei proceduri pentru a informa Avocatul Poporului cu
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 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE
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CONFLICT LA O SALĂ DE 
FITNESS DIN PLOIEȘTI

Polițiștii au fost sesizați cu privire 
la un confl ict între un antrenor 
și doi clienți, la o sală de fi tness 
situată la ieșire din Ploiești, pe raza 
localității Blejoi. La fața locului 

s-au deplasat echipaje ale Poliției 
care au identifi cat persoanele 
în cauză. Din primele date, trei 
persoane ar fi  avut un confl ict 
verbal și fi zic, unul dintre aceștia 
folosind pentru a se apăra un pistol 
tip airsoft  fără încărcător, ulterior 
la sala respectivă deplasându-se 
și rude ale celor doi agresori. Cei 
implicați în confl ict au fost conduși 
la Poliție pentru audieri. În urma 
incidentului nicio persoană nu 
a suferit vătămări. IJP Prahova 
a anunțat că polițiștii efectuează 

cercetări pentru stabilirea 
situației de fapt și administrarea 
probatoriului. 

TREI BĂRBAȚI REȚINUȚI 
PENTRU ÎNȘELĂCIUNE PRIN 
METODA „BANCNOTA DE 500 

DE LEI” 
Polițiștii din Sinaia au fost 

sesizați cu privire la comiterea 
unei fapte de înșelăciune asupra 
angajatei unei farmacii. „Din 
verifi cările efectuate s-a stabilit că, 
în incinta unității, s-a prezentat 
un bărbat care a intenționat să 
achiziționeze un produs, pe care 
a vrut să îl achite cu o bancnotă 
de 500 de lei. După ce a primit 
restul, acesta a spus că nu mai 

dorește să cumpere nimic și a 
solicitat restituirea bancnotei de 
500 lei, moment în care, profi tând 
de neatenția vânzătoarei, a sustras 
suma de 300 de lei din restul 
primit”, a precizat IJP Prahova. În 
urma activităților de investigație, 
polițiștii au reușit în scurt timp 
de la sesizare să identifi ce și să 
depisteze trei bărbați, bănuiți de 
comiterea faptei, iar din cercetări, 
a reieșit că aceștia, folosind același 
mod de operare, au încercat să-i 
inducă în eroare și pe angajații 
unui supermarket din Sinaia. „Cei 
trei bărbați au fost reținuți pentru 
24 de ore, urmând a fi  prezentați în 
instanță cu propunere de arestare 
preventivă, iar cercetările sunt 

continuate sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de înșelăciune”, a mai 
precizat IJP Prahova.

AUTOTURISM FURAT, 
DEPISTAT PE O STRADĂ 

DIN PLOIEȘTI
Polițiștii au depistat și blocat în 

trafi c, pe strada Gheorghe Doja din 
Ploiești, un autoturism, care fusese 
dat în consemn în aceeași seară, ca 
fi ind furat de pe raza municipiului 
București. „Atât conducătorul 
auto, cât și autoturismul în cauză, 
au fost preluați de către colegii din 
cadrul Direcției Generale de Poliție 
a Municipiului București, pentru 
continuarea cercetărilor”, a precizat 
IJP Prahova.

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CJ PRAHOVA, SOLICITATĂ ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CJ PRAHOVA, SOLICITATĂ 
DE CONSILIERUL MIHAI CRISTIAN APOSTOLACHE

Consilierul județean Mihai Cristian 
Apostolache, președintele 

Partidului Prahova în Acțiune, i-a adresat 
președintelui Consiliului Județean Prahova, 
Iulian Dumitrescu, să convoace o ședință 
extraordinară pentru a se discuta, în 
amănunt, situația unităților spitalicești 
afl ate în gestiunea instituției, respectiv, 
Spitalul Județean de Urgență și Spitalul de 
Obstetrică și Ginecologie. Apostolache 
dorește o informare și cu privire la modul 
în care s-au cheltuit banii alocați în ultima 
perioadă. Iată textul scrisorii făcute publică: 
„Vă adresez rugămintea să convocați o 
ședință extraordinară a Consiliului Județean 
Prahova în care să ni se prezinte și să discutăm 
despre situația din unitățile medicale care 
se afl ă în subordinea Consiliului Județean 
Prahova, respectiv Spitalul Județean 
de Urgență și Spitalul de Obstetrică-
Ginecologie. Dorim să cunoaștem situația la 
zi, nevoile și așteptările personalului medical, 
urgențele care trebuie rezolvate, resursele 
fi nanciare necesare pentru buna funcționare 

a unităților medicale respective și pentru 
oferirea unui serviciu medical de calitate. 
Având în vedere faptul că, de la începutul 
mandatului sau, Consiliul Județean Prahova 
a alocat resurse fi nanciare semnifi cative către 
unitățile medicale amintite, este important 
să cunoaștem și cum au fost cheltuite aceste 
resurse”. Apostolache mai scrie că  dorește 
„să devină o regulă (n.n.-aceste informari 
sau discuții) și să avem garanție că lucrurile 
funcționează bine la nivelul celor două 

unități medicale.”
Scrisoarea vine în contextul ultimei 

tragedii de la Spitalul „Matei Balș”, din 
Capitală. Și trebuie să spunem că, la nivelul 
unităților spitalicești din Prahova, nu s-a 
remediat nimic din defi ciențele găsite în 
noiembrie 2020, constatate după controlul 
generat de drama petrecută la Spitalul 
de Urgență Piatra Neamț. Și acum, ca și 
atunci, în cele 26 de unități sanitare de stat 
și private cu paturi, cu 132 de clădiri, situția 

era următoarea: 14 clădiri erau autorizate, 
4- autorizate parțial, 4 funcționau și 
funcționează fără autorizație de securitate 
la incendiu, 2 dețin aviz de securitate, iar 
alte 108 nu fac obiectul autorizării privind 
securitatea la incendiu.

TEMA SUPUSĂ DEZBATERII: SITUAȚIA CELOR DOUĂ SPITALE DIN SUBORDINEA 
CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA

era următoarea: 14 clădiri erau autorizate

Clădiri autorizate parțial privind securitatea la incendiu
1. Spitalul de Obstetrica si Ginecologie ( CORP D ȘI ETAJ II CORP B)
2. Spital Orasenesc Vălenii de Munte – Pavilion Central
3. Spital privat (S+P+1E)
4. Spital orasenesc Sinaia – CPU
Clădiri care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu
1. Spital Județean Ploies   – Clădire Spital
2. Spital Județean – Secția O  almo
3. Spital județean – Secția Boli infecțioase
4. Spital privat – clădire

CONSILIERUL LOCAL CRISTINA CONSILIERUL LOCAL CRISTINA 
COCHINESCU PROPUNE MĂSURI COCHINESCU PROPUNE MĂSURI 

SPECIALE PENTRU BLOCUL SPECIALE PENTRU BLOCUL 
SOCIAL DIN STRADA CĂTINEI

Consilierul local al 
Partidului Prahova 

în Acțiune, Cristina Toma 
Cochinescu, a anunțat că se 
vor lua unele măsuri la blocul 
de locuințe sociale de pe stada 
Cătinei nr.3, din zona de 
nord a orașului, ca urmare a 
comportamentului unora dintre 
locatari și a condițiilor insalubre 
în care locuiesc. Mai mulți 
dintre vecini au reclamat faptul 
că s-a ajuns la situații aproape 
inacceptabile. Cochinescu a scris:

„În activitatea mea de 
consilier local, am vizitat toate 
căminele de locuințe sociale 
din municipiul Ploiești și am 
consemnat problemele existente 
la nivelul locuințelor sociale 
din Blocul 27A, de pe strada 
Cătinei nr.3: sub același acoperiș 
locuiesc atât familii care respectă 
normele sociale în privința bunei 
vecinătăți, a igienei propriei 
locuințe, a blocului social și a 
zonelor din jurul acestuia, cât și 
persoane care nu se conformează 

normelor de conviețuire socială. 
În perioada februarie-aprilie 
2021, vor fi  întreprinse următoare 
acțiuni care privesc acest bloc:

-solicitarea de către 
Administrarea Serviciilor Sociale 
Comunitare de la instituțiile 
abilitate a informațiilor privind 
situația contravențiilor/amenzilor 
de natură legală și fi scală a tuturor 
membrilor familiilor care locuiesc 
în căminul amintit;

-evacuarea persoanelor care au 
încălcat contractele de asistență 
socială (potrivit legislației române 
și hotărârilor Consiliului Local al 
Ploiești);

-mutarea unui număr de 40 de 
familii care benefi ciază de locuințe 
sociale din căminul din strada 
Cătinei în blocul de locuințe 
sociale de pe strada Libertății;

-reabilitarea căminului de pe 
strada Cătinei și transformarea 
acestuia în bloc de locuințe cu baie 
și bucătărie proprii;

-reintegrarea blocului în cadrul 
unui proiect de înfrumusețare și 
modernizare a zonei.”

Direcția de Sănătate Publică Prahova a anunțat 
că, până luni, în județ au ajuns 27.483 de doze 

de vaccin anti Sars-CoV-2. Dintre acestea, 25.288 au 
fost consumate, alte 2.163 fi ind în curs de administrare 
personalului medico-sanitar și benefi ciarilor care se 
încadrează în cea de-a doua etapă a imunizării. În prezent, 
3.175 de persoane au primit deja și a doua doză de vaccin, 
în Prahova prima etapă de imunizare debutând pe data 
de 31 decembrie 2020, cu personalul medico-sanitar.
De la începutul campaniei de vaccinare anti Covid-19, 
potrivit DSP Prahova, numărul total al dozelor pierdute-
diluate și neutilizate ori sparte sau doze insufi ciente- este 
de 32. La nivel național, 721.184 de doze de vaccin Pfi zer 
BioNTech au fost administrate de la debutul campaniei, la 
un număr de 598.135 persoane, din care 475.086 persoane 
au fost vaccinate cu 1 doză, iar 123.049 de persoane au fost 
vaccinate cu 2 doze.

DOAR 27.483 DE DOAR 27.483 DE 
DOZE DE VACCIN DOZE DE VACCIN 

ÎN PRAHOVA!

irecția de Sănătate Publică Prahova a anunțat
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La sfârșitul săptămânii trecute, la sediul Consiliului 
Județean Prahova, a avut loc conferința de lansare 

a proiectului <<Restaurarea, revitalizarea și punerea 
în valoare a obiectivului Casa Compozitorului „Paul 
Constantinescu”, Ploiești>>, moment care deschide 
activitățile legate de refacerea acestei clădiri monument 
istoric de importanță națională. Proiectul a fost semnat anul 
trecut, de vechea conducere a CJ, în cadrul Programului 

Ro-Cultura, fi nanțarea fi ind asigurată prin Mecanismul 
Financiar al Spațiului Economic European (SEE). Valoarea 
se ridică la 10.582.442,87 lei, din care 7.797.098,66 lei 
reprezintă sprijinul fi nanciar nerambursabil, iar termenul 
de fi nalizare a investițiilor este de 36 de luni. Programul 
RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii, 
prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca 
obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și 

sociale prin cooperare culturală, 
antreprenoriat cultural și 
managementul patrimoniului 
cultural. Granturile SEE 
înglobează contribuția Islandei, 
Principatului Liechtenstein și a 
Regatului Norvegiei la reducerea 
disparităților economice și 
sociale în Spaţiul Economic 
European și la consolidarea 
relațiilor bilaterale cu 15 state 
benefi ciare din estul și sudul 
Europei, precum și din statele 
baltice. 

RAZIE DE AMPLOARE 
ÎN PLOIEȘTI ȘI ÎN 

LOCALITĂȚILE LIMITROFE
Acțiunea tip razie a avut loc în 

municipiul Ploiești și în zonele 
rurale limitrofe, având ca scop 
principal verifi carea modului de 
respectare a prevederilor legale 
în vigoare, pentru prevenirea 
răspândirii infecției cu virusul 
SARS-CoV-2, asigurarea unui 
climat de ordine publică și siguranță 
rutieră, precum și prevenirea 

criminalității. „La acțiune au fost 
angrenate aproximativ 400 de forțe 
de ordine, respectiv polițiști și 
jandarmi din cadrul Inspectoratului 
Județean de Jandarmi Prahova 
și Grupării Mobile de Jandarmi 

,,Matei Basarab” Ploiești, precum 
și specialiști ai Direcției de 
Sănătate Publică Prahova, Direcției 
Sanitar-Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Prahova, 
Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Prahova și Comisariatului Județean 
pentru protecția Consumatorului 
Prahova”, a anunțat IJP Prahova. În 
cadrul activităților desfășurate, au 
fost legitimate 1.350 de persoane și 
controlate  1.152 de autovehicule, 
dintre care 17 mijloace de transport 
în comun, fi ind totodată efectuat 
controlul corporal sumar asupra 
a 89 de persoane.  „De asemenea, 
au fost verifi cați 82 de agenți 

economici, dintre care 19 cazinouri 
și săli de joc. Pentru neregulile 
constatate, au fost aplicate 259 
de sancțiuni contravenționale, 
atât pentru abateri la regimul 
rutier și abateri de la normele de 
conviețuire socială cât și pentru 
încălcarea normelor de prevenire 
a răspândirii virusului SARS-
CoV-2, impuse pe durata stării 
de alertă. Valoarea sancțiunilor 
depășește 69.000 de lei, iar ca 
măsuri complementare au fost 
reținute 5 permise de conducere și 
13 certifi cate de înmatriculare și 3 
plăcuțe cu numere”, a precizat IJP 
Prahova. 

BĂRBAT PRINS LA SCURT 
TIMP DUPĂ CE A FURAT 

DINTR-UN SUPERMARKET
Un bărbat, în vârstă de 52 de 

ani, din Ploiești, a fost depisat de 
către polițiști, la scurt timp după 
comiterea unei infracțiuni de furt 
dintr-un supermarket din zona 
de sud a municipiului. „În urma 
administrării probatoriului, față de 
acesta a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore, cercetările fi ind 
continuate în vederea probării 
întregii activități infracționale”, a 
anunțat IJP Prahova. 
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SUMAL 2 A SUMAL 2 A 
DEVENIT DEVENIT 

OPERAȚIONAL OPERAȚIONAL 
LA SFÂRȘITUL LA SFÂRȘITUL 

LUNII IANUARIELUNII IANUARIE

Pe lângă îmbunătățirile semnifi cative în ceea ce 
privește urmărirea trasabilității lemnului, noul sistem 

informatic include un amplu proces de debirocratizare a 
sectorului, prin eliminarea mai multor registre și documente, 
precum și prin automatizarea fl uxurilor de date care, până 
acum, se realizau manual. Astfel, pentru administratorii 
de păduri - ocoalele silvice de stat și private (de regim)- au 
fost înlocuite registrul „marcări” și cel al „dispozitivelor de 
marcat”, fi șele de marcare de mână, precum și centralizările 
aferente. Odată cu implementarea SUMAL 2.0, toate 
marcările se vor realiza electronic în teren, iar volumele 
se calculează și se transmit automat. Noul SUMAL are 
capacitatea de a descoperi automat eventuale erori din 
culegerea datelor dendrometice, astfel încât acestea să poată 
fi  corectate în timp util.

Anul trecut, Consiliul Județean 
Prahova anunța că, prin reducerea 

organigramei aparatului propriu de la 247 
de posturi, la 146 de posturi, se vor face 
economii anuale de 12 milioane de lei. 
Această restructurare nu a afectat foarte tare 
compartimentul sau seviciul proiectelor cu 
fi nanțare externă: înainte existau 13 posturi, 
acum sunt 10. De fapt, ca să fi m corecți, 
restructurarea nici nu s-a produs încă, din 
cauză că instanța a suspendat  hotărârea CJ 
nr.140/13 nov.2020, deci la acest moment 
avem tot 13 posturi. Curios este că executivul 
CJ a ales să nu-și folosească salariații pentru 
a scrie proiectele europene, ci să angajeze 
fi rme de consultanță. Unele contracte au 
fost atribuite prin încredințare directă, iar 
altele prin licitație publică (SEAP). Pentru 
prima categorie de contracte, administrația 
județeană s-a folosit de excepția din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice prin 
care se spune că „autoritatea contractantă 
are dreptul de a achiziționa direct produse 
sau servicii în cazul în care valoarea estimată 
a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 
132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care 
valoarea estimată a achiziției, fără TVA, 
este mai mică decât 441.730 lei.” În fi ne, 
revenind  la serviciile de consultanță, CJ 
Prahova a încheiat trei astfel de contracte 
numai într-o lună, două pentru proiecte 
europene, al treilea, pentru un proiect intern:

-134.900 de lei fără TVA pentru servicii 
în vederea scrierii aplicației de fi nanțare și 
acordarea de sprijin în evaluarea proiectului 
ce va fi  depus în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare (POIM), 
Axa prioritară 7-Creșterea efi cienței 
energetice la nivelul sistemului centralizat 
de termofi care în Ploiești, etapa I;
-135.000 de lei în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa Prioritară 8- Sisteme inteligente și 
sustenabile de transport al energiei electrice 
și gazelor naturale (înfi ințare alimentare cu 
gaze pe Valea Slănicului);

-135.000 lei pentru contractarea 
împrumutului de 165 de mil. lei pe care 
legislativul CJ tocmai l-a aprobat.

Problema care se ridică ar fi  următoarea: 
cam unde o să fi e economia promisă prin 
restructurarea aparatului de specialitate 
dacă banii se duc acum pe consultanță, iar 
în paralel CJ are și un compartiment pentru 
fonduri europene?

L-am întrebat pe fostul președinte al CJ 
Prahova, Bogdan Toader, acum deputat din 
partea PSD, dacă și în mandatul domniei 
sale se apela la fi rmele de consultanță. 
Iar răspunsul a fost unul fără echivoc: „a 
existat, în ultimii ani, un singur proiect cu 
fi nanțare europeană pentru care am apelat 
la un consultat extern și asta pentru că  a 
fost  extrem de complex. Mă refer la proiectul 

denumit, pe scurt, managementul deșeurilor. 
În rest, pentru absolut toate proiectele 
europene, documentația a fost realizată de 
specialiștii Consiliului Județean Prahova, 
prin Serviciul „Proiecte fonduri europene” 
din cadrul direcției cu același nume”.

Deci, ce să credem? Probabil că o 
concluzie o vom avea în 2022, atunci când 
va fi  publicată execuția bugetului de venituri 
și cheltuieli al CJ pentru acest an. Atunci 
vom vedea dacă noua conducere liberală 
chiar a produs economii, așa cum a promis.

INSTITUȚIA APELEAZĂ LA FIRME DE CONSULTANȚĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA NU MAI CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA NU MAI 
ȘTIE SĂ SCRIE PROIECTE EUROPENE?ȘTIE SĂ SCRIE PROIECTE EUROPENE?

HCJ 27 ianuarie 2021: aprobarea contractării unei fi nanțări rambursabile interne 
pentru asigurarea fi nanțării unor obiec  ve de inves  ții de interes județean, în 
valoare de 165.000.000 lei, cu o maturitate de 10 ani;

HCJ 202/30 decembrie 2020: Proiect POIM Reabilitare rețele termice aferente 
SACET Ploieș  , pentru creșterea efi cienței energe  ce în alimentarea cu căldura 
urbană, Etapa I, în cuantum de 114.753.366,92 (inclusiv TVA);

HCJ 170/09 decembrie 2020: „Proiect POIM, Înfi ințare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în județul Prahova- comunele Cocorăș  i Mislii, 
Vâlcăneș  , Cosminele, Dumbrăveș  , Vărbilău, Aluniș, Ștefeș  , Bertea și Orașul 
Slănic” în cuantum de 150.989.246,41 lei, inclusiv TVA.

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
 continuare din pagina 1
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PRAHOVA, DÂMBOVIȚA, 
BRAȘOV ȘI BUZĂU

Cascada Obârșia Ialomiței 
(Dâmbovița) cea mai înaltă din 
Carpații Meridionali și a treia 
din România, cu o cădere a apei 
de aproape 100 m. Este plasată 
pe Valea Ialomiței, în apropiere 
de Vârful Omu, fi ind una dintre 
destinațiile preferate din Parcul 
Național Bucegi. Turiștii pot 
ajunge aici prin intermediul 
numeroaselor trasee marcate, dar 
cele mai scurte sunt cele cu pornire 
fi e de la Peștera, fi e de la Vf. Omu.

Cascada Valea Spumoasă 
(Prahova) este poziționată pe 
versantul opus al Văii Jepilor, la 
altitudinea de 1.700 m. Se mai 
numește și „cascada fantomă” 
din cauză că nu este permanentă. 
Aceasta poate fi  văzută când se 
merge cu telecabina de la staţiunea 
Bușteni spre Babele.

Cascada Urlătoarea 
(Prahova)  este formată de pârâul 
Urlătoarea, la altitudinea de 
1.100m, în apropierea traseului 
turistic care duce din Bușteni 
spre  Platoul Bucegi,  pe  Valea 
Jepilor. În afara principalei căderi 
de apă, care măsoară 15 m, există 
și alte mici cascade, pe cursurile 
Urlătoarea Mare și Urlătoarea 
Mică.

Cascadele Vânturiș (Prahova) 
sunt situate în Mții Bucegi sau, mai 
exact, pe cursul Izvorul Dorului, 
apă ce izvorește de la Piatra Arsă, 
curge apoi pe Platoul Bucegi, 
până în avenul Vânturiș, unde 
cade  peste abruptul Văii Izvorului 
Dorului, în trei trepte mari și altele 
mai mici.  Succesiunea de cascade 
au cel mai mare debit in lunile 
mai-iunie, când se topesc zăpezile 
și cad ploile de primăvară. În lunile 
de vară insă, apa poate să dispară 
complet.

Alte cascade din Prahova: 
Izvoraș, apărută pe apa cu același 
nume, relativ aproape de Vânturiș 
și Schinda, deasupra satului Slon, 
în Cerașu.

Cascada Moara Dracului 
(Brașov) este situată pe versantul 
vestic al munților Vlădeasa, în 
apropiere de Stâna de Vale și 

Valea Drăganului. Are 2 trepte și 
o înălțime de 25 de metri. Traseul 
urmează drumul forestier de la 
Coada Lacului-Drăgan (Floroiu), 
până la cantonul Ciripa (se poate 
merge cu mașina), iar de aici 
încolo, pe jos, pe marcajul albastru, 
drumul durează o oră și jumătate.

Alte cascade din Brașov: 
Canionul Șapte Scări (160 m 
însumat), de pe pârâul Valea Șurii 
de Piatră și La Chișătoare, între 
Moeciu de Jos și Moeciu de Sus, pe 
pârâul Turcului.

Cascada Pruncea (Buzău) este 
situată pe  râul Cașoca, fi ind o 
cădere de apă de mici dimensiuni, 
5-6 metri, dar impresionează 
prin zona ascunsă în care este 
poziționată. Peretele din partea 
stângă are o deschizătură ce 
era folosită drept ascunzătoare 
pentru  haiducii  locali din 
vremea lui  Tudor Vladimirescu. 
Pentru a ajunge la ea, trebuie 
părăsit  DN10 Buzău-Brașov 
spre localitatea  Cașoca, în 
dreptul Barajului Siriu.
Cascada La Șipot se afl ă în 
comuna Chiojdu, este o cădere 
de 5-6 m, într-o zonă până nu de 
mult oarecum necăutată de turiși. 
Lucrurile s-au schimbat odată cu 
amenajarea  unei pensiuni cu 58 de 
locuri de cazare.

VÂLCEA, SIBIU ȘI ARGEȘ
Cascada Lotrișor (Vâlcea) 

este o cădere de apă de 30 m, 
formată pe Valea Lotrișorului, 
în Munții Căpățânii, parte a 
Parcului Național Cozia. Este, se 
spune, singura cascadă antropică 

din România, rezultată în urma 
amenajării unui drum forestier, 
cu o deviere a cursului pârâului 
printr-un tunel săpat în stâncă. 
Traseul pornește din Căciulata, 
fi ind unul scurt, de cam 5 km.

Cascada Apa Spânzurată 
(Vâlcea) se afl ă pe versantul drept 
al Văii Latoriței, pe pârâul Turcinu 
Mare. Are o cădere de pe o stâncă 
de calcar cristalin, șuvoiul este 
unul subțire, de unde și numele 
dat de localnici, înălțimea fi ind de 
aproximativ 35 m. În anotimpul 
rece cascada dispare din cauză că 
apa îngheață înainte de a se forma 
șiroiul.

Cascada Bâlea sau Urlătoarea 
Bâlei (Sibiu) este situată 
în  Munții Făgărașului, între 
vârfurile  Moldoveanu  și   Negoiu, 
la peste 1.200  m altitudine. Este 
cea mai mare  cascadă  în trepte 
din  România, cu o cădere de 
60  m. Accesul se poate face 
pe Transfăgărășan, până la cabana 
Bâlea Cascadă, iar de acolo pe 
jos, circa 50 minute, pe un traseu 
marcat cu punct roșu. 

Cascada Șerbota  (Sibiu) 
are cca 80 metri înalțime, 10 
metri lațime și o înclinație de 
65 de grade. De preferat este 
să fi e vizitată în perioada mai-
octombrie; pe timpul iernii apa 
îngheață și nu mai oferă imaginea 
unei căderi de apă. Accesul se 
face pe DN1, spre  Porumbacu de 
Sus, pe malul Râului Mare, iar de 
aici începe un drum forestier în 
lungime de 18 km, plus încă 2 km 
pe jos, prin pădure.

Cascada Capra sau Iezerului 
(Argeș) este plasată între cabana 

cu același nume și Lacul Bâlea, 
la altitudinea de 1.690 metri, pe 
Transfăgărășean, în versantul sudic 
al Munților Făgăraș. Are în jur de 
35-40 m înălțime, nu îngheață pe 
timp de iarnă.

CARAȘ-SEVERIN ȘI 
MEHEDINȚI

-Cascada sau izbucul Bigăr 
(Caraș-Severin) este situată între 
localitățile Anina și Bozovici, pe 
Cheile Minișului, în Parcul Național 
Cheile Nerei-Beușnița. Accesul 
este facil, cascada afl ându-se la 
câțiva metri de șoseaua DN57B, în 
punctul  „Paralela 45”.  Unicitatea  
acesteia constă în evantaiul 
extraordinar pe care-l formează 
apa pe un mușchi verde.

-Cascadele Beușniței 
(Caraș-Severin) reprezintă un 
real monument al naturii, cu 
o însemnată valoare turistică, 
geologică si peisagistică. Este 
formată din mai multe cascade 
succesive, din care cea mai mare 
are 15 m înălțime, fi ind amplasată 
pe râul Beu (sau Beiu), în amonte 
de lacul  Ochiul Beiului, în Parcul 
Național Cheile Nerei-Beușnița. 
Înălțimea însumată este de 30 de 
m, având un front de desfacere a 
apei de 15 m. În acest loc se poate 
ajunge în 2 ore de la podul Beu, 
pe un drum forestier, fără pante 
abrupte.

-Cascada Văioaga sau La 
Văioaga (Caraș-Severin)  se 
formează tot pe râul Beiu, pe 
porțiunea dintre podul Beu și 
Beușnița. Particularitatea este că 
apa cade într-o perdea îngustă, 

într-un ochi de culoare turcoaz. 
Înălțimea nu depășește 6 m. 
Traseul de pe Valea Cascadelor este 
unul lesne de parcurs, iar peisajul 
merită tot efortul.

-Cascada Vânturătoarea 
(Caraș-Severin) este poziționată 
în Munții Cernei, având o cădere 
liberă de 40 m, de pe o stâncă în 
surplombă, astfel că turistul se 
poate strecura sub perdeaua de 
apă. Traseul începe de la podul 
peste Cerna, afl at la coada  lacului 
Prisaca, în amonte de Băile 
Herculane, fi ind însă un drum 
greu, cu pante abrupte, ce necesită 
echipament specifi c.

-Cascada Fecioara Maria 
(Mehedinți), amplasată în Munții 
Cernei, este în două trepte, prima 
de 5-6 m, a doua, de 2-3 m. 
Interesant este că, între cele două 
cascade, apa pică într-un mic iaz 
săpat în stâncă. Traseul pornește 
tot din amonte de Băile Herculane, 
urmând până la un punct același 
drum spre Vânturătoarea, având 
ca reper  lacul Prisaca.

-Cascada Cociu sau Roșeț 
(Mehedinți),  nume împrumutat 
de la Ogașul lui Roșeț, pârâul pe 
care se formează, se afl ă în Munții 
Mehedinți, nu foarte departe de 
Băile Herculane. Are o înălțime a 
căderii de 120 m, ceea ce ar face-o 
cea mai înaltă din țară. Traseul 
(2 ore), moderat ca difi cultate, 
pornește de DN 67D Băile 
Herculane-Târgu Jiu, de undeva 
din apropiere de Crucea Ghizelei 
și Ștrandul 7 Izvoare, pe un marcaj 
roșu, într-un piesaj sălbatic.

(Va urma)

cu același nume și Lacul Bâlea într un ochi de culoare turcoaz

PRAHOVA DÂMBOVIȚA Valea Drăganului Are 2 trepte și

CELE MAI FRUMOASE CASCADE DIN CELE MAI FRUMOASE CASCADE DIN 
PRAHOVA ȘI DIN CARPAȚII MERIDIONALIPRAHOVA ȘI DIN CARPAȚII MERIDIONALI

Tot internetul este plin de clasamente ale celor mai frumoase sau înalte cascade din România. Și nu 
sunt două la fel, ceea ce înseamnă că totul ține de gust. Iar gusturile nu se discută, nu? Deocamdată 

domină părerea că izbucul Bigăr este de departe în topul cascadelor memorabile. Dar sunt voci care spun 
că celebritatea s-ar datora exclusiv nominalizării acesteia în revista Th e World Geography, care a analizat 
unicitatea a 8 căderi de apă din lume, printre care și izbucul de lângă Bozovici. Aceștia susțin că, în realitate, 
Cascada Beușnița ar fi  cel puțin la fel de frumoasă, dacă nu cea mai grozavă din România. Alți turiști așează 
pe primul loc Cascada Cailor, din Marmureș. Sau Duruitoarea, din Neamț. Ideea este că nu avem nicăieri 
o ierarhizare științifi că a acestora și nici măcar o listă completă cu toate căderile de apă din munți. Noi 
am numărat numai în Carpații Meridionali și de Curbură 22 de cascade și nu este sigur că am reușit să 
le găsim pe toate. Aceste locuri au valoare turistică, peisagistică și deopotrivă geologică importantă și este 
dezamăgitor că vreo instituție sau organizație nu se ocupă de promovarea lor.

Babele și Sfi nxul sunt cele 
mai vizitate monumente 

ale naturii din Prahova. La 
acestea se adaugă, fi rește, Crucea 
Caraiman. Foarte putini dintre 
miile de turiști care urca în 
fi ecare an pe platoul Bucegi 
știu însă ca aici exista multe alte 

forme și fi guri asemănătoare 
care pot bucura ochiul și 
sufl etul. Prin Legea 5/ 2000, au 
fost înfi ințate sau declarate 46 
de obiective ca fi ind monumente 
ale naturii. Cele mai importante, 
în afară de Babele și Sfi nxul, 
sunt: Colții Morarului, Cheile 

Rateiului, cascadele Urlătoarea 
și Ialomiței, Moara Dracilor, 
cheile Horoabei, Zănoagei, 
Tătarului, Mecetul Turcesc, 
izbucul Coteanu, stâncile din 
Poiana Stânii, Turnul Seciului, 
Baba Mare, Sfânta Ana, peștera 
Tătaru etc.

MONUMENTE ALE NATURII DIN MONUMENTE ALE NATURII DIN 
PARCUL NAȚIONAL BUCEGIPARCUL NAȚIONAL BUCEGI

Cascada Vânturiș - PrahovaCascada Vânturiș - Prahova
Cascada Bigăr - Caraș SeverinCascada Bigăr - Caraș Severin

Cascada Bâlea- SibiuCascada Bâlea- Sibiu
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De la dreptul câștigat de 
femei au trecut ceva peste 

90 de ani. Ce avem astăzi? Păi, 
cam așa: o mulțime de comisii 
care combat discriminarea de 
orice fel, o mulțime de organizații 
ale femeilor și nicio statistică 
la zi privitoare, de exemplu, la 
femeile primar alese în 2020. Sau 
prezente în funcții de conducere 
la nivel înalt. De fapt, la formarea 
ultimului guvern, a fost dat un 
semnal foarte prost, când numai o 
femeie (Raluca Turcan) și-a făcut 
loc în executiv. Așadar, la 21 de 
posturi, această unică prezență 
înseamnă 4,76%. Deci cam la acest 
procent valorizăm noi femeia.... 
Aproximativ la fel stau lucrurile și la 
nivel național, fi e în administrația 
publică locală, fi e în cea centrală. 
În rest, har Domnului, la munca-
muncă, femeile au loc cu duiumul, 
cel puțin în învățământ și sănătate, 
unde procentul dominant de 
ocupare le aparține doamnelor.
SĂ FIE PRAHOVA UN JUDEȚ 

MISOGIN?
Înainte de a vedea cum 

stau lucrurile la nivel național, 
prezentăm datele din Prahova. 
Iar din acest punct de vedere, 
avem a aprecia doar cum s-au 
aranjat lucrurile în conducerea 
Primăriei Ploiești sau procentul de 
reprezentare a femeilor propuse 
de PSD pentru Parlamentul 
României. Statistic, situația arată 
cam așa:

-Consiliul Local Ploiești: 7 
femei din 26 de consilieri, procent 
de reprezentare de 26,92%;

-Primăria Ploiești: 2 femei în 
funcții de conducere (viceprimar 
și city manager), din 4, în procent 
de 50%;

-Consiliul Județean Prahova: 9 
femei consilier, din 36 de posturi 
(25%);

-Consiliul Județean executiv: 
nicio femeie în cele patru posturi 
(zero reprezentare);

-parlamentari din Prahova: 5 
femei din 17 posturi, în procent 
de 29,41%, din care, PSD- 4 femei 
din 6 mandate câștigate (66,66%), 
PNL- 1 femeie din 6 mandate 
(16,66%). USR-PLUS, AUR și 
minoritățile naționale n-au găsit 
că este potrivit să promoveze 
femeile;

-primării: 3 femei alese în funcții 
de conducere ( 2 de la PNL și un 
independent), în 104 localități, 
procentul de reprezentare fi ind 
unul minor, de 2,88%.

PARLAMENT, CIFRE MAI 
BUNE, DAR DEPARTE 
DE DEMOCRAȚIILE 

CONSOLIDATE
La Camera Deputaților sunt 

61 de femei, dintr-un total de 330 
de deputați, cifră care echivalează 
cu un procent de reprezentare 
de 18,48%. Confortabil, în 
comparație cu restul structurilor 
autorităților publice. Dar puțin, 
dacă ar fi  să ne raportăm la 
unele democrații consolidate 
din Europa. În Suedia, Finlanda, 
Olanda, Islanda, Norvegia sau 
Danemarca peste 40% din membrii 
Parlamentului sunt femei. La 
Senat, din 136 de parlamentari, 

24 sunt femei, însemnând 17,64%. 
Aici, măcar aleșii și-au spălat 
păcatele, nominalizând o femeie 
(Anca Dragu) în funcția de lider 
al Senatului, a doua poziție ca 
importanță, în statul român, după 
președintele țării.

SIBIU, PROBABIL CEL MAI 
FEMINIST JUDEȚ 

Partidele nu au fost deloc 
generoase cu femeile în privința 
impunerii lor drept candidați 
pentru consiliile județene. În 
România, din 41 de structuri, 
doar două (4,87%) sunt conduse 
de femei, respectiv, CJ Botoșani 
(Doina Elena Federovici) și 
CJ Sibiu (Daniela Cîmpean). 
În cazul prefecturilor, situația 
este fl uctuantă. În luna ianuarie 
erau doar trei femei prefect 
(Mureș, Giurgiu și Timiș), post 
în care numirile sunt realizate 
de guvern, dar la sugestia 
organizațiilor locale de partid 
(sau partide care alcătuiesc 
majoritatea parlamentară, deci 
și guvernul), ceea ce aduce, la 42 
de prefecturi (județe+Capitala), 
o reprezentativitate minoră, de 
7,14%.  În capitalele de județ, 
unde există o vizibilitate maximă 
în spațiul public, au fost preferate 
pentru postul de primar doar trei 
femei- Clotilde Armand, Sector 
1, Lia Olguța Vasilescu, Craiova 
și Astrid Fodor, Sibiu- procentul 
fi ind slab, de 6,25%. Dar n-am 
vrea să nu facem o observație: se 
pare că Sibiul este cel mai feminist 
județ din țară, oferind cele mai 
importante funcții din județ unor 
doamne.
5,31% REPREZENTATIVITATE 

ÎN CADRUL PRIMĂRIILOR 
DIN ȚARĂ

În administrația locală, 
greutatea pornește din a afl a câte 
femei primar au fost alese pe 
27 septembrie 2020. Există, în 
cadrul Asociației Comunelor din 
România, o structură de acest 
gen, Liga femeilor primar, dar 

situația nu este actualizată cu 
rezultatele ultimului scrutin și nici 
nu cuprinde toate primăriile din 
țară. Așa că a trebuit să căutăm 
în fi ecare județ listele cu primarii 
aleși, dar nici măcar pe acestea 
nu le-am găsit peste tot. Nicio 
instituție nu s-a gândit să aibă 
această bază de date la îndemână, 
să fi e postată pe un portal public 
des accesat, cum ar fi  prefecturile 
sau consiliile județene. După 
această aventură de a scotoci prin 
42 de județe, am afl at că există 
169 de femei -primar în cele 
3.181 de unități administrativ-
teritoriale de bază (103 municipii, 
217 orașe și 2.861 comune), adică 
o reprezentativitate de 5,31%. 
Incredibil de mică este această 
cifră pentru o țară democrată 
și care oferă, prin Constituție, 
egalitate de șanse!  Care egalitate, 
de vreme ce partidele promovează 
atât de puțin femeia?!! 

Există un județ, Bistrița-
Năsăud, care nu are nicio femeie 
șef al unei administrații publice. 
Cele mai multe femei primar 
sunt la Constanța-10, Neamț și 
Dolj-câte 9 fi ecare, Arad, Băcău 
și Vaslui-câte 8 fi ecare. Precizând 
că procentul de reprezentativitate 
este calculat la numărul total de 
localități din județ, iată cum arată 
o situație pe județe, cu numărul de 
femei-primar:

-1 primar (în 8 județe și 
Capitala): București (Sector 
1) - 14,28% reprezentativitate, 
Galați (Șendreni) - 1,53%, 
Călărași (Radovanu) - 1,8%, Ilfov 
(Dascălu) - 2,5%, Gorj (Turceni) 
- 1,40%, Sălaj (Dragu) - 1,63%, 
Covasna (Malnaș) - 2,22%, Brașov 
(Victoria) - 1,72%, Harghita 
(Ciucsângeorgiu) - 1,49%;

-2 primari (în 4 județe): 
Satu Mare (Negrești Oaș și 
Erebești)-3,03%, Buzău (Puiești, 
Robeasca)-2,29%, Vâlcea 
(Prundeni și Popești)-2,24%, Olt 
(Icoana și Șopârlița)-1,78%;

-3 primari (în 7 județe): Iași 
(Ipatele, Mironeasa și Mogoșești 
Iași)-3,06%, Vrancea (Nănești, 
Slobozia Ciorăști, Suraia)-4,05%, 
Tulcea (Maliuc, Valea Nucarilor, 
Valea Teilor) -5,88%, Prahova 
(Berceni, Drajna și Valea 
Călugărească)-2,88%, Mehedinți 
(Greci, Balta, Godeanu)-4,54%, 
Giurgiu (Bulbucata, Crevedia 
Mare, Mârșa)-5,55%, Hunedoara 
(Cârjiți, General Berthelot, 
Vălișoara)-4,34%;

-4 primari (în 6 județe): 
Suceava (Baia, Berchișești, Capu 
Câmpului și Voitinel)-3,5%, 
Brăila (Cazașu, Romanu, Unirea 
și Vădeni) -9,09%, Ialomița 
(Făcăeni, Săveni, Scânteia și 
Gheorghe Lazăr)-6,06%, Argeș 
(Câmpulung, Corbi, Mihăești 
și Mozăceni)-3,92%, Timiș 
(Criciova, Fardea, Foeni și 
Otelec)-4,04%, Cluj (Așchileu, 
Borșa, Chinteni și Tureni)-4,93%;

-5 primari (în 4 județe): 
Botoșani (Călărași, Cristinești, 
Havârna, Răuseni, Vârfu 
Câmpului)-5,9%, Dâmbovița 
(Bezdead, Bilciurești, Cândești, 
Nucet și Vlădeni)-5,61%, Sibiu 
( Rateiu, Loamneș, Porumbacu 
de Jos, Racoviță și Sibiu)-7,81%, 
Mureș (Beica de Jos, Bogata, 
Cristești, Deda și Mădăraș)-4,90%;

-7 primari ( în 5 județe): 
Teleorman ( Suhaia, Uda Clocociov, 
Florica, Gălățeni, Nenciulești, 
Olteni, Storobăneasa)-7,21%, 
Caraș-Severin (Fârliug, Lăpușnicu 
Mare, Pojejena, Prigor, Ramna, 
Socol și Teregova)-9,09%,  Bihor 
( Brusturi, Căbești, Câmpani, 
Ceica, Drăgănești, Drăgești și 
Sâmbăta)-6,93%, Alba (Aiud, 
Lunca Mureșului, Cergău, 
Crăciunelu de Jos, Doștad, 
Întregalde și Șpring)-8,97%, 
Maramureș (Seini, Băiuț, Bogdan 
Vodă, Cupșeni, Lăpuș, Poienile 
Izei, Șieu)-9,21%;

-8 primari (în 3 județe): Vaslui 
(Bogdana, Codăiești,  Dodești, 
Epureni, Grivița, Solești, Vutcani, 
Zorleni)-9,30%, Bacău ( Faraoani, 
Filipeni, Horgești, Mânăstirea 
Cașin, Odobești, Poduri, Sărata, 
Tamași)-8,60%, Arad (Bocsig, 
Dorobanți, Gurahonț, Hălmăgel, 
Emlac, Șagu, Târnova și Vărădia 
de Mureș)-10,25%;

-9 primari (în 2 județe): 
Neamț (Tașca, Bălțătești, Botești, 
Crăcăoani, Dobreni, Dumbrava 
Roșie, Grințieș, Poiana Teiului, 
Vânători Neamț)-10,84%, 
Dolj (Craiova, Almaș, Bistreț, 
Melinești, Negoi, Perișor, Sălcuta, 
Scăești, Malu Mare)-8,10%;

-10 primari (1 județ): Constanța 
(Adamclisi, Bărăganu, Cumpăna, 
Gârliciu, Grădina, Mihail 
Kogălniceanu, Oltina, Peștera, 
Saraiu și Tîrgușor)-14,28%.

ACTUALITATE

FEMEILE DIN ROMÂNIA, PROMOVATE ÎNCĂ PUȚIN FEMEILE DIN ROMÂNIA, PROMOVATE ÎNCĂ PUȚIN 
ÎN FUNCȚIILE DE ÎNALTĂ DEMNITATE PUBLICĂ

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Mișcarea feministă s-a făcut simțită în România pe la începutul 
anilor 1800. Dar ea a vizat doar burghezia. Abia peste 100 

de ani a apărut un rezultat concret. În 1929, au primit drept de vot 
femeile știutoare de carte. La alegerile din 1930, istoria consemnează 
alegerea primelor trei femei în funcția de primar: Luiza Zavloschi, în 
județul Vaslui, Elena Eisenberg, în Dâmbovița și Marilina Bocu, în 
Arad. În 1946, prin Constituție se introduce dreptul de vot universal 
pentru populația majoră, indiferent de sex, iar în 1948 se interzic 
orice forme de discriminare bazate pe sex.



Ziarul   Ploiestii
4 - 10 februarie 2021

PAGINA 8

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

La o lună și mai bine de la investire, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, 
a avansat în sfârșit propunerea de prim-ministru. Aceasta este Natalia Gavriliță, o 

economistă cu un CV impunător. Propunerea atât de așteptată mai ales de ex-președintele 
Dodon și PSRM, dar și de noii parteneri neofi ciali de guvernare, pare să-i fi  pus pe 
grele gânduri și ceilalți lideri de partide, fracțiuni parlamentare. Acum cei încartiruiți 
în majoritatea guvernamentală, în fața cetățenilor s-au pomenit în capcanele propriilor 
jurăminte că-și doresc anticipate, dar și a incertitudinilor cum să mai manipuleze 
electoratul că-i poartă numai grija lui, mai mult decât interesele propriilor clanuri sau 
fotolii. Ce e de făcut – să se țină de cuvânt, cum au jurat în spațiul public, ori să-și mai 
prelungească agonia măcar până pe după sărbătorile de Paști?

MAIA SANDU, ÎNTRE UN 
GUVERN RESPONSABIL ȘI 

ANTICIPATE 
„Am luat decizia astăzi să înaintez 

drept candidat la funcția de prim-ministru 
pe Natalia Gavriliță, un om în care am 
încredere, o profesionistă integră și 
responsabilă. I-am dat sarcina să creeze 
echipa guvernamentală și să pregătească un 
program de guvernare axat pe dezvoltarea 
economică și pe curățarea instituțiilor 
statului de corupție”. Cu această declarație, în 
debutul conferinței de presă din 27 ianuarie 
curent, Maia Sandu a pus capăt „crizei de 
executiv”, cum catalogau adversarii dânsei 
de peste drum (Președinția și clădirea 
Parlamentului sunt amplasate față-n față pe 
bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – N.M.) 
„tergiversarea” numirii unei candidaturi de 
premier. În același timp, șefa statului nu a 
ascuns că în continuare consideră alegerile 
parlamentare anticipate ca singura cale 
de a depăși impasul politic și economic 
în care s-a pomenit Republica Moldova 
după ani buni de guvernare coruptă. 
„Acum fracțiunile din parlament vor avea 
posibilitatea să demonstreze dacă își doresc 
cu adevărat alegeri parlamentare anticipate 
sau umblă cu minciuni și încearcă să pună 
capcane”, a mai punctat Sandu. Era de fapt 
singura soluție la care s-a văzut nevoită 
să recurgă atât conform Constituției, 
cât și în urma deciziei CC de câteva zile 
înainte, care a considerat autodizolvarea 
parlamentului ca neconstituțională. Și mai 
puțin pentru a evita o eventuală destituire 
din înalta funcție, care se cocea prin culisele 
socialiștilor și mai ales ale „SOR”-iștilor. 

Maia Sandu s-a declarat conștientă de 
posibilitatea (și nu pericolul, cum a sunat 
întrebarea jurnalistului) ca echipa Nataliei 
Gavriliță să obțină votul de încredere în 
legislativ. Anume din acest considerent a 
desemnat la funcția de premier o persoană 
integră, o profesionistă, ce ar putea, în caz 
că se votează programul și guvernul ei, să 
înfrunte criza economică în primul rând, 
dar și cea politică. Căci candidați la această 
funcție băteau destui la ușa președinției 
– începând cu Platforma DA, a cărei lider 
Andrei Năstase declara că formațiunea sa 
poate înainta întreaga garnitură de guvern 
și „livra numele unui premier în condiții de 
criză”, și continuând cu Vladimir Voronin, 
Renato Usatîi, care s-au auto-propus ca 
premieri. Liderul PCRM declara că nu 
vede altă metodă de a scăpa de „această 
lepădătură de Parlament și această mafi e 
banditească”, decât să-i pună în „stroi” 
(încolonare în formație militară – N.M.) ori 
să umple lumea cu toți „aleșii poporului”. 
Cel al „Partidului Nostru”, dimpotrivă, se 
arăta convins că odată apărut la tribuna 
legislativului cu un discurs în stilul său, nu 
va avea susținerea „deputaților socialiști, 
democrați și a lui „ȘOR”. Mă rog, variante 
posibile doar în cazul când și Maia Sandu ar 
fi  fost… o aventurieră. 

CINE-I GAVRILIȚĂ, VIITOR 
PREMIER SAU COBAI DE 

SACRIFICIU AL PAS?
Absolventă a Facultății de Drept de la 

Universitatea de Stat din Moldova, Natalia 

Gavriliță a urmat apoi un master în politici 
publice la „Harvard Kennedy School” din 
SUA, de unde a fost angajată în calitate 
de consultant la Banca Mondială, funcție 
deținută un timp și la Comisia Europeană 
de la Bruxelles. Ulterior a acumulat câțiva 
ani experiență de consultanță în dezvoltare 
la Oxford Policy Management (OPM) din 
Marea Britanie, la proiecte de guvernare și 
evaluare în Tadjikistan, Indonezia, Nigeria, 
Teritoriile Palestiniene Ocupate, după care 
revine acasă și este angajată la Ministerul 
Economiei și Comerțului, condus de Igor 
Dodon într-o perioadă când partidul lui 
Voronin avea în mâini pâinea și cuțitul. 
Aici se cunoaște cu Maia Sandu, care o 
va invita între 2014-2015 ca secretar de 
stat la Ministerul Educației, iar în 2019 ca 
ministru al fi nanțelor în Guvernul Sandu. 
În paranteze fi e spus, atât Gavriliță, cât 
și Sandu erau două funcționare care se 
bucurau de mare încredere la ministrul 
Dodon, ele coordonând politicile și asistența 
externă a donatorilor, iar Dodon culegând 
comisioanele, până când Voronin l-a prins 
în lațul PCRM-ului cu tot cu comisioane, 
doar că pentru partid deja. Altminteri, 
peste ani Dodon a avut numai cuvinte de 
laudă la adresa actualei șefe de stat, când 
Maia Sandu era propusă de PLDM pentru 
funcția de prim-ministru. Și pentru Natalia 
Gavriliță, acum, pe față, Dodon are tot  
laude. „O felicit, pentru cariera profesională 
este un succes, un pas important pentru CV. 
O cunosc pentru că a fost în subordinea 
mea când eram viceministru al economiei 
și comerțului și când am lucrat împreună în 
Guvern în subordinea Zinaidei Greceanîi, la 
diferite proiecte”. Dar nu s-a grăbit să spună 
dacă PSRM o va vota sau ba. 

Deocamdată mai mulți analiști se 
pierd cu ghicitul în bobi. Unii încearcă 
să deschidă parantezele înțelegerii dintre 
Sandu și Gavriliță – cu ce preț să o fi  
convins să abandoneze postul de director 
general la Fondul Global pentru Inovare 
din Londra versus funcția de premier 
într-o țară bântuită de corupție și corupți 
la cele mai înalte niveluri ale puterii? Doar 
spiritul de echipă – Gavriliță e membră 
PAS din 2017 și vicepreședinte în prezent. 
Internauții s-au lansat pe lauda curajului și 
spiritului de sacrifi ciu, a responsabilității 
ce și-a asumat-o pentru a oferi celor care 
au votat-o pe Maia Sandu un dram de 
încredere în plus că Moldova poate reveni 
la normalitate. Că prin această decizie va 
contribui decisiv la deblocarea situației 
și depășirea crizei politice, la accelerarea 
procesului, reanimarea instituțiilor statului, 
impulsionarea cursului de modernizare a 
statului. Politicienii, dimpotrivă, că Maia 
Sandu și PAS „fac circ și își bat joc de colega 
lor de partid și de oameni”. Și că acest joc 
„va avea consecințe negative pentru cetățeni 
și țară” ce se vor resimți în timp foarte scurt. 
Ați ghicit, sunt opiniile președintelui PSRM. 
Însăși Natalia Gavriliță se declară onorată 
că a fost nominalizată pentru funcția de 
premier. „Cred cu tărie că cetățenii merită 
dreptate și bunăstare și voi veni cu o echipă 
și un program care să scoată țara din criză și 

să apere interesele cetățenilor”, a scris într-
un mesaj la scurt timp după nominalizare. 

INVESTIREA UNUI NOU 
GUVERN PUNE PE STANDBY 

ANTICIPATELE? 
Candidatul desemnat la funcția de 

premier va veni la începutul săptămânii 
viitoare (15-16 februarie) în fața deputaților 
pentru a obține votul de încredere. Cel puțin 
așa a anunțat în sațiul public Igor Grosu, 
liderul fracțiunii PAS cu ocazia deschiderii 
sesiunii de primăvară-vară a legislativului 
de la Chișinău. Anterior, un alt coleg de-al 
său, Sergiu Litvinenco, a declarat imediat 
după anunțarea candidaturii de premier că 
PAS nu va vota guvernul. Chiar dacă aceasta 
este și opțiunea Președintei Maia Sandu (de 
a obține astfel dizolvarea parlamentului 
și declanșarea anticipatelor cel târziu în 
primăvară), anunțul fruntașilor PAS a 
stârnit mai multe confuzii. Asta l-a făcut pe 
Dodon să califi ce „jocul” celor de la PAS și 
al Maiei Sandu drept circ. Dar după ce și-a 
mai temperat emoțiile, a convocat Consiliul 
Republican al PSRM, la care s-a decis că 
fracțiunea parlamentară a socialiștilor va 
participa la ședința Parlamentului în care 
va fi  dezbătută  componența și programul de 
guvernare a candidatului desemnat. Decizia 
de votare sau nevotare va fi  luată  însă de 
Executivul Politic al PSRM după dezbaterile 
din plen. Mai degrabă de Dodon, și nu 
de deputații socialiști. S-ar putea însă 
tocmai atunci să iasă la suprafață anumite 
divergențe din interiorul formațiunii. Or, 
liderul fracțiunii, Corneliu Furculiță, a 
declarata la „Europa Liberă” că socialiștii 
consideră un termen optim pentru 
anticipate după sărbătorile de Paști (pentru 
a nu „întuneca” Paștele și Paștele Blajinilor 
cu discursurile din campania electorală). 
Dodon e mai categoric: anticipate în iunie-
iulie, sau alegeri parlamentare peste doi ani. 
Vlad Bătrîncea, secretar executiv PCRM 
și vicepreședinte al legislativului, crede că 
scenariul cel mai probabil sunt anticipatele, 
și nu investirea Guvernului Gavriliță. „Dacă 
noi, socialiștii, ne-am fi  dorit să menținem 
un Guvern, atunci de ce a trebuit să plece, 
pe 23 decembrie, domnul Chicu?”, este 
argumentul acestuia. Indiferent ce variante 
vor decide în ultimă instanță, investirea 
sau neinvestirea executivului Gavriliță 
depinde de PSRM. Deocamdată doar PAS și 
Platforma DA au declarat deschis că nu vor 
vota Guvernul Gavriliță, fi indcă numai așa 
se vor declanșa alegerile anticipate pe care le 
așteaptă oamenii. Ori problema acestei țări 
nu este un guvern, oricât de profesionist ar fi  
– problema ei este cel mai corupt Parlament 
din istoria republicii, care nu va lăsa ca acest 
guvern să funcționeze. 
UN DUEL ÎNTRE UN FOST ȘEF 

ȘI DOUĂ SUBALTERNE 
Celelalte fracțiuni, în ciuda declarațiilor 

anterioare, pare că nu-și doresc totuși 
anticipate, fi ind conștienți că nu se vor mai 
regăsi în fotoliile de deputat. PDM și „Pro-
Moldova” și-ar fi  dorit o discuție în prealabil 
cu Maia Sandu, dar șefa statului le-a refuzat 

orice întâlnire. ,,Acum discuțiile trebuie să 
se întâmple la Parlament cu candidatul și 
cu echipa pe care o va prezenta candidatul. 
Consultările la Președinție au avut loc 
înainte de această desemnare”, le-a retezat 
clar șefa statului. Dacă Gavrilița nu va fi  
votată, președinta va trebui să mai facă o 
desemnare, abia după nevotarea căreia are 
dreptul să dizolve legislativul. 

Din toată ciorovăiala cu votul executivului 
analiștii politicii trag acum o concluzie 
pe cât de confuză, pe atât de evidentă: 
liderii partidelor care au concurat cu Maia 
Sandu la prezidențiale sunt în același timp 
locomotive ale propriilor vehicule politice, 
dar și frâne ale ascensiunii lor electorale. 
Primul sondaj de opinie din acest an arată 
că pe stângă eșichierului PSRM conduce 
detașat cu puțin peste 30%, pe dreapta PAS 
cu circa 34% domină întreaga scenă politică. 
Pe locul trei apare, oarecum surprinzător, 
Partidul „ȘOR”, urmat de „Partidul Nostru”. 
Distanța dintre PSRM-ul lui Dodon și 
Partidul „ȘOR” este, totuși, mai mică decât 
distanța dintre PAS și „Partidul Nostru”, 
ceea ce proiectează pentru stânga politică 
o pondere totală de circa 46%, comparativ 
cu 41-42% pe dreapta convențională. Acest 
tablou îi face pe mulți analiști politici să 
vadă și partea bună a unui Guvern de 
tranziție pentru 3 sau chiar 6 luni. Lucru 
ce și-l doresc socialiștii. Afl ându-se pe o 
traiectorie descendentă în intențiile de vot, 
ei nu prea vor anticipate la moment și trag 
de timp.  Învestirea unui guvern PAS le-ar 
permite să pună parte din răspunderea ce 
le revine pentru dezastrul în care se afl ă 
Moldova pe umerii Maiei Sandu și PAS. 

În această situație, analistul politic Anatol 
Țăranu, crede că un nou ministru de interne, 
în Guvernul Gavriliță ar limita spațiul 
pentru fraude electorale. O altă manevră 
ar fi  ca Guvernul Gavriliță, odată votat, 
să vină cu un proiect de lege prin acre să 
instituie Tribunalul Național Anticorupție, 
ca măsură extraordinară în lupta cu mafi a. 
Tribunal compus dint-un număr anume 
de procurori și judecători cu reputație 
de magistrați integri, cu împuterniciri 
extraordinare stipulate în legea specială, 
funcționând în afara cadrului sistemelor 
de procuratură și judecătoresc. Membrii 
lui vor benefi cia de remunerare materială 
deosebită, pază de stat și de alte măsuri de 
securitate personală și a familiilor lor. În 
caz că nu e votat, Președintele și deputații 
blocului anticorupție inițiază în regim 
de urgență un referendum legislativ pe 
marginea acestei legi. Rezultatul previzibil 
al referendumului va fi  și un vot de blam 
categoric actualului parlament și va declanșa 
în mod fi resc mecanismul anticipatelor, 
asigurând cu mare probabilitate victoria 
forțelor anti-oligarhice. Vor accepta cele 
două colege această manevră sau nu e 
prematur de spus. Un lucru e clar: întreaga 
societatea e în așteptarea unui duel la sânge. 
Cine va ieși învingător – fostul șef sau cele 
două foste subalterne ale sale? 
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ÎMAIA SANDU ÎNTRE UN Gavriliță a urmat apoi un master în politici

UN GUVERN LA CHIȘINĂ U, ÎNTRE A FI ȘI A NU FI. UN GUVERN LA CHIȘINĂ U, ÎNTRE A FI ȘI A NU FI. 
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

1 Înfrângerea califatului și uciderea 
califului

Când Donald Trump a preluat președinţia, 
în ianuarie 2012, Statul Islamic trecuse de 
ceva timp de perioada sa de apogeu și era 
presat din toate direcţiile. Statele Unite se 
implicaseră în războiul împotriva grupării, 
mai întâi în Irak, apoi în Siria, încă din a doua 
parte a anului 2014. Americanii deciseseră 
să intervină, cu aviaţia și un număr limitat 
de militari în termen, în special din forţele 
speciale, după campania-fulger în urma căreia 
jihadiștii cuceriseră (printre altele) Mosulul și 
proclamaseră califatul – o organizaţie statală 
cu pretenţia de a încorpora toate teritoriile 
musulmane, iar liderul lor, Abu Bakr al-
Baghdadi se proclamase calif. 

Doi ani și jumătate mai târziu, în Irak 
extremiștii pierduseră marile orașe din 
provincia Al Anbar, Fallujah și Ramadi și era 
în plină desfășurare bătălia pentru Mosul, cel 
mai mare oraș pe care l-au controlat vreodată. 
În Siria, miliţiile kurde YPG, întărite de 
luptători arabi și sprijinite de aviaţia de război 
americană, începuseră deja de trei luni marea 
operaţiune care avea să ducă în cele din urmă, 
la capturarea capitalei Statului Islamic, Raqqa. 
Totul era, așadar, pus în mișcare. 

Dar, este adevărat, Mosulul a căzut 
în timpul administraţiei Trump, la fel și 
Raqqa, iar Statul Islamic a fost până la urmă 
spulberat, rămânând fără teritorii, cu câteva 
celule underground care se limitează la atacuri 
în gherilă.

Marea lovitură a dus-o Trump în 
octombrie 2019, când a anunţat moartea lui 
Abu Bakr al-Baghdadi, într-o operaţiune a 
armatei americane. În ochii administraţiei, 
evenimentul avea cel puţin același impact 
pe care îl avusese și uciderea lui Osama bin 
Laden, în timpul președinţiei Obama.

2 Politica din Siria: între fermitate și 
slăbiciune

Invadarea Irakului, în 2003, pentru a 
elimina un arsenal de arme de distrugere în 
masă pe care s-a dovedit că ţara nici măcar 
nu le mai avea, le-a dat emoţii multor state 
din regiune, câte și-au dat seama că în unele 
chestiuni nu era de glumit cu americanii. 

După numai zece ani, însă, americanii și-
au diminuat singuri această imagine. Obama 
avertizase regimul de la Damasc că folosirea 
armelor chimice împotriva propriei populaţii 
reprezintă o linie roșie. Pe 21 august 2013, 
regimul Assad a ucis aproximativ 1.500 de 
persoane – o treime din aceștia erau copii – 
într-un atac chimic.

Americanii n-au făcut nimic. Iar din acel 
moment a fost destul de clar pentru toată 
lumea că nu vor interveni vreodată împotriva 
regimului Assad, care mai întâi cu ajutorul 
Iranului, apoi cu cel al Rusiei, a reușit să 
întoarcă războiul civil în favoarea sa.

Trump a vrut să se arate mai ferm decât 
Obama, iar, în aprilie 2017, Statele Unite au 
bombardat o bază siriană ca răspuns la un 
nou atac guvernamental cu arme chimice. A 
fost doar un răspuns limitat, iar un an mai 
târziu, sirienii au recidivat folosind din nou 
arme chimice. Trump a ordonat din nou 
bombardarea unor obiective guvernamentale 

siriene, dar de data aceasta americanilor li 
s-au alăturat britanicii și francezii. Ca și în 
anii precedenţi, represaliile americane au fost 
limitate și nu au afectat cu nimic desfășurarea 
războiului: forţele guvernamentale siriene, 
sprijinite de Rusia, Iran și miliţiile șiite 
coordonate de acesta, au continuat să facă 
progrese împotriva rebelilor, care au sfârșit 
prin a fi  împinși într-un colţ din nordul Siriei.

Un alt incident semnifi cativ a avut loc în 
februarie 2019, când forţe guvernamentale 
siriene și mercenari ruși au atacat un avanpost 
american în estul Siriei. Sute de atacatori – 
inclusiv un număr semnifi cativ de ruși – au 
fost uciși în bătălia care a durat câteva ore. 
Americanii nu au suferit nicio pierdere.

Intenţia lui Trump a întâmpinat o opoziţie 
puternică inclusiv în interiorul propriei 
administraţii și a dus, în decembrie 2018, la 
demisia secretarului apărării, James Mattis, 
unul dintre cei mai respectaţi și mai credibili 
ofi ciali de rang înalt de la Washington.

La mai puţin de un an după acea demisie, 
Statele Unite au dat, din nou, un semn de 
slăbiciune în Siria, de data aceasta în faţa unui 
aliat: Turcia a lansat o ofensivă împotriva 
rebelilor YPG, pe care îi acuza fără a prezenta 
vreo probă și i-a forţat, practic, pe americani 
să se retragă din nord-est; mai mult, o parte 
din bazele abandonate de aceștia au fost 
preluate de forţele rusești, care s-au grăbit să 
umple vidul creat.

La vremea respectivă, s-a speculat că în 
spatele retragerii americane ar fi  fost un troc 
cu Turcia, care i-ar fi  spus Washingtonului 
unde se ascunde Abu Bakr al-Baghdadi, ucis 
doar câteva zile mai târziu.

3 Iran: Public Enemy No. 1
Candidatul Trump a spus că dorește 

renegocierea acordului nuclear; ca președinte, 
a retras Statele Unite din acesta, în mai 2018. 
După retragere, Statele Unite au fost de două 
ori la un pas de război cu Iranul. Americanii 
au fost criticaţi, pentru că s-au retras dintr-
un acord funcţional: Iranul își îndeplinea 
obligaţiile și redusese substanţial activităţile și 
capacitatea de producţie în cadrul programului 
nuclear – despre care, oricum, afi rma că era 
strict civil, chiar dacă fusese sancţionat înainte 
de acord, pentru că erau indicii că se încearcă 
dezvoltarea armelor nucleare.

Problema e că acordul nu a rezolvat vreodată 
toate durerile de cap date de Iran, pentru că se 
referă strict la un aspect: programul nuclear. 
Dar Iranul nu are doar o politică nucleară. 
Are și una regională și a reușit să-și clădească 
o adevărată sferă de infl uenţă – Semiluna 
Iraniană – până la Marea Mediterană, prin 
Irakul intimidat de miliţii șiite și cu cei mai 
infl uenţi politicieni proveniţi din partide șiite 
– toate apropiate sau cel puţin prietenoase 
cu Iranul – și prin Siria, unde a contribuit 
la salvarea regimului lui Bashar al-Assad, el 
însuși membru al unei minorităţi religioase, 
alauiţii, considerată a fi  o sectă a șiismului.

În Asia Centrală, Teheranul are legături 
cu comunitatea hazară din Afganistan. O 
altă problemă privește programul balistic 
al Iranului, dezvoltarea de rachete tot mai 
performante și mai precise, cu rază de 
acţiune tot mai mare, capabile să lovească atât 

Israelul, cât și, mai aproape de casă, câmpurile 
petroliere ale saudiţilor. De altfel, industria 
saudită în domeniu a fost serios afectată 
de atacul cu drone -. Atribuit Iranului, dar 
negat de acesta -, care a redus la jumătate, în 
septembrie 2019, capacitatea de producţie a 
Riadului.

Saudiţii și-au revenit relativ rapid, dar 
semnalul Teheranului a fost cât se poate de clar, 
mai ales că dronele sunt jucării în comparaţie 
cu alte rachete din arsenalul iranian. 

Cea mai serioasă criză s-a declarat după ce, 
în noaptea de 2 spre 3 ianuarie 2020, generalul 
iranian Qassem Soleimani, comandant al 
Forţei Quds a Revoluţionare, a fost ucis 
de o rachetă americană pe Aeroportul 
Internaţional din Bagdad. Soleimani era un 
erou naţional în Iran, apropiat al liderului 
suprem, Ali Khamenei, și o adevărată vedetă – 
un soi de James Bond combinat cu un iscusit 
general șiit – în ochii multor arabi șiiţi din 
regiune.

Ceea ce i-a atras moarea a fost imensa sa 
activitate pe lângă toate miliţiile șiite din 
regiune, de la Hezbollah, la cele irakiene. 
Soleimani este omul care a coordonat 
transformarea acestor miliţii într-o forţă 
militară semnifi cativă în Irak, unde, în anii 
2000, a ucis sute de militari americani, iar, 
ceva mai recent, a contribuit la înfrângerea 
Statului Islamic.

Uciderea lui Soleimani a produs 
consternare și furie la Teheran, astfel că din 
nou s-a vorbit despre iminenţa unui război cu 
americanii, în condiţiile în care iranienii au 
ameninţat cu represalii, iar Donald Trump a 
ameninţat, și el, că intenţionează să răspundă 
la un eventual atac ordonând bombardarea a 
52 de situri iraniene.

Iranienii s-au ţinut de cuvânt și, pe 8 ianuarie 
2020, au  lovit cu rachete baze americane din 
Irak. Militarii erau deja la buncăre atunci când 
au lovit rachetele, așa că niciunul nu a fost 
ucis; s-a spus atunci că Teheranul căutase o 
soluţie de compromis să se ţină de cuvânt fără 
să provoace Washingtonul prea tare.

Cert e că Donald Trump nu a ordonat 
represalii la tirul iranian – chiar dacă, ulterior, 
s-a afl at că, de fapt, numărul militarilor 
americani care avuseseră de suferit fusese 
mult mai mare decât se anunţase iniţial. 
După acel moment de vârf al crizei, situaţia 
s-a mai calmat, iar câteva luni mai târziu, 
ambele ţări au avut alte probleme pe cap, fi ind 
lovite puternic de pandemia de Covid-19; 
în plus, Statele Unite s-au confruntat cu 
problemele legate de protestele anti-rasism, 
iar Iranul a resimţit tot mai puternic și faptul 
că Washingtonul, după retragerea din Acordul 
nuclear, i-a reimpus sancţiuni economice.

4 Cel mai bun prieten al Israelului
Pe 14 mai 2018, a fost inaugurată 

ofi cial ambasada Statelor Unite la Ierusalim. 
Donald Trump își îndeplinea, în acest fel, 
una dintre promisiunile făcute în campania 
electorală, dar, în același timp, ambasada 
unul dintre principiile după care americanii 
și majoritatea comunităţii internaţionale se 
ghidează zeci de ani: acela de a nu recunoaște 
Ierusalimului drept capitală a Israelului până 
când soarta orașului, pe care și palestinienii îl 

consideră capitala lor, nu va fi  tranșată printr-
un acord de pace între cele două naţiuni.

După mutarea ambasadei la Ierusalim, 
au urmat alte două decizii: Washingtonul a 
încetat să mai considere drept ilegale coloniile 
israeliene din Cisiordania și a recunoscut 
anexarea Înălţimilor Golan, un teritoriu sirian, 
de către Israel. Atât constituirea de colonii cât 
și anexarea sfi dează Rezoluţia 242 a Consiliului 
de Securitate al ONU, care i-a cerut Israelului 
să elibereze toate teritoriile ocupate în urma 
Războiului de șase zile din 1967, revenirea la 
graniţele din 1967 reprezentând, de altfel, și 
unul dintre elementele de bază ale procesului 
de pace de la Oslo, în care au participat atât 
israelienii, cât și palestinienii.

Aceștia din urmă au fost scoși complet 
din ecuaţie de Donald Trump, atunci când, 
la sfârșitul lui ianuarie 2020, a prezentat cu 
surle și trâmbiţe planul american de pace 
în Orientul Mijlociu, care avantajează clar 
Israelul și ignoră toate revendicările cheie ale 
palestinienilor.

Cu tot entuziasmul arătat de Trump cu 
privire la plan, acesta nu a fost pus în aplicare 
până acum și, cel puţin pentru moment, pare 
destul de puţin probabil ca într-un viitor 
apropiat să se întâmple ceva, e mult mai 
plauzibil ca planul să fi e abandonat.

5 Bonus: pacea cu talibanii
Afganistanul nu este în Orientul 

Mijlociu, ci în Asia Centrală, dar legăturile 
între dosarele cu privire la cele două regiuni 
sunt multiple. Doctrina globală a jihadului 
a fost formulată de un palestinian. Abdullah 
Azzam, care a militat pentru mobilizarea lumii 
musulmane în ajutorul mujahedinilor afgani 
care se luptau cu forţele sovietice; Azzam i-a 
fost mentor lui Osama bin Laden și, înainte de 
a fi  asasinat în orașul pakistanez Pashawar, în 
1989, a coordonat organizaţia pe care fostul 
său elev a transformat-o ulterior în al-Qaeda.

Războiul american din Afganistan era 
cel mai lung din istoria Statelor Unite, iar 
începutul mandatului lui Donald Trump nu 
se întrevedea vreo perspectivă de câștigare, 
din contră, talibanii erau mai puternici decât 
oricând în cei 15 ani anteriori, iar NATO și 
Statele Unite renunţaseră la operaţiuni majore 
de luptă, preferând să se axeze pe instruirea 
forţelor afgane, cărora americanii le ofereau, 
însă, cu regularitate sprijin. 

În august 2017, Trump a afi rmat că este 
hotărât să câștige războiul din Afganistan, 
iar, în septembrie, Statele Unite au decis să 
sporească efectivele americane din această 
ţară. Suplimentarea forţelor nu a dus, însă, și 
la îmbunătăţirea situaţiei în teren, astfel încât 
americanii s-au angajat din nou în convorbiri 
cu talibanii, care au fost găzduite și mediate 
de Qatar.

În februarie 2020, americanii și talibanii au 
ajuns la un acord de încetare a focului, în lunile 
următoare au fost lansate și convorbiri de 
pace inter-afgane, iar, pe 7 octombrie, Trump 
anunţă că, până de Crăciun, toţi militarii 
americani din Afganistan vor fi  acasă. Nu este 
sigur că această promisiune va fi  onorată, dar 
e cert că Statele Unite nu au fost niciodată atât 
de aproape de o retragere din Afganistan.

Aproape jumătate dintre obiectivele din politică externă enunţate de Donald Trump 
în timpul campaniei electorale din 2016 priveau Orientul Mijlociu: mutarea 

ambasadei americane din Israel la Ierusalim și recunoașterea coloniilor israeliene din 
Cisiordania, renegocierea acordului nuclear cu Iranul, înfrângerea Statului Islamic și o 
schimbare a situaţiei din Siria, inclusiv printr-o eventuală cooperare cu regimul Assad 
sau/și cu Rusia în lupta împotriva jihadiștilor.

Prima vizită ofi cială a lui Donald Trump a fost – contrar tradiţiei instituite de alţi 
președinţi care au preferat Mexicul sau Canada, în Orientul Mijlociu, în capitala Arabiei 
Saudite, Riad, unde a fost primit cu un fast demn de un monarh. În cei patru ani care 
au trecut de atunci, Trump și-a îndeplinit doar parţial obiectivele, însă, dincolo de 
acest lucru, perioada a fost marcată de momente spectaculoase – bombardarea Siriei, 
uciderea liderului Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, și a comandantului Forţei 
Quds a Gărzilor Revoluţionare iraniene, Qassem Soleimani – de retrageri   și cedări de 
neînţeles, dar și de succese considerate istorice, ca medierea păcii între Israel și Emiratele 
Arabe Unite.

O cronologie semnată de jurnalistul Cătălin Gomboș, pentru Hotnews.ro.

Înfrângerea califatului și uciderea siriene dar de data aceasta americanilor li
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Sportivii secţiei de kempo a CSM 
Ploieşti au ocupat primul loc în 

clasamentul cluburilor, la Cupa „Dani 
Brânzău Kempo – MMA”, competiţie la care 
au participat, vineri şi sâmbătă, la Petroşani, 

organizată de clubul local cu acelaşi nume, 
sub egida Federaţiei Române de Kempo. 
Antrenorul coordonator Florentin Petrea 
a deplasat un lot de 26 de sportivi, care 
au obţinut 23 de locuri 1, două locuri 2 şi 

un loc 3. Competiţia a reprezentat o bună 
repetiţie în perspectiva participării la 
Campionatul Naţional de Kempo, ce va avea 
loc la sfârşitul lunii martie.

Cei 26 de sportivi care au reprezentat 

CSM Ploieşti la competiţia de la Petroşani 
au fost: Edwin Petrea, Marco Frăsineanu, 
Luca Frăsineanu, Ezel Frăsineanu, Mario 
Bălăceanu, Alin Garoseanu, Claudiu Goicea, 
Gabriel Bratu, Raul Păun, David Vasilescu, 
Ciprian Manu, Denisa Manu, Jose Luca, 
Dinu Ştefan, Ariana Oghinciuc, Richard 
Oghinciuc, Cătălin Robert, Vlad Dobre, 
Denisa Maria, David Lăcătuş, Emanuel 
Dincă, Robin Mihai, Darius Bucur, Luca 
Cruceru, Carlos Marin şi Saft a Simonian.

Pentru a se respecta restricţiile din această 
perioadă, la competiţie au fost prezente 
doar şapte cluburi din ţară, printre acestea 
numărându-se şi Respect Gym Academy, 
unde activează Alin Panaite, antrenor 
care i-a pregătit, de-a lungul timpului, pe 
Costel Pasniciuc, Ionuţ „Pitbull” Atodiresei, 
fraţii Andrei şi Bogdan Stoica sau Benny 
Adegbuyi. 
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Handbal

ROMÂNIA ÎNCEPE GRUPA DE CALIFICARE ROMÂNIA ÎNCEPE GRUPA DE CALIFICARE 
PENTRU CM QATAR 2022 LA PLOIEȘTI!PENTRU CM QATAR 2022 LA PLOIEȘTI!

JUNIOARELE 2 DE LA CSM PLOIEȘTI, JUNIOARELE 2 DE LA CSM PLOIEȘTI, 
5 VICTORII DIN 5 MECIURI! 5 VICTORII DIN 5 MECIURI! 

Nou promovată pe prima scenă a handbalului românesc, CS Activ Prahova Ploieşti a 
obţinut o remiză în jocul din etapa a VIII-a, cu SCM Gloria Buzău (echipă clasată 

pe locul 5), scor 27-27 (10-13), grație unui gol marcat în ultima secundă a partidei, din 
lovitură de la 9 metri, de către Loredana Vartic!

Pentru CS Activ Prahova Ploieşti au marcat în acest joc: Ana Maria Şerban 6 goluri, 
Cristina Creţu 5, Loredana Vartic 3, Ionela Leuştean 3, Roxana Beşleagă 3, Diana Lăscăteu 
2, Cristiana Florea 2, Adina-Cristina Panaite 2, Oana-Maria Bucă 1.

Federația Română de Fotbal 
a comunicat către UEFA 

stadioanele unde echipa națională 
va începe, în luna martie a acestui 
an, parcursul de califi care la turneul 
fi nal al Campionatului Mondial de 
anul viitor din Qatar. Tricolorii vor 
disputa prima partidă din grupa 
preliminară pe teren propriu, 
contra Macedoniei de Nord, meci 
care se va juca în 25 martie, de la 
ora 21:45, pe stadionul “Ilie Oană” 
din Ploiești. Ulterior, pe 28 martie, 
de la aceeași oră 21:45, România 
va întâlni Germania, pe Arena 
Națională din București.

PARCURSUL SPRE CM 2022
Câștigătoarele celor 10 

grupe din preliminarii se vor califi ca 
la CM 2022, iar ocupantele locurilor 
secunde vor intra (10), alături de 
cele mai bune două câștigătoare de 
grupe în Liga Națiunilor care nu 
se afl ă pe primele două poziții în 
preliminarii, într-o serie de două 
baraje pentru a stabili ultimele 3 
țări europene califi cate (din 12 

echipe vor rămâne 6, apoi 3).
Cele 10 ocupante ale locurilor 

secunde vor forma un clasament 
separat, în baza rezultatelor din 
aceste preliminarii. Primele 6 locuri 
secunde vor fi  gazde ale primului 
baraj, disputat într-o singură 
manșă! Celelalte 4 echipe plus cele 2 
echipe care vin din Liga Națiunilor 
vor fi  oaspeți.

Iată și programul meciurilor din 
grupa echipei noastre naționale:
25 martie 2021
ora 21:45 – ROMÂNIA – 
Macedonia de Nord, Germania – 
Islanda, Liechtenstein – Armenia
28 martie 2021
ora 19:00 – Armenia – Islanda
ora 21:45 – ROMÂNIA – Germania, 
Macedonia de Nord – Liechtenstein
31 martie 2021
ora 19:00 – Armenia – ROMÂNIA
ora 21:45 – Germania – Macedonia 
de Nord, Liechtenstein – Islanda
2 septembrie 2021
ora 21:45 – Islanda – ROMÂNIA,
Liechtenstein – Germania,

Macedonia de Nord – Armenia
5 septembrie 2021
ora 19:00 – Islanda – Macedonia de 
Nord
ora 21:45 – ROMÂNIA – 
Liechtenstein, Germania – Armenia
8 septembrie 2021
ora 19:00 – Armenia – Liechtenstein
ora 21:45 – Macedonia de Nord – 
ROMÂNIA, Islanda – Germania
8 octombrie 2021
ora 21:45 – Germania – ROMÂNIA, 
Islanda – Armenia, Liechtenstein – 
Macedonia de Nord
11 octombrie 2021
ora 21:45 – ROMÂNIA – Armenia, 
Islanda – Liechtenstein, Macedonia 
de Nord – Germania
11 noiembrie 2021
ora 19:00 – Armenia – Macedonia 
de Nord
ora 21:45 – ROMÂNIA – Islanda, 
Germania – Liechtenstein
14 noiembrie 2021
ora 19:00 – Liechtenstein – 
ROMÂNIA, Armenia – Germania, 
Macedonia de Nord – Islanda.

Echipa de handbal 
junioare 2 a CSM 

Ploieşti a încheiat primul 
turneu stagional cu  cinci 
victorii din tot atâtea partide, 
în ultimele două runde ale 
seriei B impunându-se în fața 
colegelor de județ, 25-24 (15-
15) cu Activ CSO Plopeni și 
37-31 (19-13) în jocul cu CSŞ 
Ploieşti. Din păcate, din cauza 
faptului că două dintre reprize 
au fost încheiate la egalitate, 
şi conform noului sistem 
de punctaj implementat de 
FRH la această categorie de 
vârstă (victoria în meci este 
recompensată cu două puncte 
şi fi ecare repriză pune la bătaie 

câte un punct), fetele au obţinut câte 3.5 puncte, nu 4, în cele două confruntări.
CSM Ploieşti încheie turul pe primul loc al clasamentului Seriei B, cu 19 puncte (la care 

se vor adăuga cele 5 puncte pentru talie), urmată de Activ CSO Plopeni (14.5 puncte).  Al 
doilea turneu al sezonului va avea loc în perioada 10-14 martie 2021.  

TRIUMF PENTRU PLOIEȘTENI LA CUPA “DANI BRÂNZĂU KEMPO – MMA” TRIUMF PENTRU PLOIEȘTENI LA CUPA “DANI BRÂNZĂU KEMPO – MMA” 

 TRICOU CU SEMNĂTURA  TRICOU CU SEMNĂTURA 
“LUPILOR” PENTRU BILETE “LUPILOR” PENTRU BILETE 
VIRTUALE LA MECIUL CU VIRTUALE LA MECIUL CU 

POLI. IAȘI DIN CUPĂPOLI. IAȘI DIN CUPĂ

Debutul ofi cial al „galben-albaștrilor” în anul 2021 va avea 
loc pe 9 februarie, când Petrolul va primi vizita prim-

divizionarei ACSM Politehnica Iași, într-o partidă contând pentru 
optimile de fi nală ale Cupa României. Cum meciul se va juca fără 
spectatori, fanii sunt invitati să își cumpere bilete virtuale pentru 
această partidă.

„Puteți, în plus, să 
câștigați și un tricou 
original de joc al 
formației noastre, 
cu semnăturile 
„lupilor”, pe care 
îl vom oferi, prin 
tragere la sorți, unuia 
dintre cumpărătorii 
tichetelor virtuale”, 
se scrie pe pagina 
ofi cială a clubului 
ploieștean. Biletele 
vor costa 6 lei și vor 
putea fi  procurate 
doar online, 
accesând siteul 
www.entertix.ro.

REMIZĂ PENTRU ACTIV PLOIEȘTI REMIZĂ PENTRU ACTIV PLOIEȘTI 
OBȚINUTĂ ÎN ULTIMA SECUNDĂ!OBȚINUTĂ ÎN ULTIMA SECUNDĂ!
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SECȚIA REVISTĂ
Sâmbată, 6 Februarie, ora 19:00; 

Duminică, 7 Februarie, ora 19:00 - 
Sala Teatrului Toma Caragiu

SUFLET PERECHE, regia: 
scenariul și selecția muzicală: 
George Liviu Frincu, aranjament 
orchestral: Ciprian Cornita, light 
design: Cristi Niculescu

cu: Nico, Daniela Raduica, 
Romeo Zaharia, George Capanu, 
Rodica Tudor, Melvy Anisia 
Irimiea, Baletul Majestic, 
Orchestra Majestic, Dirijor Viorel 
Gavrila

SECȚIA PĂPUȘI
Duminica, 7 Februarie, ora 

10:30 și ora 12:00 - Sala Teatrului 
de Animatie

PECETEA FERMECATĂ, 
adaptare de Cristian Pepino după 
un motiv din basmele lui Clemens 
Brentano și Giambattista Basile, 
regia: Cristian Pepino

cu: Paul Niculae (Scrob 
- Conte de Cocosila), Ioana 
Rosu (Galbenusa - Sotia sa), 
Lacramioara Bradoschi/Ana Maria 
Orbean (Albusica - Fiica lor), 
Nelu Neagoe (Avicolis Gainaris 
- Un sarlatan, Regele Soriceilor), 
Catalin Radulescu (Galinicus - 
Alt sarlatan), Lizica Sterea (Sisi 
de Migdale - Printesa Soriceilor), 
Diana Uta (Fifi  Pata de Slanina - 
Soricelul Print, Capetenia Strajilor 
Regelui Soriceilor, Cocosul, 
Bucatareasa, Pisica)

EVENIMENTE
Vineri, 5 Februarie, ora 19:00 

- Sala Teatrului Toma Caragiu - 

producție a Teatrului Bulandra 
București

GIGEL, de Alexandru Popa, 

regia: Vlad Zamfi rescu, asistent 
muzical: Virgil Dutan, one-man 
show cu Gheorghe Ifrim

FILARMONICA PLOIEȘTIFILARMONICA PLOIEȘTI

TEATRUL „TOMA CARAGIU”TEATRUL „TOMA CARAGIU”
www.teatruploiesti.ro

PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM

„UN VIOLONCEL PRIN LUME” este concertul la care vă așteptăm 
joi, 4 februarie 2021, la Filarmonică. De la ora 19.00, orchestra 
simfonică ploieșteană condusă de la pipitrul dirijoral de Gian Luigi 
Zampieri și violoncelistul Filip Papa vă prezintă muzică de fi lm în 
aranjament pentru violoncel , orchestră de coarde, pian și percuție 
de Gian Luigi Zampieri. 

Veți putea audia Georges 
Delerue – „Adagio” din fi lmul 
„Numărătoarea inversă”  
„Singurătate” din fi lmul 
„Chere Louise”, Luis Enriquez 
Bacalov: „Poștașul” din fi lmul 
„Poștașul lui Neruda”, Bernard 
Hermann: „Preludiu” pentru 
Orchestră de Coarde din fi lmul 
„Psycho”, James Last:„Păstorul 
singuratic” din fi lmul „Kill 
Bill”, Henry Mancini: „Moon 
River” din fi lmul „Micul dejun 
la Tiff any”, Ennio Morricone: 

„Caracatița” (Medley) din serialul TV „La Piovra”, „Gabriel s Oboe” 
din fi lmul „Misiunea”, Wolfgang Amadeus Mozart: „Aria Reginei 
Nopții” din fi lmul „Amadeus”, Stanley Myers (1930-1993), „Cavatina” 
din fi lmul „Vânătorul de Cerbi”, Tiberiu Olah: „Intrarea lui Mihai 
Viteazul în Alba-Iulia” pentru orchestră de coarde din fi lmul „Mihai 
Viteazul”, Astor Piazzolla: „Oblivion” din fi lmul „Henric al IV-lea al 
Franței”, „Vuelvo al Sur” din fi lmul „Sur”, „Cancion de las Venusinas” 
din spectacolul „Horacio Ferrer și Astor Piazzolla în persoană”, 
„Libertango” din fi lmul „Frantic”, 
Andre Popp: „Iubire albastră” din 
fi lmul „Th e Kid stays in the Picture”, 
Nino Rota: Medley din fi lmele „La 
Strada”, „Nașul”, Ryuichi Sakamoto: 
„Un Ceai în Deșert” din fi lmul „Th e 
sheltering Sky”, Vladimir Cosma 
(1940): „Fugari” din fi lmul „Les 
Fugitifs”, „Concert Gastronomic” 
din fi lmul „Aripioară sau pulpă”, 
„David s Song” din serialul TV 
„David Balfour”, „Le Grand Blond” 
(Sîrba) din fi lmul „Marele Blond cu 
un pantof negru”, „Dansul tinerilor 
Hasidici” din fi lmul „Rabbi Jacob”.

V
D
„
„
„
B
„
H
O
„
s
B
R
la

Filarmonica “Paul 
Constantinescu” vă așteaptă joi, 11 
februarie 2021, de la ora 19.00, la un 
concert în care veți putea asculta: Carl 
Nielsen – “Symphonic Rhapsody”, Paul 
Constantinescu – Dansuri Simfonice: 
“Ciobănașul”, “Olteneasca”, “Huțulca”, 
“Sârba”, Edvard Grieg – Lyric Suite op. 
54 – Shepher’s Boy, Gangar, Notturno, 
March of the Dwarfs, Edvard Grieg 
– Două melodii nordice pentru 
orchestră de coarde, Grigoraș Dinicu 
– Hora Staccato. La pupitrul dirijoral 
al orchestrei simfonice ploieștene se 
va afl a Alexandru Ilie. Concertul este 
organizat în parteneriat cu Consiliul 
Județean Prahova în cadrul Proiectului 
RO-Cultura: Restaurarea Casei 
Memoriale Paul Constantinescu.

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

INEDIT

Era anul 1914. Războiul 
începuse în iulie și trebuia 

să se termine înainte de Crăciun. 
Doar că, la cinci luni după 
izbucnirea confl agraţiei, luptele 
erau mai acerbe ca niciodată. În 
urma înfrângerii germane în prima 
bătălie de pe Marna, armatele 
Antantei și Puterile Centrale au 
căutat să se învăluiască, dând 
naștere unor sisteme de fortifi caţii 
și tranșee ce ajung să se întindă de 
la Marea Nordului până la graniţa 
elveţiană. Marile ofensive au 
lăsat nenumăraţi morţi pe front, 
tacticile învechite adoptate de 
comandanţi fi ind complet inutile 
în faţa noilor inovaţii tehnice în 

materie de armament. Cadenţa și 
focul încrucișat al mitralierelor, 
precizia crescândă a artileriei, 
folosirea sârmei ghimpate, a 
aruncătoarelor de fl ăcări sau a 
armelor chimice transformau 
orice atac într-o baie de sânge.

Traiul soldaţilor era deosebit 
de aspru. Milioane de șobolani 
colcăiau, răspândind boli și 
infestând mâncarea. Holera, febra 
tifoidă și dizenteria au nenorocit 
vieţile a mii de oameni. Infecţiile 
erau de multe ori fatale, din cauza 
lipsei de antibiotice. Condiţiile 
vitrege ale iernii și-au luat și ele 
tributul în vieţile omenești.

MIRACOLUL DE CRĂCIUN
Dar în acest peisaj 

dezolant, o minune s-a produs în 
ajunul Crăciunului, soldaţii au ieșit 
din tranșeele înghesuite, pentru 
a marca sărbătoarea nașterii 
Domnului. Rând pe rând, oamenii 
de pe ambele fronturi și-au părăsit 
posturile, și-au lăsat armele și 
și-au întâlnit inamicii la mijloc.

Ce a urmat a fost o adevărată 
lecţie de umanitate: dacă, în urmă 
cu câteva ore, erau dușmani de 
moarte și se măcelăreau unii pe 
alţi, acum vorbeau, dansau, cântau 
și mâncau împreună ca și când 
erau prieteni la cataramă. Ba chiar 
au jucat fotbal împreună.

În scrisorile trimise ziarelor 
și celor dragi, soldaţii au descris 
modul în care a apărut armistiţiul 
spontan: „Am plasat chiar mai 
multe lumânări decât înainte 
de-a lungul tranșeului nostru 
de un kilometru, precum și 
pomi de Crăciun. (…) Britanicii 
și-au exprimat bucuria lor prin 

aplauze. Ca majoritatea oamenilor, 
mi-am petrecut toată noaptea treaz. 
A fost o minunată, dar oarecum 
rece, noapte”, explica locotenentul 
german Kurt Zemisch.

„Cred că am văzut una dintre 
cele mai extraordinare priveliști ce 
i-a fost dat unui om să vadă. (…) 
Urma să deschidem focul asupra 
lor, când am văzut că nu aveau 
puști, așa că unul dintre oamenii 
noștri a ieșit să-i întâmpine și în 
cam două minute pământul dintre 
cele două linii de tranșee roia cu 
oameni și ofi ţeri ai ambelor părţi, 
dând mâna și urându-și reciproc 
un Crăciun fericit”, povestește 
sublocotenentul britanic Dougan 
Chater.

„Ce priveliște, grupuri (…) de 
germani și britanici de-a lungul 
întregii lungimi a frontului. Din 
întuneric, puteam auzi râsete sau 
vedea chibrituri aprinse, un german 
aprinzând ţigara unui scoţian și 
invers, făcând schimb cu ele sau 
cu alte suveniruri. Acolo unde 

nu puteau vorbi limba, se făceau 
înţeleși prin semne și toată lumea 
s-ar fi  părut că se împacă bine”, 
spune caporalul John Ferguson, 
într-o scrisoare trimisă familiei.

Au fost și momente solemne. 
Morţii ce împânzeau ţara 
nimănui au fost îngropaţi, la 
unele ceremonii participând 
laolaltă și germani, și englezi, și 
francezi. 

Poate că atmosfera a fost cel 
mai bine descrisă de locotenentul 
Geoff rey Heinekey, a cărui 
mărturisire a rămas în istorie: 
„Un lucru cu totul deosebit s-a 
întâmplat. (…) Unii germani au 
ieșit cu mâinile ridicate și au început 
să-și ia unii dintre răniţii lor, așa că 
am ieșit și noi imediat de asemenea 
să ne aducem răniţii noștri. 
Germanii apoi ne-au făcut semn 
și-o parte din noi ne-am îndreptat 
spre ei și am vorbit cu ei, (…) ne-au 
ajutat să ne îngropăm morţii. Acest 
lucru a durat toată dimineaţa și am 
vorbit cu mai mulţi dintre aceștia și 
trebuie să spun că păreau oameni 
formidabili. (…) Nu pot să exprim 
imaginea în cuvinte.”

La mai bine de un secol de 
când războiul a izbucnit, soldaţii 
germani și britanici încă se mai 
întâlnesc, dar doar ca să joace 
partide amicale de fotbal, în 
memoria celor care au pierit pe 
Frontul de Vest.

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL S-A OPRIT ŞI 
INAMICII AU SĂRBĂTORIT ÎMPREUNĂINAMICII AU SĂRBĂTORIT ÎMPREUNĂ

Primul Război Mondial a rămas în istorie ca una dintre cele 
mai sângeroase confl agraţii. Și pe bună dreptate. Milioane de 

soldaţi și civili au murit în acest confl ict, iar condiţiile de luptă erau 
foarte grele. Tocmai de aceea, ideea unui armistiţiu spontan pare a fi  
cel puţin ciudată. Numai că este cât se poate de adevărată. Bussiness 
Insider amintește cum, vreme de o zi și o noapte, armata francezilor 
și britanicilor, pe de o parte, respectiv cea a germanilor, de cealaltă 
parte, au renunţat la arme, pentru o sărbătoare al cărei scop să aducă 
oamenii mai aproape unii de alţii.

gia: Vlad Zamfirescu asistentproducție a Teatrului Bulandra regegEVENIMENTE p
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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!”

0372.032.313

Pe Daniela, unul dintre cei mai 
apreciați reprezentanți ai noului val 

de astrologi, am cunoscut-o - cum altfel?! - 
în ziua unui meci. Nu orice meci, ci ultimul 
de la ultimul turneu fi nal la care a participat 
România. Ați ghicit, este vorba despre 
meciul cu Albania de la Europeanul din 
Franța.

Ei, bine, ceea ce a fost frapant a fost că 
Daniela Simulescu, cu stilul ei aparte, a 
reușit să-mi inducă - conform astrogramei 
și tuturor calculelor, pozițiilor planetelor 

în astrogramele antrenorilor, jucătorilor 
și așa mai departe - un mesaj care ulterior 
m-a făcut să refl ectez destul de mult. Am 
înțeles încă de dinaintea fl uierului fi nal nu 
că vezi-Doamne, vom pierde, dar că astrele 
sunt potrivnice nouă în ceea ce privește... 
golul! Se știe istoria acelui joc, cu impotență 
aproape bizară, inexplicabilă în atac, și cu 
rușinea numită 0-1, după un gol înscris de 
Sadiku, ce nume predestinat...

Am rugat-o pe Daniela, astrolog acum 
al DC News, să-mi ”citească” ceva în stele 
și despre Petrolul și, surpriză, aveam să 
afl u că nimic nu e întâmplător pe acest 
Pământ. ”Sunt născută și crescută în Vălenii 
de Munte, Prahova. Unele dintre cele mai 
dragi clipe ale copilăriei mele sunt cele în 
care tatăl meu îmi povestea de meciurile 
Petrolului, la care participa ca un fan 
adevărat. Când am mai crescut, la începutul 
anilor, ajunsesem să mă uit împreună cu 
el la meciurile “lupilor galbeni” din divizia 
A. Este o mare onoare pentru mine să fac 
astrograma acestui club.”, au fost primele 
cuvinte ale tinerei astroloage. 

ASTROGRAMA DE LA ÎNFIINȚARE
Dar...să-i dau cuvântul cu totul Danielei 

Simulescu, căreia i-am oferit datele pe care 
le-am găsit în ceea ce privește ”nașterea” 
Petrolului, club înfi ințat în...București, 
sub numele Juventus, din fuziunea a două 
echipe, undeva în jur de 4 ianuarie 1925.

”Dacă ne-am gândi la acest club ca la o 
persoană, am avea deci un nativ cu Soarele 
în Capricorn. Cu alte cuvinte un nativ 
serios, responsabil, cu obiective pe termen 
lung, țeluri ambițioase, dar și cu o atitudine 
detașată. Poziția Lunii în momentul 
înfi ințării arată partea emoțională, sufl etul, 
intuiția. 

Luna era în Taur, ceea ce înseamnă că 
Petrolul are mare nevoie de siguranță, pe 
toate planurile, stabilitate, menținerea 
tradiției, și că nu se grăbește nicăieri. 
Câteodată poate părea și că opune rezistență 
la tot ce este nou și diferit din cauza strategiei 
“pas cu pas” pe care o adoptă. Cu Mercur 
și Venus în Săgetător, acest club face totul 
într-un mod cât mai corect cu putință, arată 
fair-play și onestitate în orice competiție. 
Dar să vorbim despre Marte, planeta care 
arată nivelul de curaj, energia, dorința de 
acțiune.”, a explicat astrologul DC News.

”ATENȚIE LA ”MOȘTENIRE””
”Ei bine, Petrolul are Marte în Berbec, 

poate cea mai bună poziție pentru o persoană 
sau o instituție cu preocupări sportive. De 
ce? Pentru că nativii cu Marte în Berbec vor 
victorie și sunt dispuși să consume multă 
energie în acest sens. Marte face un careu 
cu Soarele și Pluto. Este posibil ca unele 
tensiuni din cadrul echipei sau al clubului 
să se simtă și în jocul fotbaliștilor. De aceea, 

furia apărută în urma unor eșecuri ar trebui 
înnăbușită și nu transpusă pe teren. 

Cel mai important punct dintr-o 
astrogramă natală este Nodul Sud, cel care 
arată moștenirea pe care o avem și ce avem 
de echilibrat în această existență. Clubul 
are Nodul Sud în Vărsător. Asta presupune 
o mare nevoie de libertate, independență, 
noncomformism, dar câteodată făcute 
într-un mod dezechilibrat. 

Și dacă este să ne gândim la anul 2021, 
când Jupiter și Saturn vor fi  în Vărsător, 
în conjuncție cu Nodul Sud și în careu cu 
Luna, clubul va putea să avanseze doar dacă 
va trece printr-o criză legată de propria 
“moștenire”.”.

Dacă sunt astrele favorabile unei 
promovări în Liga I, sezonul acesta? Vă las 
să citiți mai bine interpretarea Danielei și să 
trageți singuri concluziile. Și să așteptăm să 
înceapă jocul!

P.S. pe Daniela o găsiți pe 
https://www.dcnews.ro/, dar și aici, pe 
http://www.astrologpersonal.ro/.

CU PETROLUL LA... ASTROLOG

Daniela Simulescu, astrologul DC 
News, le dezvăluie fanilor petroliști 

ce ”scrie în stele” despre echipa iubită

i l Si l l l DC

furia apărută în urma unor eșecuri ar trebui
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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: PLANTE DE LEAC ÎMPOTRIVA BACTERIILORPLANTE DE LEAC ÎMPOTRIVA BACTERIILOR

Eva PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

O asociere între medicamentele de 
sinteză și tratamentele naturiste 

este mult mai benefi că, contribuind și la 
întărirea imunităţii organismului. Cele 
mai cunoscute plante care acţionează 
împotriva bacteriilor sunt echinaceea, 
cimbrișorul și oregano.

ECHINACEEA – SUBSTITUT 
NATURAL PENTRU ANTIBIOTICE
Echinaceea purpurea este cunoscută 

ca plantă de leac de peste 600 de ani, 
fi ind una dintre cele mai populare plante 
vindecătoare a infecţiilor bacteriene, și este 
folosită și pentru creșterea imunităţii.

Este cel mai bine vândut stimulent 
de pe glob. Datorită proprietăţilor 
imunostimulatoare și antiinfl amatoare, 
această plantă stimulează activitatea 
defensivă a corpului uman, acţionând la 
diferite nivele și inducând paraimunitatea 
organismului. Echinaceea are o acţiune 
puternică asupra sistemului nervos și a 
celui imunitar, mobilizând toate mijloacele 
de apărare a organismului împotriva 
diferitelor infecţii, viroze respiratorii, fi ind 
folosită și împotriva dezvoltării tumorilor.

Dincolo de toate acestea, echinaceea 
are o acţiune benefi că în tratamentele de 
prevenire și tratare a infecţiilor bacteriene. 
Cel mai efi cient tratament este acela cu 
tinctură, dar și infuzia acţionează benefi c 
în afecţiunile bacteriene ale pielii, bolile 
glandei prostatice, bolile digestive, cele ale 
sistemului cardiovascular, precum și în 
tratarea psoriazisului sau acneei.

OREGANO TRATEAZĂ INFECŢIILE 
STAFILOCOCICE

Origanum vulgare este o plantă 

originară din Grecia și întregul Orient. 
Această plantă aromatică, folosită ca 
mirodenie în bucătăria mediteraneană și 
mexicană, conţine o mulţime de nutrienţi 
și antioxidanţi.

Planta de oregano conţine 9,5% ulei 
esenţial cu limonen, borneol, linalool și mai 
puţin timol, de asemenea fl avone și compuși 
fenil-propanici, toate acestea conferindu-i o  
acţiune antiseptică, dezinfectantă, sedativă, 
stomahică și diuretică. De asemenea, are un 
puternic efect antimicrobian și antifungic.

În medicina românească de la începutul 
secolului XX, oregano era recomandat 
contra convulsiilor în bolile abdominale 
feminine, în tulburările circulatorii, 
infl amaţiile căilor respiratorii, tuberculoză, 
astmă, epilepsie, digestie insufi cientă, 
dureri de cap, reumatism, retenţie urinară, 
hidropizie și viermi intestinali.

Pe lângă folosirea în preparatele 
culinare, din oregano se pot prepara ceaiuri 
combinate, care se consumă la nevoie. 
Împotriva infecţiilor stafi lococice se ţine o 
cură cu un ceai combinat de oregano, din 
care se bea câte 1 litru pe zi, vreme de 10 zile.

Acest ceai se prepară din 5 linguriţe de 
pulbere care se macerează 10 ore în 1/2 
litru de apă, după care se fi ltrează și se dă 
deoparte, iar planta rămasă după strecurare 
se opărește cu încă 250 ml de apă, după 
care se lasă să se răcească și se strecoară. 
În fi nal se combină maceratul anterior 
obţinut cu infuzia, preparatul rezultat 
administrându-se în 3-4 reprize pe 
parcursul unei zile.

Pe meleagurile noastre, planta de 
oregano este cunoscută sub denumirea de 
SOVÂRF.

INFECŢIILE RESPIRATORII SE 
TRATEAZĂ CU CIMBRIȘOR

Th ymus serpyllum a fost aclimatizat 
și la noi. Această plantă poate crește și în 
sălbăticie, având aceeași inconfundabilă 
aromă.

Cimbrișorul are un bogat conţinut de 
ulei eteric, dar și taninuri, fl avonoide, 
saponine, mucilagii, rezine și fi tosterine. O 
cură cu preparate din cimbrișor este de folos 
la prevenirea bolilor respiratorii, digestive, 
cardiovasculare (inclusiv presiunea 
arterială și trombofl ebitele, prin reducerea 
concentraţiilor de colesterol și trigliceride 
din sânge) și la ameliorarea astmului, gutei, 
nevralgiilor și migrenelor. Cimbrișorul 
are proprietatea de a descongestiona căile 
respiratorii și de a elimina mucozităţile, 
fi ind foarte util în sinuzite sau congestia 
urechii. De asemenea, acţiunea 
antispasmodică asupra musculaturii netede 
face ca preparatele pe bază de cimbrișor să 
ajute la ameliorarea durerilor menstruale.

Pentru calmarea migrenelor și a 
nevralgiilor se prepară o infuzie din 2 
linguriţe de plantă uscată și mărunţită, 
peste care se toarnă 250 ml de apă clocotită. 
Aceasta se infuzează 5 minute, apoi se 
strecoară și se bea 1 cană pe zi, fracţionată 
în 2-3 reprize.

Mult mai efi cientă este însă infuzia 
combinată, care se prepară astfel: se pun 3 
linguri de cimbrișor mărunţit în 1/2 litru 
apă și se lasă la macerat timp de 8-10 ore, 
după care se strecoară. Preparatul rezultat 
se pune deoparte, iar planta rămasă după 
strecurare se fi erbe în 1/2 litru de apă, 
timp de 5-6 minute, după care se lasă să 

se răcească, apoi se strecoară. În cele din 
urmă, se amestecă cele două extracte, 
obţinându-se aproximativ 1 litru de infuzie 
combinată de cimbrișor.

Se administrează câte 200 ml de infuzie, 
de 3 ori pe zi, doar în fazele acute ale bolii.

MIEREA DE MANĂ – ANTIBIOTIC 
NATURAL DE MARE PREŢ

Puterea vindecătoare a tratamentelor 
cu miere de albine este cunoscută de peste 
2000 de ani. Mierea conţine numeroase 
vitamine și minerale, având proprietăţi 
antiinfl amatoare și antibacteriene.

Mierea de mană este considerată de 
către specialiști un adevărat antibiotic 
natural, fi ind efi cientă în combaterea 
diverșilor agenţi patogeni. Acest tip de 
miere este cunoscut pe toate meridianele 
ca remediu natural cu rezultate excelente în 
tratamentul multor bacterii, inclusiv a celor 
rezistente la antibiotice.

Tratamentele cu miere de mană pot 
dura atât cât este nevoie, de obicei până la 
vindecarea infecţiilor tratate.

se răcească apoi se strecoară În cele din
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