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„Gelozia este plodul debil al mândriei sau boala nebunului.”
- Culese de Tata  Pierre Augustin Caron (1732 - 1799) dramaturg francez
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În condițiile unui defi cit bugetar de 9,1%
din PIB (91 miliarde lei) înregistrat în 

2020 și unul prognozat la 7% pentru 2021, 
Guvernul României este pregătit să ia mai 
multe măsuri pentru a economisi banii în 
acest al doilea an în care economia este sever 
afectată de pandemia de coronavirus. Printre 
acestea se numără și intenția de a suspenda 

voucherele de vacanță pentru care, anual, 
statul plătește 1,73 miliarde de lei. Bugetarii 
pot folosi totuși în 2021 tichetele de vacanță 
nefolosite în 2019 și 2020. De asemenea, este 
posibil ca pensiile să nu fi e majorate în acest 
an și se prevăd și alte soluții de ajustare a 
cheltuielilor.

GUVERNUL ARE DE GÂND SĂ TAIE GUVERNUL ARE DE GÂND SĂ TAIE 
VOUCHERELE DE VACANȚĂ PENTRU 2021

TELEFONUL TELEFONUL 
PRIMARULUI, PRIMARULUI, 
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Da, chiar așa.
De bine de rău noi am mai prins 

ceva carte făcută într-o școală în care 
predau profesori, nu suplinitori trecuți 
la apelul de seară în rândul “dascălilor”.

De bine de rău am învățat după 
o programă (acum învechită) dar
atunci, concepută de specialiști și
academicieni, adaptată vremurilor,
nu cu struțo-cămila asta de curriculă
școlară făcută pe genunchi de semidocți 
unși în fruntea învățământului de
politicieni plagiatori.

De bine de rău, pentru noi educația 
fi zică, mersul pe jos spre și de la școală, 
taberele și drumețiile organizate de 
profesorii de sport au rămas, în marea 
lor majoritate, singurele activități 
fi zice, în timp ce astăzi, ai noștri 
mototoli nu știu nici să meargă corect 
pe stradă, iar scutirea de la efort fi zic 
este sport național.

De bine de rău, noi am avut noroc 
de o minimă supraveghere, tratare, 
vaccinare și educație medicală făcută 
de medicii din cabinetele școlare.

De bine de rău, noi roșeam în fața 
profesorilor atunci când eram prinși 
cu temele nefăcute, nu răspundeam cu 
tupeu, jigneam, sau săream la bătaie cu 
cadrele didactice, așa cum se întâmplă 
acum.

De bine de rău, părinții noștri au 
avut rușinea și respectul necesare să 
nu intre în cancelarii, peste profesori, 
pentru a pune ei note odrazlelor, cu 
amenințări, miloagă, bani etc.

De bine de rău ne recunoșteam între 
noi, copiii, ca fi ind mai deștepți sau 
mai blegi, după rezultatele din catalog, 
de la olimpiade și de la alte concursuri 
școlare, nu după mașina părinților, 
hainele de fi rmă, banii din pușculiță...
pardon!, din buzunarul de la spate, ca 
acum.

De bine de rău ne duceam la 
școală....nu ca acum!

Așa că nu noi suntem adevărata 
generație de sacrifi ciu ci ei, copiii 
noștri, cei de care, din păcate, 
din ignoranță, nepricepere și cu 
inconștiență ne batem joc.

Vai de viitorul nostru!

a
n i

aaa
nn iiiiiiiiii

3030
i m

p r e
u
n
ă

CEA MAI DIFICILĂ PÂRTIE DIN ROMÂNIA, REDESCHISĂ LA SINAIA
De duminică a

fost deschisă 
ofi cial pârtia Carp, 
afl ată pe domeniul 
schiabil de mare 
altitudine din Sinaia. 
Aceasta este printre 
cele mai înclinate 

din țară și singura 
pârtie neagră 
(difi cilă) omologată 
de pe Valea Prahovei. 
Primarul din Sinaia, 
Vlad Oprea, a 
anunțat: „Carp este 
una dintre cele mai 

difi cile și abrupte 
pârtii omologate din 
țara noastră. Și, cu 
siguranță, una dintre 
cele mai frumoase. 
Pentru prima dată 
în istoria orașului 
Sinaia am amenajat-o 

integral. Amenajarea 
a fost o provocare care 
a început în urmă cu 
mai mult timp. Am 
achiziționat un utilaj 
care să poată face față 
înclinației. 

Luni, reprezentanți ai sindicatelor
Equitas (Penitenciarul Târgșor) și 

Solidaritatea (Penitenciarul Ploiești) au 
protestat în fața Ministerului Justiției, alături 
de Cartel Alfa, față de înghețarea salariilor 
și alte nereguli care se regăsesc în închisori. 
Poate totuși afl ă și sindicaliștii că peste glob 
a căzut o pandemie, care a pus la pământ 
economia. Poate, apoi, înțeleg că serviciul 
lor este într-o structură a statului și nu se 
justifi că menținea sub confi dențialitate 
a salariilor. Sau poate pricep că lefurile 
lor sunt rezonabile, comparativ cu media 
salarială din România. Cel puțin așa reiese 
din datele sumare oferite de Direcția 

Generală a penitenciarelor, în septembrie 
2020: ofi țer de penitenciare-5.673 lei până 
la 13.029 lei; agent penitenciare-2.389 până 
la 7.922 lei. Cei cu funcții de conducere nu 
discută de mai puțin de 10.000 lei pe lună, 
maximul fi ind de 11.810 lei, pentru un 
șef de serviciu. La aceste sume se adaugă 
norma de hrană (1.020-1.217 lei), servicii 
medicale (până la 857 lei), cheltuieli de 
transport (până la 534 lei), compensare 
chirie (până la 1.354 lei), echipament și 
uniforme (2.051 lei/an), 15% din leafă 
pentru condiții vătămătoare, până la 30% 
spor pentru muncă cu grad ridicat de risc, 
15% pentru condiții grele de muncă.

Primăria Ploiești a pus la dispoziție un telefon
unic, numit generic „Telefonul primarului-

Siguranță în școli” -0752.246.692- la care se vor 
putea semnala disfuncționalitățile de ordin material 
de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar 
(creșe, grădinițe, școli gimnaziale, licee și colegii) din 
oraș. În opinia municipalității, „disfuncționalități” 
ar însemna lipsuri materiale- produse pentru 
dezinfectare și igienizare, difi cultăți în asigurarea 
utilităților-sistemele de încălzire, apă, iluminat, 
gestionarea circulației rutiere în apropierea unităților 
de învățământ. Consilierii personali ai primarului 
Andrei Volosevici vor prelua direct orice sesizare, 
pentru a fi  rezolvată în cel mai scurt timp. Telefonul 
este disponibil de luni până vineri, între orele 08.00 
-16.00.

SĂ LE AMINTIM OARE ȘI LOR CĂ ECONOMIA ESTE PRĂBUȘITĂ,
 PE FONDUL COVID-19?
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DROGURI DE MARE RISC, 
CONFISCATE ÎN TIMPUL A 

DOUĂ PERCHEZIȚII
Polițiștii Brigăzii de Combatere 

a Criminalității Organizate 
Ploiești, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. din Ploiești, au efectuat 
o acțiune de prindere în fl agrant, 
în urma căreia o persoană a fost 
depistată în timp ce ar fi  introdus 
în țară, din Spania, cocaină. 
Ulterior, au fost puse în executare 
două mandate de percheziţie 

domiciliară și două mandate de 
aducere, în municipiul Ploiești. 
Astfel, potrivit IJP Prahova, 
„în urma perchezițiilor, au fost 
indisponibilizate aproximativ 2,8 
kg. de cannabis, 120 de grame de 
cocaină, 80 de grame rezină de 
cannabis, ustensile ce par a face 
obiectul activității infracționale, 
precum și bani (90.661 de lei, 
6.755 de euro, 1.750 de lire, 820 de 
dolari, 100 de franci, 550 de franci 
elvețieni)”. Potrivit IJP Prahova, 

polițiștii au documentat, începând 
cu luna februarie a.c., activitatea 
infracțională a două persoane, 
implicate în introducerea în 
țară și trafi cul de droguri de risc 
și mare risc (cannabis, rezină 
de cannabis și cocaină). „Din  
cercetări a reieșit că persoanele 
în cauză s-ar fi  aprovizionat cu 
cantități importante de cocaină 
și cannabis, din Spania, droguri 
care ulterior ar fi  fost introduse în 
țară și comercializate către diferite 
persoane din Prahova”, a anunțat 
IJP Prahova, care a precizat că 
persoanele vizate au fost conduse 
la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. 

Ploiești pentru audieri, iar, după 
fi nalizarea audierilor, procurorul 
de caz a dispus reținerea acestora 
pentru 24 de ore. Suportul de 
specialitate a fost asigurat de 
Direcția Operațiuni Speciale 
din cadrul Poliției Române. La 
acțiune au participat și jandarmi 
din cadrul Grupării de Jandarmi 
Mobile „Matei Basarab” Ploiești..

PETRECERE ORGANIZATĂ 
ÎNTR-UN CORT, 

ÎNTRERUPTĂ DE POLIȚIȘTI, 
LA BUCOV

Polițiști din cadrul Postului de 
Poliție Bucov au fost sesizați prin 

apel 112 despre faptul că, într-un 
imobil de pe raza localității Bucov, 
are loc un eveniment privat, la care 
participă mai multe persoane. La 
fața locului s-au deplasat polițiștii, 
care au constatat faptul că în curtea 
imobilului era aplasat un cort de 
evenimente în care era sărbătorită o 
cununie civilă. „Pentru încălcarea 
prevederilor legale stabilite de 
Legea nr. 55/2020, au fost aplicate 
23 de sancțiuni contravenționale 
în valoare totală de 10.000 lei. 
În urma intervenției polițiștilor, 
evenimentul a fost întrerupt, iar 
participanții au părăsit locația”, a 
precizat IJP Prahova.

Cică Petru Avram, vicepreședinte PNL 
Iași, director la Administrația Bazinală 

de Apă (ABA) Prut-Bârlad, a angajat la Apele 
Române o fătucă, Simona Iancu se cheamă, 
care a lucrat ca ospătăriță, apoi a fost, pe rând, 
manager de cafenea, manichiuristă și, vreme de 
trei zile, angajată la Primăria Vatra Moldoviței. 
Deși ea zice că a terminat Facultatea de Chimie, 
se pare că nu știe să deschidă calculatorul și nu 
poate stabili care e malul drept ori stâng al unui 
râu. Bravo, dragă, de-ăștia oameni avem noi 
nevoie, în întrecerea capitalisto-românească 
spre... regres!

-Că-i pesedist sau liberal,
Năravul e la fel, vă spun.
La oricare partid, în general,
Apa trece, fătucile rămân.

Hopa! Ia uite ce scrie Vlad Mixich: 
„18.000 euro pe lună (!) a fost salariul 

câștigat în 2020 de Aurelia Surulescu, șef serviciu 
administrativ la Autoritatea Rutieră Română. 
Pregătirea profesională care a califi cat-o pe 
doamna la acest salariu de merit: prelucrător 
prin așchiere, facultate neacreditată făcută la 45 
de ani și șefă la partid (PSD în cazul ei, dar... 
nah, putea fi  oricare altul). Vrednică este!”Mda... 
vorba aia, prost să fi i, partid să ai!

-V-am zis de mii de ori popor stupid:
În țărișoara noastră totul este praf!
Talentul e să fi i într-un partid,
În  funcția supremă de... dactilograf!

Auzi, se spune că emisiunea „40 de 
întrebări cu Denise Rifai”, de marți seară, 

a spulberat pur și simplu ProTV și Antena 
1. Cei de la Kanal D au fost pe primul loc, la 
nivelul întregii țări. Ediția care l-a avut invitat 
pe cântărețul de manele,  Vali Vijelie, a fost 
urmărită de peste un milion și jumătate de 
telespectatori, care au stat așa, ca tolomacii, în 
fața micilor ecrane, să asculte chestii spuse de 
acest geniu galactic în... tolomăceli!

-Bravos, națiune! Deci așa îmi stai,
Cam la ăst nivel e a ta temelie,

Să stai gură-cască, la Denise Rifai,
Ascultând prostii à la Vijelie!

Mai multe tinere îmbrăcate în straie 
de călugărițe au început să oprească 

trecătorii, cerându-le să nu se vaccineze: „Nu 
vă  vaccinați, nu acceptați serul în organism, 
refuzați pecetea Satanei după cele 7 vaccinuri, 
este cel cel mai mare genocid…” Ei, ce să zicem, 
ne mai facem bine?

- Să iei ser e genocid,
Zice o sfântă măicuță.
Te întreb însă rapid,
 Dracu-ncape în sticluță?

După ce mai multe personalități publice au 
solicitat liderilor coaliției de guvernare 

să înceteze imediat orice dialog cu AUR, George 
Simion a pus sigla partidului pe fotografi a cu 
Ion Rațiu și i-a ocorât pe intelectual: „Avem și 
noi un mesaj pentru această elită închipuită: noi 

reprezentăm vocea a 10% dintre români. Voi nu 
reprezentați pe nimeni și nimic. Sunteți dușmanii 
românilor-așa ați fost, așa ați rămas.” După 
care le-a amintit ce a spus Rațiu: „Voi lupta 
până la ultima mea picătură de sânge ca  să  ai 
dreptul să nu fi i de acord cu mine!” Nene, vezi, 
bre, că nu mai ești în galeria de fotbal, ai decăzut 
în alta, cea din Palatul Poporului!

-Din mormânt Rațiu se scoală
Să-i zică una nasoală:
Simioane, ești tânăr și-i păcat
Să ai atâta gol prin cap.

Muică, jale mare printre bugetari, după ce 
premierul Florin Câțu a anunțat că va 

tăia mai multe sporuri, cum ar fi  pentru condiții 
vătămătoare de muncă, precum cele de antenă, 
calculator sau arhivă: „condițiile vătămătoare 
sunt lucruri pe care noi le facem zi de zi…să 
scrii la calculator. Vor dispărea. Anul acesta vom 
începe cu o limitare și de anul viitor vom așeza 
lucrurile. Sporurile sunt bune, dar doar atunci 
când sunt legate de criterii de performanțe (…) 
Cheltuielile de persoanal s-au dublat. Trebuie să 
reașezăm economia României”.

-Să tai din sporuri? Un moment,
Ziseră trei specimene:
De acord, dar bagi urgent,
Un alt spor: sporul de lene!
 

Ionut Cristache, realizator al emisiunii 
Romania 9, de la TVR, susține că el nu 

este plătit din bani publici. Cristache, care s-a 
remarcat prin sustinerea PSD si atacarea DNA, 
are un salariu uriaș la această instituție publică: 
„Contractul meu la TVR se reînoiește anual. Nu 
consider că sunt plătit din bani publici, ci din 
banii pe care TVR îi produce din publicitate. 
Mi-am făcut mereu targeturile de audiență, 
care sunt confi dențiale, dar cu multe zeci de 
procente peste media stației. De asemenea, toate 
contractele sunt confi dențiale.” A, Cristache, 
cum spunea Doru Zaharia în epigramă?

-Cu prostul cel needucat,
Din două vorbe ai scăpat.
Dar bătălii neîncetate,
Le dai cu ăl ce are carte.

Codrin Ștefănescu spune că „Liviu 
Dragnea nu se simte bine nici cu 

sănătatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte 
abandonat, uitat, neglijat! I-am spus aseară, la 
telefon, că nu trebuie să cedeze în fața sistemului! 
E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem 
alături de el! Am înțeles că nu e tratat pentru 
problemele de sănătate, nu se aplică nici o lege 
în ceea ce-l privește! Abuzurile continuā, nimeni 
nu ia poziție publică! Iau eu, dacă foștii colegi 
din partid sunt lași și se fac că uită! Are nevoie 
de susținere și de o vorbă bună.” Și, pe urmă, 
Codrin dă o adresă și ne invită să îi scriem lui 
Liviu la închisoare. Ceea ce ne grăbim să facem:

-Dragă Liviu, ce mai faci,
Te-au uitat ai tăi... Ciolaci?
Ți-au furat funcții, partid,
Casă, masă și bolid?
Nu fi i însă disperat:
Pe Irina ți-au lăsat...

Tinerii români ajung să bea alcool în 
jurul vârstei de 13 ani sau chiar mai 

devreme, arată cel mai recent studiu privind 
consumul de alcool, tutun și droguri, realizat de 
Agenția Națională Antidrog în școli. 2% dintre 
elevii români consumă alcool, 5% fumează. La 
tutun cică depășim  media europeană, care e 
de  aproape 3 procente. Ei, cine zicea că nu ne 
putem și noi mobiliza, să facem un rezultat bun 
în UE?

-În trei decenii de muncă susținută,
Făcut-am Europa șah și mat!
Elevii noștri sunt ași și de ținută,
Fiindcă sunt primii la... fumat!

este plătit din bani publici Cristache care s a
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ACCIDENT RUTIER PE 
DN1A, ÎN TEIȘANI

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1A, pe raza localității Teișani, 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. Potrivit primelor 
date, un autoturism condus de 
un bărbat în vârstă de 50 de ani 
a intrat într-un auto la volanul 
căruia se afl a un tânăr în vârstă 
de 25 de ani. Conducătorii auto 
au fost testați cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind negativ în ambele 
cazuri. Șoferul în vârstă de 50 de 

ani a fost transportat la spital. 
„Cercetările continuă pentru 
stabilirea cauzelor producerii 
evenimentului”, a precizat IJP 
Prahova, care a menționat că 
trafi cul în zonă s-a desfășurat fără 

probleme.
ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. 
FEMEIE LOVITĂ DE UN 

AUTO
Accidentul rutier a avut loc 

pe strada Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, din Ploiești, după ce 
un conducător auto, în vârstă de 60 
de ani, a acroșat cu mașina o femeie 
în vârstă de 42 de ani angajată în 
traversarea părții carosabile, prin 
loc permis. Femeia în vârstă de 42 
de ani a fost transportată la spital. 
Șoferul a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ. 
„Cercetările continuă pentru 
stabilirea cauzelor producerii 

evenimentului”, a precizat IJP 
Prahova, care a menționat că 
în zonă trafi cul rutier nu a fost 
îngreunat. 

BĂRBAT MORT, DUPĂ CE A 
FOST LOVIT DE UN TREN, ÎN 

BARIERA UNIRII
Polițiștii Serviciului Județean 

de Poliție Transporturi Prahova 
au fost sesizați  cu privire la faptul 
că o persoană a fost accidentată de 
tren, între Stațiile C. F. Ploiești Sud 
și Dâmbu, în zona Barierei Unirii. 
„Echipa operativă a constatat 
că cele sesizate se confi rmă,  la 
fața locului fi ind găsit un bărbat 
care a fost declarat decedat de 

cadrele medicale”, a anunțat IJP 
Prahova. La fața locului, potrivit 
ISU Prahova, au fost mobilizate 
un echipaj de stingere și două 
ambulanțe Smurd, din care una de 
terapie intensivă mobilă. Victima 
este un bărbat în vârstă de 86 de 
ani. Politiștii din cadrul Serviciului 
Județean de Poliție Transporturi 
Prahova au demarat  cercetările 
pentru stabilirea tuturor 
circumstanțelor în care s-a produs 
incidentul. ISU Prahova a anunțat 
că în trenul implicat în accidentul 
feroviar se afl au aproximativ 100 
de persoane, care nu au necesitat 
îngrijiri medicale. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Primarul Andrei Volosevici a 
declarat pentru mass-media 

locală că spitalul municipal nu va mai fi  
edifi cat pe terenul fostei unități militare 
de pe strada Torcători, ci pe o suprafață 
din apropierea Hipodromului Ploiești. 
Această decizie vine în contextul în 
care dorește ca până în luna septembrie 
să fi e începute lucrările la noua unitate 

medicală, fi nanțarea fi ind aigurată 
de Compania Națională de Investiții. 
Se pare că negocierile cu Ministerul 
Apărării Naționale pentru preluarea 
terenului de pe strada Torcători 
trenează, iar pentru a prinde un loc 
eligibil pe listele CNI, documentația 
ar trebui depusă în luna februarie. 
Volosevici a spus: „Nu îmi permit 

luxul ca acest spital să nu înceapă și 
să se predea amplasamentul decât cel 
târziu în luna septembrie a acestui an. 
Și atunci am mers pe o altă locație, care 
este în spatele Hipodromului. Este mai 
simplu aici să începem procedurile de 
PUZ,   astfel încât sunt   micșorate din 
punct de vedere temporar procedurile 
la 2-3 luni”. În privința acestui 
amplasament nu este nicio noutate. 
Încă din 2017 se discută această 
variantă. De altfel, la acea vreme, fostul 
primar Adrian Dobre ținea în mod 
deosebit la amplasarea spitalului la 
fosta unitate militară, începând toate 
procedurile de preluare a suprafeței 
de 7,5 ha, dar se pare că lucrurile au 
întârziat din cauza pretențiilor MapN, 
care obliga Primăria Ploiești să edifi ce 
și niște unități locative pentru militari, 
în schimbul terenului. Tot în 2017, 
majoritatea politică PSD-ALDE din 
Consiliul Local Ploiești a inițiat un 
proiect de hotărâre pentru construirea 
spitalului pe strada Ghighiului, adică 
pe undeva tot în spatele Hipodromului. 
Volosevici a spus că Primăria Ploiești 
va continua procedurile de preluare 
de la MapN și a terenului din 
cartierul Peneș Curcanul (Cosminele-
Torcători), fără a preciza ce va mai face 
cu acel amplasament, dacă spitalul va fi  
construit în altă parte.

PRIMARUL VOLOSEVICI DUCE PRIMARUL VOLOSEVICI DUCE 
VIITORUL SPITAL MUNICIPAL VIITORUL SPITAL MUNICIPAL 

LA PERIFERIA ORAȘULUILA PERIFERIA ORAȘULUI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Chiar și așa, s-a muncit în 
condiții foarte difi cile, dar 

rezultatul este fenomenal!” Carp, 
inclusă, cum spuneam, între 
„pârtiile negre”,  pornește de la 
altitudinea de 2.056 de metri și 
ajunge până la 1.607m, unde se 
intersectează cu pârtia Drumul 
de Vară, care ajunge la Cota 1.400. 
Lungimea este de aproape un 
kilometru și jumătate, lățimea 

variază între 50 de metri și 124 de 
metri și este deservită de Gondola 
care urcă până la Cota 2000.

În Sinaia, în această iarnă, au 
fost deschise următoarele pârtii:

-Lăptici 1 (albastră): altitudine 
plecare-2.090 m, altitudine 
sosire-1.760 m, lungime-1.900 
m, lățime-40 m, deservită de 
Telescaunul Soarelui, zăpadă 

artifi cială, fără 
instalație nocturnă;

-Lăptici 2 (roșie): 
altitudine plecare - 
2.090 m, altitudine 
sosire - 1.900 m, 
lungime -900 m, lățime 
- 40 m, deservită de 
Telescaunul Soarelui, 
zăpadă artifi cială, fără 
instalație nocturnă;

-Drumul de Vară 
(roșie): altitudine 
plecare -2.045 m, 
altitudine sosire -1.650 m, lungime 
-2.972 m, lățime -20 până la 50 m, 
deservită de Gondola Carp (1400-
2000), fără zăpadă artifi cială și fără 
instalație nocturnă;

-Valea Soarelui 1 (roșie): 
altitudine plecare -2.035 m, 
altitudine sosire -1.821 m, lungime 
-1.191 m, lățime-28 până la 103 m, 
deservită de Telescaunul Soarelui, 

fără zăpadă artifi cială și fără 
instalație nocturnă;

-Valea Dorului 1 (roșie): 
altitudine plecare -2.040 m, 
altitudine sosire -1.822 m, lungime 
-775 m, deservită de Telescaunul 
Soarelui, fără zăpadă artifi cială și 
fără instalație nocturnă;

-Valea Dorului Variantă (roșie): 
altitudine plecare -2.033 m, 
altitudine sosire -1.834 m, lungime 

-896 m, lățime -59 până la 67 m, 
deservită de Telescaunul Soarelui, 
fără zăpadă artifi cială și fără 
instalație nocturnă;

-Valea Soarelui 2 (albastră): 
altitudine plecare -1.960 m, 
altitudine sosire -1.760 m, lungime 
-1.200 m, lățime -50 m, deservită 
de Telescaunul Soarelui, fără 
zăpadă artifi cială și fără instalație 
nocturnă.

v

v

PATINOARUL DE LA 
SALA „OLIMPIA” SALA „OLIMPIA” 
REINTRĂ ÎN GESTIUNEA REINTRĂ ÎN GESTIUNEA 
PRIMĂRIEI PLOIEȘTIPRIMĂRIEI PLOIEȘTI

Viceprimarul municipiului Ploiești, Daniel Nicodim, 
a anunțat că Primăria Ploiești va reintra în posesia 

patinoarului de la Sala „Olimpia”, din parcul „Regele Mihai 
I”. Acesta a fost dat în concesiune, în anul 2003, fi rmei 
SC Bisoceanu & Idriceanu SRL, care avea obligația de a-l 
moderniza. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, din motive 
pe care concesionarul le-a numit „nefezabile”, fapt pentru 
care municipalitatea a pornit o acțiune în instanță, pentru 
a rezilia contractul. După mulți ani petrecuți prin sălile de 
judecată, Curtea de Apel Ploiești a emis, în 2019, o sentință 
favorabilă municipalității, decizie pe care abia acum 
autoritățile au pus-o în aplicare. Viceprimarul Nicodin 
a declarat: „Comisia desemnată de municipalitate s-a 
prezentat joi, alături de executorul judecătoresc, pentru  a 
pune în aplicare decizia 245/27.02.2019.  S-a procedat la 
sigilarea ușilor. Practic, fi rma care a gestionat în ultimii ani 
patinoarul a fost evacuată, iar din momentul în care va fi  
semnat procesul-verbal, toate bunurile îi revin Primăriei.” 
Cel mai probabil, după ce se va epuiza întreaga procedură, 
patinoarul va fi  dat în administrare Clubului Sportiv 
Municipal, care are deja o secție de patinaj.

fără zăpadă artificială și fără 896 m lățime 59 până la 67 m

Culori Difi cultate Descriere
Verde : 

pârtie foarte 
ușoară

Pârtia de schi cu înclinare medie a pantei 
de maxim 10%, lățimea de minim 30 m și o 
diferență de nivel de maxim 50 m.

Albastru: 
pârtie ușoară

Pârtia de schi cu înclinare medie a pantei 
de maxim 20%, lățimea de minim 30 m și o 
diferență de nivel de maximum 200 m.

Roșu : 
pârtie medie

Pârtia de schi cu înclinare medie a pantei 
de maxim 30%, lățimea de minim 20 m și o 
diferență de nivel de maxim 500 m.

Negru : 
pârtie difi cilă

Pârtia de schi cu înclinare medie a pantei 
de maxim 40%, lățimea de minim 20 m și o 
diferență de nivel de maxim 50 m.

PATINOARUL DE LAPATINOARUL DE LA

CEA MAI DIFICILĂ PÂRTIE DIN ROMÂNIA, CEA MAI DIFICILĂ PÂRTIE DIN ROMÂNIA, 
REDESCHISĂ LA SINAIAREDESCHISĂ LA SINAIA
 continuare din pagina 1
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ACTUALITATE
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ACCIDENT LA URLAȚI. 
DOUĂ AUTO AU INTRAT ÎN 

COLIZIUNE
Accidentul rutier a avut loc pe 

strada 1 Mai, din orașul Urlați, 
după ce două auto au intrat în 
coliziune. În evenimentul rutier 
au fost implicați un conducător 
auto în vârstă de 26 de ani și o 
conducătoare auto în vârstă de 40 
de ani. Ambii conducători auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost negativ. În 

urma impactului, trei persoane au 
ajuns la spital. Este vorba despre 
conducătoarea auto, precum și 
de doi pasageri din autoturismul 

cundus de aceasta, respectiv un 
bărbat în vârstă de 46 de ani și o 
minoră în vârstă de 14 ani. Trafi cul 
rutier în zonă s-a desfășurat dirijat 
de polițiștii rutieri. „Cercetările 
continuă pentru stabilirea cauzelor 
producerii evenimentului”, a 
precizat IJP Prahova.

CONTROLOR TCE BĂTUT 
DUPĂ CE A COBORÂT 

DINTR-UN AUTOBUZ O 
FEMEIE FĂRĂ BILET

Polițiștii au fost sesizați de 
reprezentanții unei unități 
medicale cu privire la faptul că 
un bărbat, în vârstă de 21 de 
ani, controlor în mijloacele de 

transport în comun din Ploiești, 
s-a prezentat la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale 
după o altercație, fără a rămâne 
internat. „Din cercetări a rezultat 
faptul că bărbatul ar fi  identifi cat 
o femeie care ar fi  circulat în 

transportul în comun fără bilet, 
aceasta fi ind coborâtă în stația 
Palatul Culturii. În sprijinul femeii 
și-a făcut apariția o persoană de 
sex masculin, care l-ar fi  împins 
pe bărbatul de 21 de ani, acesta 
dezechilibrându-se și căzând 
pe mâna dreaptă”, a precizat IJP 
Prahova. Persoana vătămată nu a 
dorit să formuleze plângere penală 
pentru infracțiunea de lovire 
sau alte violențe. „Cercetările 
sunt continuate de către polițiști 
pentru identifi carea persoanelor 
implicate și luarea măsurilor legale 
care se impun”, a mai anunțat IJP 
Prahova.

În perioada 2016-
2020, cheltuielile cu 

toate pensiile date prin legi 
speciale au crescut cu 60%, 
a anunțat Claudiu Năsui. 
Acesta a spus că „pensiile 
ajung la niveluri exorbitante, 
de invidiat chiar și pentru 
cetățeni ai celor mai bogate 
țări de pe glob: 78.000 de 
lei pe lună, adică 16.000 
de euro pe lună”. Năsui a 
mai declarat: „Nu am nicio 
problemă cu pensiile mari. 
Dacă cineva ajunge la acea 
sumă pentru că a economisit 
bani toată viața ori i-a plasat 
în fonduri de pensii care 
i-au dat randament, bravo 
lui. Chiar ar fi  o poveste de 
succes pe care ar trebui să o 
lăudăm. Aici însă nu e vorba 
de nicio poveste de succes. 
Pensia în cauză vine din 
banii pe care statul ni-i ia 

nouă, adică din banii noștri 
de taxe și impozite. Singura 
poveste de spus acolo este cea 
a unor privilegii date de stat 
celor mai infl uenți politic. În 
același timp, taxarea muncii 
în România pe salariile mici 
este cea mai ridicată din 
toată Uniunea Europeană. 
Și, deloc întâmplător, tot la 
noi este și sărăcia în muncă 
cea mai mare, adică cei 
care, deși au loc de muncă 
și muncesc, tot în sărăcie se 
regăsesc.” Fondurile pentru 
pensiile speciale au crescut 
spectaculos în ultimii patru 
ani, de la 6,322 miliarde lei, 
în 2016, la 10,099 miliarde 
lei, în 2020:

-poliție și jandarmerie: 
2,426 miliarde lei, în 2016, 
4,486 mld. lei, în 2020, o 
creștere 84,91%;

-militari: 2,879 mld. lei, în 

2016, 3,670 mld. lei, în 2020, 
o creștere de 27,47%;

-magistrați: 0,440 mld lei, 
în 2016, 0,880 mld. lei, în 
2020, o creștere de 100%;

-angajați ai SRI, STS, SIE, 
SPP: 0,448 mld. lei, în 2016, 
0,736 mld. lei, în 2020, o 
creștere de 64,28%;

-piloți și personal 
navigant: 0,129 mld. lei, în 
2016, 0,131 mld. lei, în 2020, 
o creștere de 1,5%;

-angajați din justiție: 
0,043 mld. lei, în 2016, 0,058 
mld. lei, în 2020, o creștere 
de 34,88%;

-diplomați: 0,019 mld. lei, 
în 2016, 0,032 mld. lei, în 
2020, o creștere de 68,42%;

-deputați: 0,011 mld. lei, 
în 2016, 0,035 mld. lei, în 
2020, o creștere de 218%;

-angajați Curtea de 
Conturi: 0,015 mld. lei, în 
2016, 0,029 mld. lei, în 2020, 
o creștere de 93,33%;

-angajați în Parlament: 
0,007 mld. lei, în 2016, 0,025 
mld. lei, în 2020, o creștere 

de 257%;
-senatori: 0,005 mld. lei, 

în 2016, 0,016 mld. lei, în 
2020, o creștere de 220%.

În aceeași perioadă, 
pensiile pentru limită de 
vârstă s-au majorat cu 
51,47%. În martie 2016, 
pensia medie în România 
era de 948  lei, iar în 2020, 
aceasta a ajuns la 1.436 
lei. Spre comparație, în 
sistemul special, pensiile 
medii lunare au fost, în 2020, 
de: magistrați- 19.039 lei,  
corpul diplomatic - 5.765 
lei, funcționari parlamentari 
- 4.768 de lei, personalul 
aeronautic civil navigant 
profesionist - 11.345 lei, 
Curtea de Conturi - 8.147 lei, 
angajați din justiție (grefi eri) 
- 4.679 lei lei. 

Șapte dintre principalele 
tipuri de pensii speciale pe 
care statul român le plătește 
în momentul de față au fost 
eliminate de Guvernul Boc, 
dar ele au fost reintroduse în 
2015 și în 2016, de PSD-ul 
condus de Ponta și Dragnea. 

PENSIA MEDIE ÎN MAGISTRATURĂ ESTE 
DE 19.039 LEI/LUNĂ, IAR ÎN SISTEMUL 

PUBLIC-DE 13 ORI MAI MICĂ (1.436 LEI)!

55,2% DINTRE ROMÂNI 55,2% DINTRE ROMÂNI 
VOR SĂ-ȘI FACĂ VOR SĂ-ȘI FACĂ 

VACCINUL ANTI-COVIDVACCINUL ANTI-COVID
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Întrebat de jurnaliști dacă România ia în calcul să 
cumpere vaccinuri produse în Rusia și China, 

premierul României, Florin Cîțu, a surprins asistența 
printr-un răspuns absolut neașteptat:  „Nu, am avut o 
comunicare cu Comisia Europeană, vom face un lucru 
mult mai bun. Vom încerca să producem vaccinul la noi, 
în România, la Cantacuzino. Discuțiile sunt la început și 
vom vedea ce vaccin vom produce, dar asta este varianta 
pe care mergem noi.Țara noastră și-a arătat interesul de a 
produce vaccinul în România”. În afară de România, mai 
sunt și alte state interesate să producă vaccinurile anti-
Covid pe propriile teritorii. Italia a anunțat că va scoate 
un vaccin în toamnă. Există un curent foarte puternic 
în favoarea decretării vaccinului ca bun al umanității, 
formula urmând a le fi  comunicată tuturor țărilor. În 
ceea ce privește România, Institutul Cantacuzino, trecut 
sub conducerea Armatei din 2017, a făcut eforturi 
pentru retehnologizare și repornirea producției, dar 
până acum rezultatele nu au fost extraordinare. Dacă 
echipa executivă va face efortul să preia producția 
vaccinului anti-Covid, atunci lucrurile s-ar schimba 
mult în România, având dozele la îndemână și eliminând 
disconfortul de a fi  dependenți sau la mâna importurilor.

FIRMELE DIN FIRMELE DIN 
AFARA UE, AFARA UE, 

EXCLUSE DE LA EXCLUSE DE LA 
INVESTIȚIILE DIN INVESTIȚIILE DIN 
INFRASTRUCTURĂINFRASTRUCTURĂ

Guvernul României a aprobat, la propunea 
ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, un 

memorandum prin care fi rmele din afara UE sau din 
statele cu care UE și România nu au acorduri bilaterale 
sunt excluse de la licitațiile privind investițiile din 
infrastructură. Acesta va fi  urmat de o ordonanță de 
guvern care va modifi ca legea achizițiilor publice, în 
conformitate cu direcțiile Comisiei Europene. Motivul 
aparent ar fi  concurența neloială în spațiul UE, dar și 
calitatea slabă a lucrărilor. Premierul Florin Cîțu a negat 
informația, mulțumindu-se să spună că, atunci când va fi  
„emisă o ordonanță în acest sens, presa va fi  informată”. 
În schimb, cei doi vicepremieri, Kelemen Honor și 
Dan Barna, au confi rmat aprobarea actului. Potrivit 
memorandumului, excluderea se va aplica atât licitațiilor 
viitoare, cât și celor în curs. Se pare că fi rmele din China 
vor fi  cele mai afectate de această decizie a Guvernului.

În trei luni, românii și-au schimbat 
fundamental atitudinea despre 

vaccinare: 55,2% vor să se imunizeze 
anti-Covid în 2021, față de 21,8%, 
cât intenționau să facă acest lucru 
în noiembrie 2020, se arată într-un 
barometru pentru sănătate publică, 
publicat de Medichub.ro. Probabil 
oamenii au scăpat de efectele campaniei 
antivaccinare, dusă de conspiraționiști, 
mai ales acum, când au văzut că nu 
se întâmplă nicio nenorocire, dacă-și 
administrează serul. Sondajul INSCOP 
a fost făcut în perioada 13 ianuarie- 3 
februarie 2021, prin consultarea a 1.200 
de persoane, având o marjă de eroare de 

2,8%. Alți 39,4% dintre cei chestionați 
au declarat că nu sunt deciși să se 
vaccineze, dar dintre aceștia, aproape 
jumătate (49%) spun că decizia nu e una 
defi nitivă și s-ar putea răzgândi în viitor. 
Alți 2% nu știu dacă-și vor schimba 
decizia, iar 49% sunt fermi pe poziție 
și refuză cu orice preț ideea vaccinării. 
În termeni absoluți, înseamnă că numai 
19,5% din populația României este 
categoric și defi nitiv anti-vaccinistă. 
Dintre cei care refuză azi vaccinul, 
30,9% spun că le e frică de posibilele 
reacții adverse, alți 26,8% spun că n-au 
încredere în efi ciența vaccinului, iar 
14,7% invocă informațiile insufi ciente. 

Un capitol aparte îl reprezintă 
conspiraționiștii: 12,7% spun că nu se 
vaccinează pentru că virusul nu există, 
iar 5,8% sunt din principiu împotriva 
vaccinurilor. Interesant este că doar 
42% dintre tinerii cu vârste între 18-29 
de ani se arată dispuși să se vaccineze; 
în schimb, dintre persoanele peste 60 de 
ani, procentajul urcă la 72%. La sondajul 
din noiembrie, 38,6% dintre români 
erau categoric deciși să nu se vaccineze, 
21,8% hotărâți să-și facă vaccinul, 30% 
spuneau că vor aștepta o perioadă, ca 
să vadă dacă totul e în regulă, iar 8% 
menționau că întâi vor căuta mai multe 
informații, abia apoi vor lua o decizie.

ROMÂNIA AR ROMÂNIA AR 
PUTEA PRODUCE PUTEA PRODUCE 

VACCIN LA VACCIN LA 
CANTACUZINOCANTACUZINO

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PROCENTUL A CRESCUT DE 2,5 ORI 
FAȚĂ DE NOIEMBRIE 2020

n perioada 2016 nouă adică din banii noștri

P

PENSIILE SPECIALE AU CRESCUT, PENSIILE SPECIALE AU CRESCUT, 
ÎN PATRU ANI, CU APROAPE 60%!ÎN PATRU ANI, CU APROAPE 60%!
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BOTEZ OPRIT DE POLIȚIȘTI 
ÎNTR-UN LOCAL DIN 

PLOIEȘTI
Polițiști din cadrul Poliției 

municipiului Ploiești s-au 
sesizat din ofi ciu cu privire la 
un eveniment privat organizat 
într-un local pe raza municipiului, 
la care au participat mai multe 
persoane. „În urma verifi cărilor 
efectuate, polițiștii au identifi cat 
20 de persoane și au aplicat 
sancţiuni contravenționale 

pentru nerespectarea prevederilor 
Legii nr. 55/2020. Totodată, 
administratorul localului a 
fost sancționat cu amendă în 
valoare de 1.000 de lei, conform 
Legii nr.55/2020”, a precizat IJP 

Prahova. În urma intervenției 
polițiștilor, evenimentul a fost 
întrerupt,  iar participanții au 
părăsit locația. „Facem precizarea 
că evenimentele (nunți, botezuri, 
mese festive) sunt interzise. 
Recomandăm tuturor cetățenilor 
să evite aglomerațiile, să respecte 
distanțarea fi zică, să poarte masca 
de protecție și să nu se expună la 
riscuri”, este recomandarea IJP 
Prahova.

ȘOFER BEAT, REȚINUT. 
CONDUCEA O 

AUTOUTILITARĂ 
NEÎNMATRICULATĂ

Polițiștii Secției de Poliție 

Rurală Câmpina au identifi cat în 
trafi c o autoutilitară care circula 
pe raza comunei Valea Doft anei 
fără a avea montate plăcuțe de 
înmatriculare și care transporta 
material lemnos. „Conducătorul 
auto a fost identifi cat și testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
de 0,52 mg/l alcool pur în aerul 
expirat”, a precizat IJP Prahova. 
După verifi carea autoutilitarei, 
polițiștii au mai constatat faptul 
că vehiculul nu fi gurează ca 
fi ind înmatriculat, iar bărbatul 
nu deținea documente pentru 

materialul lemnos transportat, 
motiv pentru care a fost sancționat 
contravențional conform 
prevederilor Legii nr. 171/2010. 
Totodată, IJP Prahova a anunțat că 
a fost confi scată întreaga cantitate 
de lemne și predată Ocolului Silvic 
Câmpina. „În urma administrării 
probatoriului, a fost dispusă 
măsura reținerii bărbatului pentru 
24 de ore. Cercetările continuă în 
cadrul unui dosar penal întocmit 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
conducere sub infl uența alcoolului 
și conducerea unui vehicul 
neînmatriculat”, a mai precizat IJP 
Prahova.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LE DĂ VOIE SĂ CANDIDEZE ȘI CELOR CARE AU 
AVUT PROBLEME PENALE, DAR AU FOST REABILITAȚI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul de Administrație al Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești a 

anunțat că scoate la concurs postul de 
manager, poziția ocupată interimar de dr. 
Bogdan Nica. Acesta se va desfășura la 
sediul Consiliului Județean Prahova, în două 
etape, în perioada 11 martie 2021-01 aprilie 
2021. Prima etapă-eliminatorie-este cea de 
verifi care a îndeplinirii de către candidați 
a condițiilor stabilite de CA  și va avea loc 
în data de 11 martie 2021, ora 14.00, iar a 
doua etapă, programată pentru 23 martie, 
ora 10.00, presupune  susținerea publică 
și evaluarea proiectului de management 
pe baza temelor cadru și evaluarea 

abilităților manageriale ale candidaților. La 
concurs pot participa persoane fi zice care  
întrunesc cumulativ următoarele condiții: 
cunosc limba română, scris și vorbit; sunt 
absolvenți ai unei instituții de  învățământ 
superior medical, economico-fi nanciar 
sau juridic; sunt absolvenți ai unor cursuri 
de perfecționare  în management sau 
management sanitar, agreate de Ministerul 
Sănătații și stabilite prin ordin al ministrului 
Sănătății ori sunt absolvenți ai unui masterat 
sau doctorat  în management sanitar, 
economic ori administrativ organizat  într-o 
instituție de  învățământ superior acreditată 
potrivit legii; au cel puțin 10 ani vechime  

în posturi prevăzute cu studii universitare 
de lungă durată; nu au fost condamnate 
pentru săvârșirea unei infracțiuni comise 
cu intenție, cu excepția situației  în care a 
intervenit reabilitarea; sunt apte din punct 
de vedere medical (fi zic și neuropsihic); nu 
au  împlinit vârsta standard de pensionare, 
conform legii. 

Candidații vor putea efectua o vizită  în 
cadrul spitalului  în data de 16 februarie 
2021, ora 11.00, sub  îndrumarea directorului 
medical, pentru a se informa cu privire 
la problemele din unitate. De asemenea, 
persoanele și mass-media interesate să 
fi e prezente la susținerea proiectului de 

management vor transmite intenția de 
participare pe adresa de e-mail: concurs-
manager@sjup.ro, cu eventualele  întrebări 
pe care vor să le adreseze candidaților, până 
la data de 22.03.2021 ora 10.

Interesant este că, așa cum au fost 
concepute condițiile eliminatorii de 
participare, ne putem trezi în această funcție 
de conducere și cu vreun fost condamnat 
penal, dar pentru care a intervenit termenul 
de reabilitare (radiere din cazier), chestiune 
care nu este tocmai în regulă.

o

management vor transmite intenția de

POSTUL DE DIRECTOR AL SPITALULUI JUDEȚEAN POSTUL DE DIRECTOR AL SPITALULUI JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ PLOIEȘTI A FOST SCOS LA CONCURSDE URGENȚĂ PLOIEȘTI A FOST SCOS LA CONCURS

PRIMĂRIA PRIMĂRIA 
ÎNCHEIE ÎNCHEIE 

CONTRACTE CONTRACTE 
PENTRU PENTRU 

CENTRELE CENTRELE 
DE DE 

VACCINAREVACCINARE

Viceprimarul Ploieștiului, 
Magdalena Trofi n, a anunțat că 

administrația publică va încheia noi 
contracte de prestări servicii pentru 
medicii care doresc să se implice în 
campania de vaccinare. Este o procedură 
lansată pentru a doua oară dat fi ind 
faptul că personalul medical care 
lucrează în școli va trebui să asigure 
asistența în unitățile de învățământ, 
odată cu reluarea cursurilor. Trofi n a 
precizat că problema a fost discutată 
inițial cu medicii coordonatori ai 
centrelor de vaccinare;  pentru fi ecare 
astfel de centru este nevoie de minimum 
trei medici pentru triajul efectuat înainte 
de vaccinare, de un medic coordonator, 
precum și de asistente, astfel încât să 
poată fi  asigurat programul în intervalul 
08.00-20.00. Plata se va face cu ora, 
valorile menționate fi ind în sume brute: 
90 lei/oră pentru medici, 45 lei/oră 
pentru asistenți, 20 lei/oră pentru 
personalul care face înregistrările. 
Modelul de contract și sumele plătite 
sunt stabilite prin ordin de ministru și 
vor fi  decontate din bugetul de stat.

După ce pe străzile asfaltate anul 
trecut și pe care s-a introdus sistemul 

de canalizare au apărut câteva cratere, 
primarul Andrei Volosevici s-a întâlnit cu 
reprezentanții Asociației cartierului Mitică 
Apostol și cu reprezentanții operatorilor de 
servicii publice (apă, canal, gaze și drumuri) 
pentru a stabili pașii de urmat. S-a pus în 

discuție situația sistemului de canalizare, 
care nu a fost recepționat în totalitate de 
către municipalitatea ploieșteană, din 
cauza lucrărilor defectuos realizate. În acest 
context, s-a stabilit că reparațiile vor fi  
suportate de executantul acestor lucrări, S.C. 
Alpenside.

După remedieri,  se va realiza și o mini-

stație de epurare pe canalul din zonă. Din 
punct de vedere al sistemului de alimentare 
cu apă, s-a luat în discuție refacerea rețelei 
existente, precum și extinderea acesteia în 
tot cartierul, pe lungimea de 18,5 km. De 
asemenea, se are în vedere și extinderea 
rețelei de gaze în toată zona, precum și 
realizarea branșamentelor individuale. La 
fi nalul acestor lucrări, se vor putea asfalta 
toate străzile din Mitică Apostol. Volosevici a 
cerut fi rmelor prezente la întâlnire o estimare 
a costurilor și termenele de execuție, pentru 
a putea cuprinde sumele respective în 
bugetul municipal din acest an. Primarul 
a declarat: „începem un amplu proiect de 
modernizare pe care îl vom face umăr la umăr 
cu locuitorii cartierului Mitică Apostol. Vom 
realiza, treptat, toată infrastructura acestui 
cartier și vom asigura, astfel, creșterea calității 
vieții pentru cetățenii din această zonă a 
Ploieștiului. Mă voi implica direct în derularea 
tuturor lucrărilor din cartierul Mitică Apostol 
pentru că cetățeanul este cel mai important 
partener al meu.”

upă ce pe străzile asfaltate anul discuție situația sistemului de canalizare

PLANUL MUNICIPALITĂȚII PENTRU PLANUL MUNICIPALITĂȚII PENTRU 
CARTIERUL MITICĂ APOSTOLCARTIERUL MITICĂ APOSTOL

Anul trecut, în vreme de 
pandemie, cele mai mari 

contracte încheiate de Ministerul 
Economiei au fost cele pentru 
participarea câtorva fi rme la 
târguri pe banii statului, a declarat 
ministrul Claudiu Năsui. Interesant 
este că primele trei înțelegeri ca 
volum fi nanciar au fost câștigate 
de o entitate, respectiv, Xtra Expo 
SRL. Primul contract, în valoare 
de 2,8 milioane de lei, a fost 
pentru participarea a 23 de fi rme 
românești la un târg organizat 

pentru 7 zile, în Köln. Rezultă 
un cost/societate de  122.000 lei 
per fi rmă. Al doilea cel mai mare 
contract al Ministerului Economiei 
a fost tot pentru participarea la un 
târg, Fashion Week, de la Paris, 
care a costat 2,5 milioane lei, 
pentru 34 de fi rme participante, 
rezultând un cost de peste 73.000 
lei/agent economic. Următorul 
contract s-a parafat pentru ediția 
a II-a a Paris Fashion Week, fi ind 
în valoare de peste 1,9 milioane 
lei. Năsui a declarat că mare parte 

din această sumă s-a scurs în... 
comisionul fi rmei organizatoare: 
„Câți bani a făcut această companie 
din banii statului? Doar la primul 
contract comisionul a fost de 
348.670 lei. La următoarele s-a 
cifrat la 245.140 lei și 209.440 lei. 
Toate astea într-un an cu pandemie 
și buget de austeritate.” Se pare că și 
Curtea de Conturi ar fi  semnalat, 
în rapoartele sale, nereguli la 
modul de selecție a companiilor și 
la rezultatele efective ale târgurilor 
pentru economia României. 

v

v

NĂSUI RECLAMĂ RISIPA DE LA MINISTERUL ECONOMIEINĂSUI RECLAMĂ RISIPA DE LA MINISTERUL ECONOMIEI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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Săptămâna trecută, v-am prezentat 22 de cascade din Prahova, Carpații de Curbură 
și Meridionali. Pentru că orice român e bine să cunoască frumusețile de pe întregul 

teritoriu național, continuăm astăzi să scriem despre cele mai frumoase cascade, 20 la 
număr, din Carpații Orientali și Occidentali.

MARAMUREȘ, HARGHITA, NEAMȚ ȘI 
VRANCEA

Cascada Cailor (Maramureș): este situată 
în apropierea stațiunii turistice  Borșa, în 
partea de nord-est a Munților Rodnei. Apa 
adunată într-un circ glaciar se scurge peste 
un abrupt calcaros numit „Podul Cailor”, 
în mai multe trepte, rezultând una dintre 
cele mai mari cascade din România, cu o 
cădere de 90 m și o altitudine de formare 
la 1.300 m. Cascada este accesibilă din mai 
multe direcții, dinspre Borșa-Complex cu 
telescaunul sau pe jos ori dinspre zonele mai 
înalte ale Munților Rodnei.

Cascada Covătari  sau  Runcu 
(Maramureș):  se afl ă în zona  munțiilor 
Gutâi, pe cursul  pârâului Runcu, fi ind 
formată în sectorul de  defi leu, zonă în 
care apa cade printr-o strungă înaltă de 
aproximativ 20 de metri. Cascada are un 
debit bogat și constant și coboară printr-un 
culoar format în stânci de andezit. Accesul 
se face din satul Săpânța, cu mașina și apoi 
pe jos, cca. 8 km, pe un traseu turistic 
marcat cu bandă roșie, dar și dinspre Cheile 
Tătarului sau dinspre cabana Agriș.

Cascada Toplița (Harghita): este o 
cascadă cu apă termală, unică în țara noastră 
și a doua ca formațiune de acest fel din 
Europa. Este situată în sud-vestul orașului 
și poate fi  observată și din tren, fi ind foarte 
aproape de o cale ferată. A fost declarată 
monument al naturii, arie protejată de 
interes național și rezervație naturală de 
tip biologic și peisagistic. Este deosebită 
atât pe timp de iarnă cât și în anotimpurile 
călduroase. 

Cascada Duruitoarea (Neamț): este 
situată în comuna Ceahlău, căderea de apă 
măsurând aproape 25 m, fi ind despărțită 
de un prag în două părți distincte: pragul 
superior are aproximativ 20 m, iar pragul 
inferior-5 m, răsfi rând  apa  în evantai, 
peste  stâncă. Accesul este posibil prin  trei 
trasee turistice marcate, cu plecare din 
stațiunea Durău, iar drumul pe jos durează 
2 ore.

Cascada Putnei  sau Săritoarea 
Putnei (Vrancea): declarată monument 
al aturii în anul  1973, cascada este 
o  arie protejată  de interes național, de 
tip  geologic  și  peisagistic, situată pe 
teritoriul administrativ al comunei Tulnici, 
în apropiere de Lepșa. Are circa 80 de metri 
lungime, iar apa se strânge într-un lac cu 
adâncimea de aproximativ 12 metri. Din 
păcate, ca urmare a antropizării excesive, în 
timp au fost distruse mare parte din speciile 
de plante de stâncărie, printre care și fl oarea 
de colț.

Cascada Mișina (Vrancea):  este o arie 
protejată de interes național, situată în 
comuna Nistorești, la o altitudine medie 
de 1200 m. Cascada are 12 m înălțime, iar 
accesul este posibil pe ruta Năruja  -  Podu 
Nărujei  -  Rebegari  -  Nistorești-  Vetrești-
Herăstrău - Valea Neagră.

HUNEDOARA ȘI ALBA
Cascada Lolaia (Hunedoara): este 

situată la o altitudine de 1.050 de metri, 
în partea de nord a Parcului Național 
Retezat, în Valea Nucșoara, având 13-15 
metri înălțime. Această vale a colectat apele 
pârâurilor Pietrele, Stânișoara, Galeșu și 
Valea Rea. Accesul este facil, cu plecare din 
Cârnic, fi indcă accesul auto este permis aici 
pe tot parcursul anului.

Cascada Clocota (Hunedoara): se afl ă 
la marginea stațiunii balneare Geoagiu-

Băi, fi ind o cădere de aproximativ 38-43 
metri înălțime și o lățime de 22 metri. 
Apa Clocotei nu îngheață niciodată și asta 
pentru că ea colectează toate cele 16 izvoare 
termominerale din zonă, dar și un râuleț. 
Potrivit specialiștilor, apa cascadei este una 
pură, plată.

Cascada Vârciorog (Alba): este o 
spectaculoasă cădere de apă de peste 
15 metri înalțime, situată într-o pădure 
de conifere la poalele Vârfului Piatra 
Grăitoare. Aceasta se găsește în Arieșeni, 
în apropierea satului Vamvucești, la 5 
kilometri distanță de centrul comunei.
Cascada Pișoaia sau Vidra (Alba):  este o 
rezervație peisagistică situată în partea de 
nord-vest a județului, în Munții Apuseni, nu 
departe de masivul Găina și în apropierea 

Dealului cu Melci. Acoperă o suprafață 
de 5  ha. Punctul de acces spre rezervația 
naturală Pișoaia este satul Nemeși, comuna 
Vidra. Are 18 metri înălțime. 

Cascada Pătrahaitești sau Buciniș 
(Alba): este o splendida cadere de apa 
în 2 trepte, de 14 metri înalțime, situată la 
poalele Varfului Curcubata Mica.  Traseul 
este  usor accesibil, o buna parte din el se 
poate face si auto, plecarea fi ind din satul 
Arieșeni-Vârtop și apoi, pe jos, pe traseul 
marcat, încă 5 km.

Cascada Șipote sau Cascada de travertin 
Șipote (Alba): este situată  în Munții 
Trascăului, pe Valea Arieșului, la 2 km în 
aval de comuna Sălciua. Porțiunea fi nală a 
șirului de cascade poate fi  văzută din drumul 
național DN 75, la trecerea peste linia ferată 
a  Mocăniței. Cascada este un fenomen 
carstic complex care cuprinde: un bazin de 
colectare a apei, parte a Platoului Bedeleu, 
plin de doline și ponoare periodice situat la 
1100-1200 m altitudine, 3 izbucuri  situate 
400 m mai jos sub peretele de stâncă, cu 
debit mediu prin care apare la lumină apa 

colectată pe platou, după 
ce străbate pachetul gros de 
calcare, un pârâu de 800 m 
lungime care coboară de la 
700 m la 430 m altitudine pe 
o albie abruptă ce se varsă 
în Arieș, un mare număr 
de cascade de până la 15 m 
înălțime, răsfi rate pe stânci 
sau baraje de travertin.

CLUJ ȘI BIHOR
Cascada Vălul Miresei 

sau Răchițele (Cluj): 
este plasată la 1000 m 
altitudine, în versantul 
estic al masivului Vlădeasa, 
pe Valea Seacă, în arealul 
localității Răchițele, din 
comuna Mărgău, județul 
Cluj. Este una dintre cele 
mai frumoase din România, 
având o cădere de apă în 
două trepte, de peste 30 
de metri. Pe timp de iarnă 
peretele stâncos îngheață, 
fi ind un excelent loc de 
escaladă pe gheață. 

Cascada și lacul 
Ciucaș: sunt atracții turistice 
naturale de importanță 
locală. Ele se găsesc pe cursul 
inferior al  Văii Hășdate, 
în aval de Cheile Turzii, nu 
departe de satul  Cornești, 
la sud-vest de Turda. Are o 

înălțime de doar 5 m, iar la baza acesteia se 
afl ă un mic lac, în care se acumulează apa ce 
vâltorește pe cascadă. 

Cascada Oșelu (Bihor): este situată 
pe pârâul cu același nume, afl uent al văii 
Boga, în Parcul Natural Apuseni. Pârâul 
Oșelu a tăiat, în munții pe care îi străbate, 
un adevărat canion, presărat cu mai multe 
cascade și căderi de apă, cea mai accesibilă 
și spectaculoasă fi ind cascada care a preluat 
numele pârâului. Căderea de apă este 
aproape verticală, în trepte, ultima dintre 
ele având o înălțime de 10 metri. Canionul 
Oșelu  are șapte cascade și o diferență 
de nivel de 180m. Parcursul lui necesită 
cunoștințe tehnice de coborâre pe coardă 
și echipament folosit pentru parcurgerea 
canioanelor.

Cascada Bulbuci (Bihor):  se afl ă 
într-un cadru natural de poveste, pe valea cu 
același nume, afl uent de stânga al Văii Boga. 
Apa cade în două trepte, formând cascade 
de diferite dimensiuni, lungimea lor totală 
fi ind de 30 de metri, dar ultima treapta este 
cea mai frumoasă și cea mai înaltă. 

Cascada Bohodei (Bihor): este situată în 
Munții Bihor, pe valea Aleului, la o altitudine 
de 1.350m, având o înălțime de 80 m, fi ind 
cea mai mare din Munții Apuseni. Caderea 
apei nu este verticală, ci se prelinge pe 
stânca înclinată, în mai multe trepte. Cadrul 
natural unde se găsește cascada este unul 
deosebit de frumos și de sălbatic.

Cascada Iadolina (Bihor): este situată pe 
Valea Iadului, chiar în apropierea drumului 
forestier ce pornește din Stâna de Vale spre 
Barajul Leșu. Căderea de apă este în trepte. 
Traseul este destul de lejer, dar destul de 
lung, ar putea dura pana la 4 ore doar dus, 
dar pe drum se mai pot vizita și alte cascade 
renumite.

Cascada Săritoarea Ieduțului (Bihor): 
se formează pe Valea Ieduțului, un afl uent 
al Iadului, fi ind o cădere de apă de 15m. 
Pentru a se ajunge la aceasta se urmează o 
potecă marcată cu punct albastru, pornind 
de la drumul forestier ce traversează Valea 
Iadului, de la Stâna de Vale spre Lacul Leșu. 
De la drumul forestier, traseul nu este foarte 
lung, însă urcușul este destul de pronunțat, 
pe o durată de aproximativ 20 minute..

Cascada Miss (Bihor): este una din 
principalele atracții turistice din apropierea 
Stânei de Vale. Această cascadă se formează 
pe valea unui afl uent al Iadului. Se poate 
ajunge la Cascada Miss pe o potecă turistică 
marcată, pornind din drumul forestier ce 
străbate Valea Iadului de la Stâna de Vale 
până la Lacul Leșu. De la drumul forestier 
se mai merge aproximativ 1 oră. Cascada 
are o cădere de apă de aproximativ 25 metri.
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Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și al Administrației, Cseke Attila 

(UDMR), a anunțat că va desfi ința structurile 
regionale intermediare ale Inspectoratului de 
Stat în Construcții (ISC).

Ministrul a arătat că analiza activității 
ISC a demonstrat suprapunerea evidentă 
a atribuțiilor la nivel central, regional și 
județean, în condițiile în care nivelul regional 
al Inspectoratului a cheltuit 21,3 milioane de 
lei, în 2020, pentru salarii, sediu, autoturisme 
și combustibil, costurile facturilor și alte 
cheltuieli de funcționare. Săptămâna aceasta 
va fi  pus în dezbatere publică proiectul de act 
normativ privind efi cientizarea ISC. Decizia 
de restructurare a ISC vine după ce premierul 
Florin Cîțu a cerut fi ecărui minister să 
reformeze structurile din subordine pentru a 
efi cientiza activitatea și a reduce cheltuielile. 
Cseke Attila a declarat: „19 
atribuții ale inspectorilor șefi  
regionali se regăsesc și în atribuțiile 
inspectorilor șefi  județeni, iar 29 
de atribuții ale șefi lor de serviciu   
regionali se regăsesc și la nivel 
județean ale acelorași posturi. 
Totodată, registraturile acestor 
niveluri deservesc același scop. 
Întreaga structură arată o dublare 
a sarcinilor și o inefi ciență a 
costurilor. Din aceste considerente 
este necesară o reformă 

instituțională privind eliminarea nivelului 
intermediar și păstrarea, pe lângă organismul 
central, a nivelului care este cel mai aproape de 
cetățean, cel județean.” Inspectoratul de Stat în 
Construcții are, la nivel național, 1.016 posturi, 
din care 770 sunt ocupate în prezent; 160 dintre 
aceste posturi sunt la nivelul intermediar, din 
care 124 sunt ocupate. ISC este un organism 
prin care statul exercită controlul asupra calității 
lucrărilor în construcții. Din analiză a reieșit că 
ISC avea, la fi nele anului 2020, un număr total 
de 397 inspectori, dintre care doar 14 la nivelul 
regional. Astfel, activitatea de control a fost 
desfășurată într-o măsură covârșitoare la nivel 
județean.  Inspectoratul de Stat în Construcții 
a fost înfi ințat prin Ordonanța de Guvern 
63/2001, iar prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului 26 din 2013 a fost organizat nivelul 
regional al structurii acestei unități.

Premierul României, Florin Cîțu, 
a declarat că, în 2020, o parte din 

sporurile pe care le primesc bugetarii vor 
fi  tăiate. El a spus că „sporurile sunt date 
după ureche, cum ar fi  scrisul la calculator, 
considerat a fi  vătămător. Acesta e clar că 
va dispărea.” Dacă ne uităm pe statele de 
plată din instituții, cel mai adesea apar 
bonusuri pentru condiții vătămătoare, 
cum ar fi  expunerea la radiații, praf, până 
la lucrul pe calculator și stresul generat de 
funcția deținută. De exemplu, sporul pentru 
lucrul la calculator este de 15% din salariul 
de bază, la același nivel fi ind și sporul de 
antenă. Dar mai apar și alte bonusuri pentru 
arhivă, toxicitate, stres ori pentru informații 
clasifi cate. Vă oferim câteva exemple de 
sporuri acordate pe lângă salariul de bază, 
practicate în câteva instituții:
Consiliul Județean Prahova:
-10% din salariul de bază pentru angajații 
care exercită controlul fi nanciar preventiv;
-indemnizație lunară de 1.040 lei pentru 
personalul care deține titlul științifi c de 
doctor;
-25% spor de noapte pentru pompieri sau 

dispecerat;
-15% pentru persoanele cu handicap grav;
-10% pentru condiții vătămătoare de 
muncă;
-25% pentru președintele și vicepreședinții 
CJ, în funcție de numărul de proiecte 
europene afl ate în derulare;
-max. 50% pentru persoanele nominalizate 
în echipele de proiecte europene;
-vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 
lei;
-indemnizație de hrană, în valoare de 346 
lei brut lunar.
Primăria Ploiești:
-spor pentru control fi nanciar preventiv- 
10% din salariul de bază;
-spor pentru implementarea proiectelor 
cu fonduri europene-25% sub formă de 
indemnizație lunară;
-spor pentru activitatea de noapte-25% din 
salariul de bază;
-spor pentru persoanele cu handicap-15% 
din salariul de bază;
-spor pentru titlul de doctor științifi c-50% 
din salariul minim pe economie;
-voucher de vacanță-1450 lei;

-tichete de hrană-346 brut lunar.
Parlamentul României: în această 
instituție, în afară de voucherele de 
vacanță și indemnizația de hrană, salariații 
mai primesc spor pentru persoanele cu 
handicap, între 345 și 893 lei, indemnizație 
pentru titlul științifi c-50% din salariul 
minim pe economie și spor pentru condiții 
vătămătoare de lucru-15% din salariul de 
bază. Acest din urmă spor poate ajunge, în 
cazul funcțiilor de conducere, la peste 3.000 
lei. Iată și câteva exemple:
-secretar general: la un salariu de bază 
de 20.194 lei, sporul pentru condiții 
vătămătoare ajunge la 3.030 lei;
-șef de departament: salariul de bază -15.433 
lei, sporul de condiții vătămătoare-2.315 lei;
-director: salarii între 13.398 și 13.720 lei, 
sporuri între 1.993 și 2.058 lei;
-director adjunct: salariu-12.714 lei, sporuri 
-1.907 lei;
-consilieri parlamentari: salarii de bază 
între 6.822 lei și 10.368 lei, sporuri între 986 
lei și 1.555 lei;
-muncitor necalifi cat: salarii între 3.098 și 
4.194 lei, sporuri între 399 lei și 554 lei;
-ospătarii și bucătarii: salariu-4.168 lei, 
spor-551 lei;
-barman: salariu-4.993 lei, spor-716 lei;
-șofer: între 3.795 și 4.851 lei, spor- între 
521 și 694 lei;
-mecanici: salariu între 4.257 și 4.947 lei, cu 
sporuri între 552 și 590 lei;

-lift ier: salariu- între 3.392 și 3.597 lei și 
sporuri  între 416 și 444 lei.
Avocatul Poporului: angajații 
primesc spor pentru că își obosesc 
ochii în fața  computerului, lucrează 
în  praf,  dar și pentru că pe birouri se 
găsesc diverse  bacterii.  Pentru  condiții 
vătămătoare,  un director primește 
lunar 2.500 de lei în plus pe lângă salariu, un 
șef de serviciu ia 1.600 de lei, iar un consilier 
-1.350 de lei în plus la salariu.
Curtea Constituțională: fi ecare judecător 
primește lunar două sporuri pentru același 
lucru. Primul se numește spor de risc și 
suprasolicitare neuropsihică și este de 5.660 
de lei brut. Al doilea, în valoare de 4.390 
de lei, se numește spor pentru muncă în 
condiții vătămătoare în care, din nou, este 
inclusă suprasolicitarea neuropsihică.
Prefecturi: pe lângă sporurile obișnuite, din 
2020, salariații primesc și un spor pentru 
pandemie, în cuantum de 30% din salariul 
de bază.

Exemplele pot continua. Și atunci să ne 
mai mirăm de ce există atâta discrepanță 
salarială între bugetari și privați? Potrivit 
datelor de la Comisia Națională de 
Prognoză, în 2020, media salariilor de la 
stat a fost de 6.800 lei, iar la privat- de 4.700 
lei. Mai mult, 91.000 de angajați la stat au 
salarii nete de peste 8.000 lei, în timp ce, în 
mediul privat, abia 23.000 de angajați ajung 
la această performanță.

remierul României Florin Cîțu dispecerat;

INDUSTRIA DE APĂRARE, INDUSTRIA DE APĂRARE, 
REVITALIZATĂ REVITALIZATĂ 
ÎN MANDATUL ÎN MANDATUL 

MINISTRULUI CIUCĂ

Ministrul Nicolae Ciucă a 
anunțat că, în 2020, Ministerul 

Apărării Naționale a efectuat plăți 
directe către operatori din economia 
națională în valoare totală de peste 1,5 
miliarde de lei, iar către infrastructură 
au plecat tot în economia privată în jur 
de 750 de milioane de lei. Ciucă a spus 
că ministerul pe care îl conduce dorește 
să implice cât mai mult industria 
națională de apărare în programele 
de înzestrare ale Armatei României 
pentru următorii 10 ani. De asemenea, 
Armata intenționează să efectueze, în 
perioada 2021-2030, mai multe achiziții 
de la operatorii economici naționali. 
Ministrul a declarat: „Cunoscând care 

sunt nevoile apărării pe linia achiziției 
de echipamente noi, a munițiilor și 
pieselor de schimb, dar și serviciile de 
mentenanță necesare, industria noastră 
de apărare se poate adapta astfel încât 
să acopere cât mai mult din cererea 
militarilor. Vom obține astfel ca o parte 
importantă din bugetul apărării să 
fi e injectată în companiile românești. 
Ne-am propus ca în 2021 să menținem 
același nivel al implicării industriei 
românești de apărare, răspunzând astfel 
unui interes național de securitate. În 
plus, vom înfi ința locuri de muncă cu un 
grad ridicat de specializare, vom injecta 
capital în economia românească și vom 
revigora industria națională de apărare.”

SE DESFIINȚEAZĂ SE DESFIINȚEAZĂ 
STRUCTURILE REGIONALE STRUCTURILE REGIONALE 
ALE INSPECTORATULUI DE ALE INSPECTORATULUI DE 

STAT ÎN CONSTRUCȚII STAT ÎN CONSTRUCȚII 

inistrul Nicolae Ciucă a sunt nevoile apărării pe linia achiziției
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Chiar de la primele vizite adversarii Maiei Sandu, atât din PSRM, cât și din așa-zisa Platformă „Pentru Moldova”, 
s-au repezit să o încolțească de cheltuielile pe care le-a suportat în primele vizite la Kiev și Bruxelles versus ce 

au adus aceste vizite cetățenilor, cărora ei, vezi Doamne, le-ar purta „grijea cea mai mare” ca „aleși ai poporului”. 
Despre benefi ciile vizitelor șefului statului, dar și semnifi cația unei politici externe prolifi ce, după o izolare de ani buni a 
Republicii Moldova, dă replica actualilor „demnitari” de la guvernare, într-un interviu acordat postul de radio Europa 
Liberă, în preajma vizitei Maiei Sandu la Paris analistul politic Nicu Popescu, director al programului Europa Lărgită, 
ECFR, Paris, și fost ministru de externe în Guvernul Sandu- 2019. 

Europa Liberă: Vizita în Franța va fi  a treia pe care Maia 
Sandu, în calitate de președinte, o efectuează în străinătate 
după cele de la Kiev și Bruxelles. Scopul anunțat al vizitei 
este impulsionarea  relațiilor bilaterale. Să fi e multe 
rezerve nevalorifi cate? Vă pun această întrebare pentru că 
Franța demult nu a mai găzduit un ofi cial de rang înalt 
din Republica Moldova.

Nicu Popescu: Da, într-adevăr. Și înainte de a vă răspunde 
la întrebare, ași începe prin a preciza că Republica Moldova 
este o țară mică, fără resurse naturale, fără gaz, petrol, fără 
aur și cu o diasporă foarte mare. Economia ei, viabilitatea 
ei ca stat depinde de o politică externă activă, care să ajute 
producătorii să exporte bunuri, mărfuri, vin, mere, cablaj 
pentru mașini, să negocieze acorduri de liber schimb, să 
apere interesele diasporei. Și prin prisma acestor obiective 
Chișinăul are nevoie ca de aer de o politică externă prolifi că, 
de o prezență în exterior, de promovare, de deschidere 
a unor piețe, de atragere a noi proiecte de dezvoltare, de 
fi nanțări pentru poduri, drumuri, spitale, universități. Iar 
acestea pot fi  obținute atât prin reforme în interior, cât mai 
ales printr-o prezență permanentă a conducătorilor și în 
exterior. Acestea nu vin de la sine. Dezvoltarea Republicii 
Moldova solicită investiții de efort, timp, chiar fonduri ca 
să putem obține toate acestea. Un al doilea lucru pe care 
ași vrea să-l menționez când discutăm de politica externă 
este că benefi ciile nu cad din cer, asupra unor benefi cii se 
lucrează mult și cu efort susținut. Orice lucru pe care vrem 
să-l obținem reclamă investiții, inclusiv diplomatice.

Europa Liberă: Dar acum Moldova totuși se afl ă într-o 
criză. Ori înțelegerile la care ajunge Maia Sandu în calitate de 
președinte cu omologii săi ar trebui să urmeze implementarea 
lor de  un guvern. La Chișinău lipsește un executiv cu puteri 
depline.

Nicu Popescu: La această etapă Chișinăul are nevoie de 
multă asistență. Să luăm aceeași problemă a vaccinurilor, 
deocamdată lipsă în Republica Moldova. În primul rând, ca 
să obțină mai multe vaccinuri prin mecanismul internațional 
COVAX, dar și prin asistență bilaterală, conducerea 
de vârf de la Chișinău trebuie să meargă în alte țări și să 
formuleze solicitări. Și acest tip de asistență nu depinde de 
capacitatea de a adopta legi în parlament. Da, există foarte 
multe mecanisme prin care partenerii internaționali pot 
sprijini Moldova doar dacă există o majoritate funcțională 
în parlament, dar există și foarte multe alte lucruri care pot 
fi  oferite și în condițiile actuale. Asta este una din mizele 
politicii externe active. În al doilea rând, majoritatea 
proiectelor și proceselor de anvergură nu vor fi  realizate 
nici măcar în șase sau douăsprezece luni. Știți bine că, de 
exemplu, în timpul vizitei la Kiev s-a vorbit de construcția 
unui nou pod cu Ucraina, dar pentru construcția acestui 
pod vor fi  necesare mai multe luni sau poate chiar un an-
doi. Cu România, din nou, se vorbește de poduri de mai 
mult timp. Toate aceste proiecte de asistență, de investiții în 
infrastructură au un arc în care un proiect devine realitate 
în curs de câțiva ani. Și în acest sens eu nu cred că există 
vreo contradicție între necesitatea politicii externe astăzi, 
inclusiv în condițiile în care nu avem un parlament sau 
un guvern funcțional. Aceste vizite, contacte la nivel înalt 
vor aduce anumite benefi cii concrete, imediate, inclusiv 
eventual vaccinuri. Dar ele sunt mult mai importante 
pentru a demara și impulsiona niște procese în urma cărora 
Republica Moldova va putea obține benefi cii peste șase luni, 
peste unu, doi sau trei ani. Aceasta este miza contactelor 
internaționale. La etapa respectivă Chișinăul formulează 

anumite solicitări, speranțe, doleanțe, anumite propuneri 
privind proiecte de cooperare comună, iar partenerii noștri 
din afară vor analiza propunerile, vor căuta soluții pentru 
a ne ajuta. Căutările de soluții deseori durează săptămâni 
sau luni, pentru că așa este natura proceselor politice și 
administrative, birocratice inclusiv, în alte țări și abia peste 
câteva luni vom vedea rezultatele acestor acțiuni diplomatice 
pe care le întreprindem astăzi. În acest sens politica externă 
nu este cu nimic diferită de alte politici publice. Dacă vrei 
să ai poliție funcțională, trebuie să investești și rezultatul 
îl ai peste câțiva ani; dacă vrei procuratură funcțională, 
investești astăzi, iar rezultatul îl ai peste câțiva ani; dacă vrei 
să ai infrastructură – drumuri, poduri, spitale, educație, 
școli – rezultatul nu este niciodată imediat. Aceeași logică 
se aplică și în politica externă – dacă vrei rezultate peste un 
an-doi, trebuie să depui efort astăzi, iar rezultatele vor veni 
ulterior, mai târziu. 

Europa Liberă: De când a obținut mandatul, Maia 
Sandu s-a implicat activ în promovarea politicii externei, 
dar adversarii săi politici fac socoteli și spun că se cheltuiesc 
bani mulți pentru aceste vizite, chipurile costurile ar fi  
mari. Ce trebuie să înțeleagă simplul cetățean?

Nicu Popescu:  Simplul cetățean trebuie să înțeleagă 
câteva lucruri esențiale cu privire la politica externă. 
Partenerii externi ai Republicii Moldova nu sunt nici 
bancomate, nici supermarketuri. Relațiile internaționale nu 
funcționează conform principiului: „cumpăr niște bilete de 
avion, plătesc o noapte la hotel și revin cu 100 de milioane 
euro asistență”. Vă asigur că nu există un șir de țări care 
țin neapărat și imediat să acopere Moldova cu aur, euro și 
dolari. Orice benefi ciu – orice asistență, orice proiect de 
investiție, orice ofertă de vaccinuri – toate acestea nu pot 
fi  obținute decât prin efort, persuasiune, publicitate pentru 
țară și … multe, foarte multe vizite în exterior. La absolut 
toate nivelurile. Ori simplul cetățean înțelege că dacă vrei 
o roadă de grâu peste jumătate de an, trebuie să cumperi 
semințe astăzi și să le plantezi toamna sau primăvara, trebuie 
să investești într-un sistem de irigație pentru a iriga un 
câmp. Simplul cetățean chit că înțelege – și știe din practica 
vieții – ca să construiești un spital, ai nevoie să cumperi 
piatră, nisip, ciment, geamuri, calorifere, uși etc. Când 
construim un spital sau o școală nu criticăm fi ecare gest 
de cumpărare a fi ecărui element care este necesar și utilizat 
pentru construcția acestor obiective prin prisma costurilor, 
toți își dau seama că edifi carea oricărei clădiri presupune 
anumite costuri. Același lucru este valabil și pentru 
politica externă și acest lucru trebuie adus la cunoștință 
cetățeanului simplu. Or, dacă ne uităm un pic la ceea ce a 
realizat Chișinăul în ultimii zece ani, inclusiv în plan extern, 
vom vedea că economia funcționează și este cum este doar 
datorită faptului că Republica Moldova are acces pe piețele 
Uniunii Europene. A supraviețuit ca stat datorită zonei de 
liber schimb cu Uniunea Europeană, care a compensat acele 
restricții comerciale impuse față de exporturile republicii 
pe piața Federației Ruse. Toate aceste acțiuni sunt rezultatul 
politicii externe, care deja a creat sute de mii de locuri de 
muncă în Republica Moldova, a adus sute de milioane de 
euro, care au fost investiți în grădinițe, drumuri, spitale și 
în multe altele. Deci, rezultatele politicii externe se văd. În 
același timp, ultimii patru ani noi am traversat o situație 
în care Republica Moldova a avut o politică externă care 
nu a fost în stare să genereze benefi cii. Evident, avem 
cazul fostului președinte care a eșuat în politica externă în 
pofi da deplasărilor frecvente în străinătate. În acest caz nu 
deplasările propriu-zise erau criticate, cât incapacitatea de a 
utiliza aceste deplasări pentru a aduce niște benefi cii țării. 
Este și asta o dovadă că discuțiile în persoană, capacitatea 
de persuasiune a unui președinte, dar și credibilitatea sa 
internațională sunt absolut indispensabile pentru a aduce 
benefi cii. Deplasările propriu-zise nu sunt o garanție a 
succesului, dar fără deplasări este ca și cum nici măcar nu ai 
încerca să plantezi semințele care să dea roade în viitor. Și 
acum președintele Maia Sandu trebuie să relanseze și să 
redeschidă dialogul cu partenerii noștri externi, care a fost 
înghețat mai mulți ani, astfel încât peste o anumită perioadă 

să putem readuce sprijin extern masiv oferit Republicii 
Moldova. Anume prin această prismă vizita Președintei 
Maia Sandu la Paris este una extrem de importantă. Franța, 
alături de Germania, la această etapă sunt cele mai mari 
și mai infl uente state din Uniunea Europeană. Datorită 
sprijinului acestor state, atât în plan bilateral, cât și în plan 
european, Republica Moldova evident va fi  în poziție să 
obțină mai multe benefi cii și mai mult sprijin din partea 
Uniunii Europene, atât pe linia promovării exporturilor, cât 
și eventual pentru atragerea mai multor investiții străine. 
Știm deja că mai multe companii franceze sunt foarte active 
pe piața de la noi din republică și aceste companii angajează 
oameni, plătesc impozite. Este interesul Chișinăului să 
atragă mai multe companii franceze, care ar putea crea 
locuri de muncă. Ori aceste investiții nu se fac automat, ele 
trebuie să vină în baza unor proiecte, în baza unor dialoguri, 
dar dialogurile trebuie lansate. 

Europa Liberă: Și interesul economic, locurile de muncă 
țin și ele de capacitatea de persuasiune, cum ați zis, de 
politica externă a unui stat cum e Republica Moldova?

Nicu Popescu: Bineînțeles. Nici un investitor străin 
nu va crea locuri de muncă în Moldova fără a avea mai 
multe interacțiuni cu liderii acestei țări. Nici un președinte 
sau prim-ministru al unei alte țări nu va oferi Moldovei 
asistență substanțială fără a avea încredere în conducătorii 
Republicii Moldova, în planurile lor politice și economice 
de dezvoltare a țării. Această încredere nu se obține nici 
prin ambasade, nici prin videoconferințe. Aceste relații se 
construiesc personal de către președinți, prim-miniștri și 
miniștri ori parlamentari. Apoi să nu uităm că în Franța 
există și o diasporă foarte extinsă a Republicii Moldova, care, 
evident, are și ea anumite așteptări, așteaptă anumit sprijin 
atât din partea statului nostru, cât și prin interacțiunea cu 
statul francez. De altfel, diaspora Republicii Moldova din 
toate țările întotdeauna benefi ciază de relații politice bune și 
de capacitatea autorităților de la Chișinău de a utiliza aceste 
relații politice bune pentru a apăra sau promova interesele 
diasporei. Ori în acest sens, repet, vizita Președintelui 
Republicii Moldova la Paris este foarte importantă. 
Eventual, bănuiesc că va fi  o vizită și la Berlin sau în alte 
capitale, efectiv mai sunt și niște instrumente de protecție, 
de promovare a intereselor diasporei. Fără aceste vizite 
externe și Republica Moldova va avea de suferit, va avea 
de suferit economia, va avea de suferit diaspora în această 
situație. Toți acești ani de la urmă Republica Moldova 
a fost în incapacitatea de a promova o politică externă 
efi cace pentru că liderii de la Chișinău nu erau acceptați în 
plan internațional. Această situație regretabilă anterior se 
schimbă acum, în aceste săptămâni și luni.

Europa Liberă: Dar cum rămâne relația pe dimensiunea 
estică?

Nicu Popescu: Această relație nu este determinată doar 
de intențiile și semnalele trimise de Chișinău. Evident, 
această relație depinde și de deschiderea Moscovei și a 
Federației Ruse. Deja am văzut în spațiul public că Maia 
Sandu și-a manifestat o deschidere foarte clară de a se angaja 
într-un dialog direct cu omologul său rus, Vladimir Putin. 
Acest semnal pozitiv a fost transmis. El a fost transmis 
inclusiv public și acum urmează să vedem în ce măsură și 
Federația Rusă este gata să intre într-o relație constructivă, 
respectuoasă și pozitivă cu Republica Moldova. Cel puțin 
din partea noastră, a Republicii Moldova eu văd această 
deschidere și ofertă de dialog. Dar întotdeauna în relațiile 
internaționale dialogurile pot fi  edifi cate doar în cazul 
în care ambii parteneri sunt angajați în acest demers de 
normalizare a relațiilor. Deci, în acest sens, după mine, este 
absolut clar că Republica Moldova a trimis semnale că își 
dorește un dialog pozitiv cu Federația Rusă, dar probabil 
mai urmează a fi  elaborat un calendar de acțiuni care nu 
depinde doar de Chișinău, dar și de Moscova. În fi ne, 
politica noastră externă nu trebuie interpretată doar prin 
prisma foarte îngustă a unei analize imediate a costurilor 
și benefi ciilor fi ecărei vizite în parte, ci a perspectivei de 
politică externă. 

să putem readuce sprijin extern masiv oferit Republicii

CA STAT, MOLDOVA A SUPRAVIEȚUIT CA STAT, MOLDOVA A SUPRAVIEȚUIT 
DATORITĂ ZONEI DE LIBER SCHIMB CU UEDATORITĂ ZONEI DE LIBER SCHIMB CU UE

Valentina URSU, Europa Liberă, Chișinău

Europa Liberă: Vizita în Franța va fi a treia pe care Maia
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

„Nu e surprinzător. Așa cum spunea 
fostul ministru de externe al 

Germaniei, Sigmar Gabriel, Franţa și 
Germania „văd lumea diferit și de aceea au 
interese diferite”. Adevărul e că divergenţele 
franco-germane sunt la fel de vechi ca și UE.

Această diferenţă este frustrantă  pentru 
actualii lideri – președintele Emmanuel 
Macron și cancelara Angela Merkel -, așa cum 
a fost și pentru predecesorul lor, Charles de 
Gaulle și Konrad Adenauer, din momentul în 
care și-au dat mâna peste Rhin, acum 60 de 
ani. Urmau să transforme două ţări inamice 
în ţări prietene. Însă statele nu se căsătoresc. 
Ele se supun intereselor, nu unul altuia.

Când două puteri se apropie atât de mult, 
întrebarea este cine conduce și cine este 
la remorcă? Hiperactivul Macron vrea cu 
siguranţă să conducă Europa (și, să spunem 
adevărul, toţi predecesorii săi de la Elysee au 
vrut asta). De partea cealaltă, Merkel insistă 
pe priorităţile Germaniei.

Actualele divergenţe pleacă și de la 
diferenţele de caracter. Temperamental, 
Macron este opusul lui Merkel. Macron 
vrea lumina rampei, iar Merkel, cunoscută 
acasă drept Mutti, preferă să citească același 
discurs despre continuitate și prudenţă.

Asta se refl ectă și în politica externă. Din 
2017, când a câștigat prezidenţialele Macron  
a fl irtat cu președintele SUA, Donald Trump, 
cu Vladimir Putin și cu președintele chinez 
Xi Jinping, iar apoi s-a întors deziluzionat de 
fi ecare dintre cei trei. Pur și simplu, Franţa 
nu joacă în liga lor. Spre deosebire, Merkel a 
păstrat și distanţă faţă de Trump, Putin și Xi.

Macron a mai spus și că NATO este în 
„moarte cerebrală”, reluând afi rmaţia lui 
Trump cum că NATO este „demodat”. Însă 
cancelara Germaniei ar fi  ultima care să 
stingă lumina la sediul NATO de la Bruxelles. 
Până la urmă, NATO a garantat securitatea 
Germaniei vreme de 70 de ani, iar asta cu 
mari reduceri de preţ pentru Germania.

Cele mai recente dezacorduri între 
Franţa și Germania vizează Mediterana de 
Est, unde Grecia și Turcia – ambele state 
NATO – au ameninţat că se vor război 
pentru explorarea gazelor în zone economice 
contestate. Macron s-a plasat repede de 
partea Germaniei, trimiţând nave de război 
și avioane, promiţând și arme. În octombrie 
2020, Macron a găzduit un summit în 
Corsica la care au participat liderii altor șase 
state mediteraneene, pentru a constitui o 
contragreutate la Turcia. Germania nu a fost 
acolo. Merkel mormăie în schimb platitudini 
despre „relaţia multifaţetată” cu Turcia, care 
trebuie „atent echilibrată”. Interesele germane 
sunt limpezi: președintele turc Recep Tayyip 
Erdogan păzește frontiera turco-siriană 
în faţa unui val necontrolat de refugiaţi 
din Orientul Mijlociu care s-ar îndrepta 
spre Germania, dacă li se dă ocazia. Dacă-l 
provoci pe Erdogan, atunci va deschide 
robinetul refugiaţilor.

Apoi avem actuala luptă dintre Armenia 
și Azerbaidjan pentru Nagorno-Karabah. 
Macron, Putin și Trump le-au cerut celor 
două tabere să negocieze imediat, în timp 
ce Erdogan a luat partea azerilor musulmani 
împotriva armenilor creștini. Germania este 
mai puţin „alarmată”, pentru că Merkel nu-și 
permite să și-l îndepărteze pe Erdogan.

După ce o parte mare din Beirut a fost 
distrusă de explozia din august, Macron 
a transmis rapid Libanului că va organiza 
o conferinţă internaţională a donatorilor, 
fără a se coordona cu Merkel. Franţa, care 
a controlat Levantul după Primul Război 
Mondial, vrea să-și menţină un cap de 
pod, pentru a-și păstra infl uenţa regională. 
Germania nu are interese strategice aici și 
instinctiv, nu vrea să se implice în ceva ce ar 
putea escalada. Interese diferite, scheme de 
acţiune diferite. 

Germania abordează la fel și Libia, în al 
cărei război civil s-au implicat Rusia, Egipt, 
Arabia Saudită, Turcia și Franţa. Tot ce poate 
face mai bine Germania în Orientul Mijlociu 
este să organizeze alte convorbiri de pace la 

Berlin, așa cum e tradiţia germană.
Asta este doar o listă scurtă a diferenţelor 

de abordare în politica externă germană 
și franceză din ultimele luni. Ea confi rmă 
un model: Franţei îi place să se implice, iar 
Germaniei să stea deoparte. Angela Merkel 
a spus recent că a venit „ora Europei” „într-o 
lume agresivă”. Dar, dacă Franţa și Germania 
nu se pot coordona, cum o pot face restul 
celor 25 de state membre UE?

Motivul este unul structural. Nu poţi 
reduce 27 de state la unul singur, nici măcar 
în ce privește relaţia cu Rusia sau Belarus, 
unde președintele Alexandr Lukașenko este 
hotărât să distrugă mișcarea pro-democraţie. 
Când cei 27 au încercat să impună sancţiuni 
Belarusului, micuţul Cipru a arătat că va 
vota doar dacă restul UE cade de acord să 
penalizeze Turcia pentru explorarea ilegală a 
zăcămintelor în estul Mediteranei.

Este o poziţie ce putea fi  anticipată. 
Ciprul este o colonie economică a Rusiei, 
iar Lukașenko este clientul lui Putin. După 
săptămâni de discuţii, Ciprul a cedat. UE 
va sancţiona 40 de ofi ciali belaruși, dar este 
o pedeapsă care nu-l va face pe Lukașenko 
să-și pregătească bagajele și să plece.

UE este a doua putere economică a lumii, 
înaintea Chinei. Pe hârtie, are la fel de mulţi 
militari ca și SUA. Însă nu aceste aspecte sunt 
esenţiale, pentru a deveni un actor strategic 
la nivel internaţional. Dacă ar fi  așa, atunci 
Elveţia ar trebui să fi e o mare putere.

Desigur, toţi liderii europeni vor vorbi 
despre destinul comun al Europei. Însă, 
în cazul UE „unitate” este deseori opusul 
capacităţii de a acţiona ca un tot. Un bloc 
de 27 de state care nu pot acţiona decât 
în unanimitate în chestiuni considerate 
esenţiale nu va fi  niciodată un actor strategic, 
pentru că se va ghida mereu după cel mai 
mic numitor comun, cel acceptat de toţi.

Chiar dacă Franţa și Germania ar merge 
în aceeași cadenţă ceilalţi nu se vor unu după 
altul, pentru că se tem de dominaţia franco-
germană. Până când nu vor fuziona în Statele 
Unite ale Europei, ţările membre nu vor face 
trecerea la votul majoritar în chestiunile 
strategice”.

Centenarul Marii Uniri 
trebuia să fi e un moment 

perfect pentru ca relațiile politice 
la „vârf ” dintre Republica 
Moldova și România să devină 
mai… „frățești”. Ce fel de „frați” 
puteau să fi e însă liderii politici 
Igor (Dodon) și Klaus (Iohannis)? 
Istoria românilor de pe ambele 
maluri ale Prutului ne aduce 
aminte că anexarea Basarabiei de 
către sovietici s-a produs în urma 
unui tratat (Pactul Ribbentrop-
Molotov) negociat și apoi scris 
în limba rusă și cea germană. 
Noi n-am învățat însă nimic din 
lecțiile istoriei și am ratat marea 
sărbătoare a Centenarului… 

Maia Sandu, noul președinte 
al Republicii Moldova care se 
bucură de o puternică susținere 
populară pentru programul său 
de integrare europeană, pare să fi e 
din alt aluat decât Igor Dodon. 

O dovadă în acest sens este 
și turneul european pe care 
Maia Sandu îl face la o lună 
după preluarea mandatului. Și 
ce putea fi  mai frumos și mai 
plin de semnifi cații pentru 
agenda întâlnirilor ofi ciale decât 
începerea parcursului european 
cu o primă escală la București. 

Da, noul președinte pare să 
fi  scos Republica Moldova din 
„carantina europeană” și să 
dezghețe și relațiile cu România, 
după patru ani în care fostul 
președinte Dodon a vorbit numai 
rusa, așa cum s-a întâmplat 
și ultima dată, de la Tribuna 
Parlamentului. Un Parlament care 
este încă ostil șefului statului, dar 
care poate avea o altă structură 
dacă se va ajunge la anticipate. 

Așa cum am mai spus, Maia 
Sandu se bucură de o largă 
susținere populară. Și-a apropiat 

moldovenii prin deschiderea către 
Europa și România. Curentul 
unionist s-a făcut puternic 
remarcat în anul Centenarului. În 
numai trei luni, până în data de 
27 martie 2018 (n.r. - în această zi 
din anul 1918, Basarabia a devenit 
prima provincie istorică revenită 
la statul român), peste 150 de 
localități din Republica Moldova 
au adoptat declarații de unire. 

În acest context, nu putem să 
nu remarcăm un alt fapt:  tot în 
istorie stă consemnat că Marea 
Unire s-a făcut de jos în sus, de 
la opincă, la vlădică. Și, ca să se 
știe, declarațiile de unire nu au 
fost doar gesturi simbolice. Ele 
au greutatea unor acte ofi ciale, 
așa cum s-a întâmplat la Bardar 
- o comună din vecinătatea 
Chișinăului, când primarul Petru 
Plugaru și toți consilierii locali 
și-au asumat această declarație 

printr-o hotărâre locală, cu parafa 
Primăriei și semnăturile aleșilor. 
Și nu este nimic întâmplător că tot 
Bardarul, care are un „frate” și la 
Blejoi, în Prahova, a fost în fruntea 
listei la alegerile prezidențiale, cu 
un procent de 96% pentru Maia 
Sandu. 

Bardarul este un exemplu, o 
dovadă că sufl etul comunităţii a 
ales drumul pro-european, pro-
românesc. O localitate mică, care 
se oglindește în evoluţia ultimilor 

ani, care își caută, alături de Ţară, 
drumul. Și dacă tinerii își ascultă 
sufl etul și cunosc lecția istoriei, 
pot privi frumos înainte.

Da, cu Maia Sandu și al său 
program pro-european, cu 
moldoveni hotărâți precum 
bărdărenii, cu lideri mai implicați 
la București, care să ofere proiecte 
(investiții) concrete pentru 
Republica Moldova, putem spera 
la un viitor comun.

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

printr o hotărâre locală cu parafa ani care își caută alături de Ţară

CÂND FRAȚII LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ, CÂND FRAȚII LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ, 
PRUTUL SE TRECE MAI UȘOR!PRUTUL SE TRECE MAI UȘOR!

M. MACOVEI

STATELE UNITE ALE EUROPEI – SAU NIMICSTATELE UNITE ALE EUROPEI – SAU NIMIC

„Decenii la rând, Franţa și Germania au fost numite „tandemul”, „cuplul” sau 
„motorul” care conduce Europa. Au încercat  să lucreze împreună, pentru a 

uni continentul, însă, pentru a continua cu metaforele, Franţa vrea să conducă un Euro-
Porsche cumpărat în leasing împreună, în timp ce germanii insistă să economisească 
din banii pentru benzină. Acum, un lung șir de crize – din Belarus până în Nagorno-
Karabah – arată că Franţa și Germania nu au aceeași foaie de parcurs”, - scrie, pentru 
Project Syndicate, Josep Joff e, membru al Hoover Institution de la Stanford University 
și membru al consiliului editorial al Die Zeit, în traducerea lui Călin Marchievici 
(Cotidianul.ro).
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Fotbal

Ploieșteanul Adrian Ursea este 
singurul antrenor român care 

activează ca principal într-un campionat 
situat în Top 5 din Europa. Fost jucător la 

Petrolul Ploiești, Victoria București, Rapid 
București, Locarno și Vevey (ambele din 
Elveția) și absolvent al Universității Petrol-
Gaze din Ploiești, Ursea a fost instalat în 

luna decembrie ca antrenor principal al 
formației franceze OGC Nice, unde l-a 
înlocuit pe legenedarul Patrik Vieira.

Duminică, echipa pregatită de Adi Ursea 

a reușit prima victorie pe teren propriu în 
campionat după o pauză de 4 luni. Nice 
s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Angers, 
fi ind acum pe locul 13 în Ligue One.

Boxerii de la CSM 
Ploieşti au câștigat 

la Brăila două medalii 
de aur, cei doi favoriţi, 
Marian Ghinoiu (52 kg) şi 
Iulian Dumitrescu (75 kg), 
reuşind să se impună la 
Cupa României la tineret. 
Ambii au susţinut câte trei 
partide în competiţia de la 
Brăila și au intrat în posesia 
medaliilor de aur după ce au 
câştigat în faţa unor adversari 
redutabili: Marian Ghinoiu 
l-a învins pe Antonio Marcu 
(CSM Călăraşi), titularul 
categoriei „52 kg” la lotul 
naţional de tineret, iar Iulian 

Dumitrescu s-a impus în 
faţa campionului naţional 
al categoriei „75 kg”, Lucian 
Mititelu (SCM Bacău).

Și Gabriel Șchiopu, de la 
CS Petrolul Ploiești, a cucerit 
medalia de aur la categoria 
“52 kg” în competiția 
rezervată U 22. Elevul lui 
Ion Moroiță a participat 
pană acum (el va împlini 21 
de ani în luna septembrie) 
la mai multe competiții 
internaționale, cel mai bun 
rezultat fi ind o medalie de 
bronz la CE de juniori în 
anul 2016.

Portarul Alexandru Radu, 
mijlocașul Rareș Simionescu 

și fundașul dreapta Dacian Dunca 
vor evolua, până la vară, la CSO 
Plopeni, ei fi ind împrumutați, de 
către Petrolul Ploiești, la gruparea 
de eșalon trei.

Jucător format la juniorii 
„lupilor”, Alexandru Radu (născut 
2003) a semnat primul său contract 
de profesionist, cu FC Petrolul 
Ploiești. Tânărul portar a avut, în 
trecut, contact și cu prima echipă, 

făcând parte, în iarna lui 2019, din 
lotul deplasat în cantonamentul 
din Antalya.

Rareș Simionescu (născut 2002) 
a evoluat, în ultimul sezon, pentru 
formația U19 a Petrolului, dar și 
el s-a afl at în anturajul seniorilor, 
alături de care s-a pregătit la 
începutul acestei stagiuni.

Dacian Dunca (născut 2000) 
a fost transferat de la Viitorul 
Pandurii Tg. Jiu, fi ind direcționat, 
într-o primă fază, către CSO 

Plopeni. Dunca joacă pe postul 
de fundaș dreapta și a bifat 12 
prezențe, cu Viitorul, în eșalonul 
secund.

Tot în cel de-al treilea eșalon 

va merge și tânărul portar Flaviu 
Bodea (an de naștere 2003). Și 
acesta a semnat un angajament cu 
FC Petrolul Ploiești, urmând să fi e 
împrumutat, până la vară, la FC 

Someșul Dej. Născut la Oradea, 
Bodea a fost adus din Scoția, acolo 
unde a activat pentru juniorii lui 
FC St. Mirren.

Performanță extraordinară pentru atleții ploieșteni, după ce 
echipa de ștafetă 4×400 metri a Clubului Sportiv Municipal 

Ploiești a devenit campioană naționala la CN de Seniori în sală de la 
București, la fel ca și Daniel Petre Rezmiveş, care a devenit din nou 
campion naţional al probei de 60 metri plat! 

Pe celelalte locuri ale podiumului s-au situat Clubul Sportiv Școlar 
Ploiești și Steaua București. Echipa câștigătoare a fost formată din 
Alexandru Geamanu, Mihai Vasiliu, Florin Nica și Constantin Andoni, 
antrenori fi ind Robert Munteanu și Augustin Iancu.

În proba de „60 metri plat”, Rezmiveş a câştigat atât califi cările, cu 
6.78 secunde, cât şi fi nala, cu 6.77 secunde, sutimea de secundă cu care 
şi-a îmbunătăţit timpul fi ind extrem de importantă, în condiţiile în care 
a reuşit, astfel, să îndeplinească baremul de califi care la Campionatul 
European de Atletism de la Torun (Polonia, 5-7 martie 2021).

La același concurs, CSS Ploiești a devenit campioană a României 
la tineret și vicecampioană a României la seniori cu ștafeta 4 x 400 
m (în imagine prof. Maria Andrei, Andrei Niculiță, Eduard Chivi, 
Alexandru Blănaru, Ruben Chivi, prof. Florin Andrei).

AUR PENTRU PLOIEȘTENI LA CN DE SALĂ DIN CAPITALĂ AUR PENTRU PLOIEȘTENI LA CN DE SALĂ DIN CAPITALĂ 

Handbal

Echipa de handbal feminin Activ 
Prahova Ploiești, afl ată la prima 

sa experiență în Liga Florilor, a întâlnit 
campioana României, SCM Râmnicu 
Vâlcea, ceea ce a reprezentat o experiență 
foarte utilă pentru echipa noastră 

Victoria a revenit campioanei, cu 
scorul de 29-16 (16-7), echipa care 
a ajuns la trei meciuri consecutive 
câștigate și în Liga Campionilor, ultima 
fi ind obținută pe terenul echipei daneze 
Odense Handbold, cu 26-25.

 ACTIV  ACTIV 
PRAHOVA PRAHOVA 

PLOIEȘTI A PLOIEȘTI A 
JUCAT CU JUCAT CU 

CAMPIOANACAMPIOANA

3 MEDALII DE 3 MEDALII DE 
AUR LA BRĂILAAUR LA BRĂILA

CSO PLOPENI, 3 ÎMPRUMUTURI CSO PLOPENI, 3 ÎMPRUMUTURI 
DE LA PETROLUL PLOIEȘTIDE LA PETROLUL PLOIEȘTI

ADRIAN URSEA, SINGURUL ANTRENOR ROMÂN ÎN TOP 5 ADRIAN URSEA, SINGURUL ANTRENOR ROMÂN ÎN TOP 5 
CAMPIONATE ALE EUROPEI, VICTORIE DUPĂ 4 LUNI ACASĂ!CAMPIONATE ALE EUROPEI, VICTORIE DUPĂ 4 LUNI ACASĂ!

Petrolul Ploiesti s-a califi cat, 
marți seară, în sferturile de 

fi nală ale Cupei României la fotbal, 
după ce a învins, pe arena „Ilie 
Oană”, pe Politehnica Iași, cu un scor 
de forfait, 3-0. Golurile Petrolului 
au fost reușite de Romario Moise, 
Țicu și Buhăescu. A fost o victorie 
de moral pentru ploieșteni la primul 
joc ofi cial din acest an.

„Vreau să îmi felicit băieții 
pentru interpretarea jocului. Au 
aplicat ceea ce am lucrat și pregătit 
la antrenamente. Am fost exacți în 
defensivă și ne-am organizat tactic 
din punct de vedere defensiv. A fost 
o califi care meritată care ar trebui 
să ne dea moral și încredere vis a 
vis de ce va urma pentru noi. Este 
foarte importantă această califi care, 

ne-am dorit-o foarte mult. Am fost 
foarte concentrați, am avut în față 
o echipă de calitate, chiar dacă se 
afl ă într-o situație difi cilă în Liga 1. 
Finanțatorul principal ține foarte 
mult la această competiție și sper 
să ajungem cât mai departe, poate 
chiar în fi nală”, a declarat antrenorul 
Viorel Moldovan, după meci, la 
DigiSport.

PETROLUL PLOIEȘTI, CALIFICARE ÎN  PETROLUL PLOIEȘTI, CALIFICARE ÎN  
“SFERTURILE” CUPEI ROMÂNIEI“SFERTURILE” CUPEI ROMÂNIEI
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SECȚIA DRAMĂ
Sâmbătă, 13 Februarie, ora 19:00; 
Duminică, 14 Februarie, ora  19:00 - Sala 
Teatrului Toma Caragiu
GÂLCEVILE DIN CHIOGGIA
adaptare de Vlad Trifas după Carlo 
Goldoni, regia: Vlad Trifas, asistent regie: 
Mihai Androne, light design: Cristian 
Simon
cu: Th eodora Sandu (Checca), Mihaela 
Mardare (Lucietta), Otilia Patrascu 
(Libera), Ioana Farcas (Orsetta), Mihaela 
Rus (Pasqua), Bogdan Farcas (Titta Nane), 

Andrei Radu (Toff olo), Alin Teglas (Beppe), 
Nelu Neagoe (Isidoro), Paul Niculae 
(Vincenzo), Adrian Ancuta (Fortunato), 
Lucian Orbean (Toni), Razvan Baltaretu 
(fi guratie)

SECȚIA PĂPUȘI
Duminica, 14 Februarie, ora 10:30 și ora 

12:00 - Sala Teatrului de Animație
FRUMOASA ȘI BESTIA adaptare de 
Gabriel Apostol dupa Charles Perrault, 
regia: Gabriel Apostol
cu: Lacramioara Bradoschi, Ana Maria 
Orbean, Ioana Rosu, Diana Uta, Lucian 

Orbean, Nelu Neagoe, Paul Niculae, Adrian 
Georgescu
Recomandat copiilor peste 5 ani

EVENIMENTE
Vineri, 12 Februarie, ora 19:00 - Sala 

Teatrului Toma Caragiu - producție a 
Teatrului Bulandra București

MESTEȘUGUL VIEȚII
de Hanoch Levin,  regia: Felix Alexa, 
cântece: Ada Milea, ilustrația muzicală: 
Felix Alexa, coregrafi e tango: Dan Mandita, 
Amalia Iscu, light design: Felix Alexa, 
cu: Razvan Vasilescu, Dana Dogaru, Dan 
Astilean

FILARMONICA PLOIEȘTIFILARMONICA PLOIEȘTI
www.fi larmonicaploiesti.ro

TEATRUL „TOMA CARAGIU”, TEATRUL „TOMA CARAGIU”, www.teatruploiesti.ro
PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM

Ploiești Jazz Trio vă dă întâlnire duminică, 14 
februarie, de la ora 19.00, la un concert LOVE 
SONGS & JAZZY MOOD.

 Răzvan Cojanu (contrabas), Laurențiu Ștefan 
(tobe) și Sorin Zlat (pian) îi vor avea alături pe 
Cezar Ouatu (voce) și Eugen Mamot (saxofon). 
Invitat special este pianistul Danilo Riccardi, 
dirijorul Festivalului San Remo 2020.

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

MINTE, TRUP, SUFLET

Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:

Cu mii de ani în urmă, pe când viaţa 
avea simplitatea ei dăltuită de Bunul 

Dumnezeu, oamenii vieţuiau fără eforturi 
prea mari, ci doar în virtutea celor dăruite 
de El. În această oază existenţială, hrana 
cea mai de preţ o constituiau seminţele, 
iar în vremea aceea nu existau atâtea boli 
în rândul oamenilor. Se mai păstrează 
și astăzi astfel de leacuri precum cele 
preparate din seminţe de cânepă și fag, ale 
căror proprietăţi contribuie la vindecarea 
afecţiunilor hormonale, neuropate și 
pulmonare.

Seminţele stau la baza elementului 
euharistic

Cercetând scrierile părinţilor 
îmbunătăţiţi, care au surprins modul de 
vieţuire dintre cele mai diferite, putem 
contura un portret relevant al omului în 
traversarea a mii de ani, cu repere asupra 
existenţei și sănătăţii, în condiţii de o 
simplitate extraordinară. Hrana de fi ecare 
zi a vieţuitorilor acelor vremuri se baza pe 
seminţele cerealelor sau fructelor din toate 
zonele pământului.

Recomandări ale consumului de cereale 
găsim și în Sfânta Scriptură, iar toate 
acestea culminează cu versetul „pâinea 
noastră cea de toate zilele”, pe care Tatăl 
nostru ne-o dă spre a putea vieţui. De aici și 
până la pâine, ca element euharistic, există 
același traiect existenţial: pâine – trup – 
viaţă. Preocupările sfi nţilor pentru o hrană 
care să ajute organismul spre a face faţă 
neîncetatelor rugăciuni și privegheri pot fi  
găsite în câteva locuri în Pateric și la sfi nţi 
precum Ioan Scărarul și Ioan Casian. Chiar 
dacă explicaţiile sunt succinte, ele există și 
sunt de mare relevanţă în ceea ce privește 
preocuparea pentru hrana cea de toate zilele.
Studiind mai atent scurtele recomandări 
ale sfi nţilor, vom descoperi că aceștia 
nu mâncau niciodată proteină animală, 
alimentele de bază ale acestora fi ind cerealele 

și seminţele. Rareori mai gustau din fructe 
și legume. Sfântul Ioan Casian, în capitolul 
despre lăcomia pântecelui, dă referinţe 
foarte clare în ceea ce privește alimentaţia. 
Acesta povestește că în Pustia Egiptului 
niciunul dintre părinţii care mâncau legume 
nu a ajuns la desăvârșirea înţelepciune, așa 
cum se  întâmpla cu aceia care mâncau doar 
seminţe și cereale.

Acum când mediul înconjurător s-a 
depreciat considerabil, trebuie să fi m foarte 
atenţi la calea spre o alimentaţie care să aducă 
trupul la treapta de curăţire a sufl etului.

Ulei din seminţe de cânepă – calmant 
al durerilor neuropate

Cu mii de ani în urmă, oamenii trăiau 
mult mai mult decât cei din ziua de azi, iar 
explicaţiile pentru aceasta sunt numeroase. 
Atunci când hrana vine ca o necesitate și nu 
ca o preocupare mentală, aceasta are un alt 
impact fi zic asupra organismului.

Încă de acum 2000 de ani, seminţele 
erau folosite în combaterea infl amaţiilor 
pielii și la vindecarea rănilor deschise, 
pentru ca în timp să fi e considerate tonice, 
regenerative sau laxative. Prin presare la 
rece, din seminţele de cânepă se obţine un 
ulei terapeutic ce conţine cei 3 acizi grași 
esenţiali: Omega 9, Omega 6 și Omega 3.

Uleiul obţinut prin presarea la rece a 
seminţelor de cânepă sălbatică este un 
remediu al multor probleme de sănătate. 
Ameliorarea stărilor de rău asmatic este mai 
efi cientă decât în cazul oricăror tratamente 
alopate și asta pentru că uleiul de cânepă are 
o acţiune bronhodilatatoare de lungă durată. 
După 20 de zile de utilizare, acest ulei poate 
reduce spasticitatea și durerea neuropată 
ce survine în chinuitoarele dureri generate 
de scleroza multiplă, dar și în alte afecţiuni 
neurologice, care în stadii avansate duc la 
complicaţii severe. Dacă în tot acest interval 
de timp, după mesele de dimineaţă și seară, 
se vor lua câte 10 picături de ulei din seminţe 

de cânepă sălbatică, diluate în 100 ml de ceai 
de tei sau sunătoare, după această perioadă 
rezultatele vor fi  evidente.

Acest tratament s-a dovedit a fi  efi cient 
și în cazuri foarte grave de traumatisme 
craniene și ischemie cerebrală, deoarece 
acţiunea sa reduce tensiunea intracraniană și 
potenţialul convulsiv posttraumatic. Uleiul 
de cânepă previne și efectele secundare 
de chimioterapie, prelungind șansele de 
supravieţuire ale bolnavilor diagnosticaţi cu 
neoplasm. Întotdeauna însă, când vorbim 
despre soiurile de canabis, este obligatoriu 
să se ţină seamă de concentraţia de 
tetrahidrocanabinol (THC), care nu trebuie 
să depășească limita de 0,3%.

Fibroza pulmonară se tratează cu 
seminţe de fag

Pe meleagurile noastre, în zona de deal și 
de munte, crește un arbore cu o durată de 
viaţă între 150 și 200 de ani: fagul. Pădurile 
de fag sunt răcoroase și odihnitoare, dar 
puţină lume cunoaște valoarea terapeutică 
și nutritivă a seminţelor de fag, care sunt 
„adăpostite” în jir, fructul fagului. Un fag cu 
o vârstă de peste 20 de ani produce câteva 
milioane de astfel de fructe. Un singur fruct 
are un conţinut de 15% proteină brută, 24% 
materii grase și 22% fi bre.

Din seminţele de jir se obţine un ulei 
foarte fi n, comestibil, care conţine oleină, 
putină, stearină și palmitină. Uleiul de 
jir este benefi c în tratarea fi brosclerozei 
pulmonare. Jirul este un foarte bun 
detoxifi ant, atenuând efectele secundare ale 
consumului îndelungat de corticosteroizi și 
oprind evoluţia tuberculozei.

Jirul poate fi  consumat pur și simplu așa 
cum rămâne după decojire sau sub formă de 
pulbere. Pentru obţinerea acesteia se ia 1 kg 
de seminţe de jir și se usuc ă timp de 10 zile 
la umbră, după care se macină cu ajutorul 
unei râșniţe. Această pulbere gustoasă este 
foarte bogată în proteine vegetale.

Câte 1 linguriţă de pulbere de jir, 
amestecată cu iaurt sau miere de mană, luată 
în fi ecare dimineaţă pe stomacul gol, timp 
de 30 de zile, reglează valorile colesterolului 
și trigliceridelor.

Seminţe de dovleac pentru un bun 
echilibru hormonal

Un leac naturist foarte vechi este acela 
cu seminţe crude de dovleac. Calităţile 
terapeutice ale acestora se datorează 
compoziţiei bogate în vitamine, zaharuri, 
fosfor, siliciu, calciu, potasiu, fi er, magneziu, 
precum și o gamă considerabilă de acizi. 
Pasta din seminţe de dovleac contribuie la 
echilibrarea afecţiunilor endocrine. Pentru 
aceasta se iau 2 linguri de seminţe decojite 
(păstrându-se pieliţa de pe ele) și se pun la 
înmuiat timp de 12 ore într-un pahar cu apă 
caldă. După acest timp, se pun seminţele 
la scurs timp de 15 minute, după care se 
amestecă cu apa în care au stat la înmuiat 
și se trec prin blender până la obţinerea 
unei paste omogene. Aceasta se consumă 
pe parcursul unei zile, iar o cură efi cientă 
durează 30 de zile.

BOLILE DE PLĂMÂNI ȘI AFECȚIUNILE BOLILE DE PLĂMÂNI ȘI AFECȚIUNILE 
NEUROPATE POT FI TRATATE CU SEMINȚENEUROPATE POT FI TRATATE CU SEMINȚE

Majoritatea bolilor răspund foarte 
bine la tratamentele naturiste pe bază de 
seminţe.

JIRUL are gust foarte plăcut și este 
foarte hrănitor, chiar energizant. Puţin 
copt, are gustul seminţelor de fl oarea-
soarelui sau al castanelor coapte.
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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

ACTUALITATE

Constantin Ciocan, s-a născut 
în Prahova, la Câmpina, la 28 

iulie 1943. Atras de ciclism, a devenit 
de la 16 ani component al secției nou 
înfi ințate la Clubul Sportiv Petrolul 
Ploiești pentru ca peste doi ani să 
devină campion național de juniori 
și să fi e cooptat în echipa României. 
A obținut prețioase succese 
internaționale în Franța, mondiale 
în Belgia, la 20 de ani, sau naționale, 
dar marea onoare a trăit-o la 21 de 

ani când a concurat reprezentând 
România la Jocurile Olimpice de la 
Tokyo, Japonia. 

La 30 de ani a devenit antrenor, 
fi ind activ și acum la 77 de ani, la 
echipa sa de sufl et la Clubul Sportiv 
Petrolul Ploiești. În prestigioasa sa 
carieră, inclusiv la loturile naționale 
ale României, a pregătit și a lansat 
numeroși cicliști valoroși, cu sute de 
succese naționale și internaționale. 

Printre cicliștii de top formați la 

Petrolul Ploiești se afl ă internaționalii 
Constantin Căruțașu, Valentin 
Constantinescu, Vasile Apostol,  
Dan Anghelache, Alexandru Ciocan 
ultimul fi ind fi ul prețuitului antrenor, 
personalitate de vârf, multiplu 
campion, dublu licențiat în educație 
fi zică și sport și în farmacie, animator 
al ciclismului românesc, inițiator 
în Road Grand Tour, cu Drumul 
Vinului în Prahova, prestigios expert 
comentator la Eurosport TV.    

După o viață dedicată sportului, 
ciclist și antrenor și de mulți ani și 
Președinte al Asociatei Județene de 
Ciclism Prahova, admirabilul om, 
Prof. Constantin Ciocan merită din 
plin onoare, pe care și domnia sa 
a adus-o Orașului Aurului Negru 
Ploiești, Prahovei și României și 
bine meritate recompense morale 
prin acordarea titlului de Cetățean 
de Onore de către Consiliul Local 
al Municipiului Ploiești și pe cel de 
Antrenor Emerit de către Ministerul 
Tineretului și Sportului. 

Prof. Constantin Ciocan, o viață dedicată ciclismului, 
din Ploiești, Prahova, România        

 Alexandru Ciocan

Rânduri de sufl et, în atenția ofi cialităților de vîrf din Ploiești și Prahova și din Ministerul Tineretului și Sportului    
Prof Octavian Bălteanu, Ploiești

Educația fi zica și sportul, activități de interes național în România, au și pe minunatele meleaguri ale Prahovei, 
istorie, tradiții, onorant palmares ce au produs nobile sentimente numeroșilor iubitori ai acestui fenomen social. 

Remarcabile personalități sportive prahovene au contribuit în decursul anilor la mari succese olimpice, mondiale, 
internaționale și naționale, în fruntea acestora situându-se marele antrenor de gimnastică Prof. Octavian Belu. 

Printe cei care la fl acăra pasiunii și-au dedicat viață sportului, respectiv ciclismului se afl ă admirabilul fost 
performer, inclusiv olimpic și actualul neobosit antrenor PROF. CONSTANTIN CIOCAN, 77 de ani, activ și cu 
onorante rezultate, an de an.

 „ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ”  
ȘI LA BIBLIOTECA DIN ȘIRNA

Din luna decembrie 2020, la Biblioteca Comunală Șirna și în alte 11 biblioteci 
publice din județul Prahova, a început implementarea proiectului european 
„Împreună pentru o viață mai bună / Together for a better life”, un proiect 
Erasmus+ de mobilitate în domeniul educației adulților, câștigat de consorțiul al 
cărui lider este Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești. 

Proiectul, cu o durată de 2 ani (2020-2022), este fi nanțat în cadrul programului 
Erasmus+ al Uniunii Europene cu numărul de proiect: 2020-1-RO01-
KA104-078684 și are o valoare de 52.145 Euro. 

Alături de inițiatorul proiectului, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” 
Ploiești, din consorțiu fac parte alte 11 biblioteci publice din județ: Biblioteca 
Orășenească Slănic și bibliotecile comunale din localitățile: Bertea, Cornu, 
Izvoarele, Măgureni, Măneciu, Păulești, Sângeru, Șirna, Valea Călugărească și 
Valea Doft anei, prin primăriile acestora.  

Unite în consorțiu, aceste biblioteci publice vor aduce îmbunătățiri în strategia 
de dezvoltare institutională în domeniul educației adulților și vor dezvolta 
capacitatea operațională a bibliotecarilor de a lucra la standard european. 

În cadrul proiectului, 15 bibliotecari, prin 4 mobilități, vor dobândi cunoștințe, 
abilități și competențe, necesare în lucrul cu publicul adult pe probleme de 
sănătate. În fi ecare bibliotecă din consorțiu se vor derula ateliere, întâlniri cu 
invitați din domeniul sănătății, dar și alte evenimente, organizate cu scopul de a 
gestiona probleme comune de sănătate, pentru a face față experiențelor difi cile 
întâlnite pe parcursul vieții. Prin biblioterapie, cursuri de storytelling sau întâlniri 
cu membri ai familiilor monoparentale trecuți prin experiențe cu impact negativ, 
proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea calității vieții adulților și 
seniorilor din comunitățile deservite.

Proiectul „Împreună pentru o viață mai bună / Together for a better life” 
continuă misiunea bibliotecilor prahovene de a oferi, în comunitățile pe care le 
deservesc, servicii noi, diversifi cate, adaptate nevoilor actuale, biblioteca publică 
fi ind centrul comunitar ce susține informarea, educarea și sprijinul membrilor 
comunității.

Pîrvu Iuliana-Camelia,                                                                                                                     
Responsabil de bibliotecă la Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova

„BIBLIOTECA VERDE PENTRU O COMUNITATE 
DURABILĂ” LA ȘIRNA

Începând din luna decembrie 2020, la Biblioteca Comunală Șirna din județul Prahova a început 
implementarea proiectului european  „Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă / Green Library 
for a Sustainable Community – Lib4Green”, un proiect Erasmus+ de mobilitate în domeniul educației 
adulților, depus și câștigat anul trecut.

Având o durată de 2 ani (31 decembrie 2020 - 30 decembrie 2022), acest proiect este fi nanțat 
în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene cu numărul de proiect: 2020-1-RO01-
KA104-078765, primind un grant în valoare de 20.735 Euro.

Biblioteca Comunală Șirna, membră Environment, Sustainability and Libraries Section  
(ENSULIB) din cadrul Federației Internaționale a Asociaţiilor de Bibliotecari și Biblioteci (IFLA) 
este premiată și recunoscută internațional drept „bibliotecă verde ” pentru exemplele de bună 
practică în domeniul educației ecologice a tinerei generații și dorește să se implice și în educarea 
în domeniul dezvoltarii durabile a adulților din mediul rural, susținând Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă ale Agendei ONU 2030.

Prin proiectul „Biblioteca Verde pentru o comunitate durabilă – Lib4Green” se derulează o 
activitate de mobilitate de job shadowing în parteneriat cu o mare biblioteca verde din Europa, 
din Zagreb – Croația, în urma căreia 11 participanți își vor dezvolta cunoștințe, abilități, atitudini, 
comportamente ce vor contribui la atingerea scopului proiectului și vor avea competențele-cheie 
pentru îndeplinirea obiectivelor acestuia. În cadrul proiectului, cu ajutorul voluntarilor, va lua fi ință 
un corp de sprijin al bibliotecii denumit „Consiliul Verde”, care va ajuta la crearea unui nou serviciu 
de bibliotecă, denumit „Biblioteca Verde”, și la redactarea unui document de politică durabilă al 
bibliotecii. În cadrul noului serviciu se vor desfășura trei acțiuni specifi ce de instruire a 40 de adulți 
din comunitate, folosind metode inovative.

  Rezultatele proiectului  pot fi  ușor transferate și către alte domenii de către voluntarii care 
vin din alte medii profesionale, pot fi  adaptate altor nevoi ale comunității și pot fi  folosite pentru 
infl uențarea practicilor și politicilor ecologice, atât local, la nivelul comunității rurale, cât și la nivel 
județean, regional, național, european și internațional. Strategia de implementare a proiectului va 
stimula dezvoltarea sustenabilă a comunității, coeziunea socială, iar participarea la acțiunea de 
mobilitate va duce la intensifi carea cooperării locale, județene, naționale și transnaționale durabile, 
întărind colaborarea și cooperarea cu o mare bibliotecă europeană, ce are aceleași preocupări 
pentru dezvoltarea durabilă.

Manager de proiect- Pîrvu Iuliana-Camelia,
Responsabil de bibliotecă la Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova, 

Email: biblioteca.sirna.romania@gmail.com
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