
Duminică, 21 februarie, va
avea loc festivitatea de 

premiere a elevilor câștigători 
ai  Concursului internațional 
de programare infO(1) Cup 
2021, organizat de Centrul 
Județean de Excelență Prahova, 
coordonat de prof. Dana Lica. 
La  această a V-a ediție au luat 
parte 233 de elevi din 13 țări, 
toate având o puternică tradiție 
în informatica de performanță. 
Oleh Naver-Kremenchu, din 
Ucraina, este câștigătorul rundei 
internaționale, obținând așadar 
medalia de AUR. 

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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O să încerc să fi u cât pot de elegant. 
Apreciez munca polițiștilor 

mai mult decât vă imaginați. Știu 
prea bine că ei sunt calul de bătaie al 
întregului sistem, care ar trebui să fi e de 
siguranță și încredere. Știu că pe ei trag 
toți magistrabilii care își fac meseria 
din pix, nu din muncă de “salahor” în 
griul și, de cele mai multe ori, în zona 
neagră a societății. Știu cât stres este pe 
umerii lor de la șefi . Știu cât stres este 
pe ei când pleacă în misiune cu pistoale 
blocate, mașini fără combustibil și 
stricate și că nu au în niciun fel spatele 
asigurat de către sistem. Știu și cât de 
greu fac față amenințărilor directe sau 
voalate ale lumii interlope și ale mafi ei 
cu gulere albe. Știu și că au probleme în 
viața de familie, cu copiii, cu sănătatea 
și cu banii. Într-un fel sunt ca noi toți, 
ceilalți. Ei bine, STIU!

Ce nu pot să accept este că sunt atât 
de ușor de dus de nas de către cei care 
ar trebui să le apere drepturile și mă 
refer aici la “șefi i ăia mari” și la “marii 
mahări” din sindicatele polițiștilor. 
DA. Consider sincer că aceștia sunt 
principalii vinovați pentru condițiile în 
care își fac meseria polițiștii și jandarmii 
cât și pentru imaginea total lipsită de 
încredere a purtătorului de epoleți. 
Cu lefuri mari, deplasări în străinătate 
și avantaje fără număr, mai marii 
sistemului își permit să-i manipuleze pe 
bieții polițiști, chemându-i la răscoală. 
O răzmeriță numită “lupta sindicală”, 
comandată politic și acum ca și în 
alți ani. Înțeleg prea bine nevoile, nu 
înțeleg lipsa de empatie cu restul țării, 
restul economiei, restul “nenorociților” 
ajunși pe buza prăpastiei, fără locuri 
de muncă, cu afaceri falimentate, cu 
oameni care și-au pus capăt zilelor 
pentru că după cel mai nenorocit an 
de la război încoace, dacă nu îi omoară 
boala, cu siguranță îi omoară enorma 
criză care a cuprins întreaga planetă.

Iar ca să vă convingeți, dați o fugă în 
orice parc industrial din județ să vedeți 
că s-au închis mai bine de jumătate 
dintre fi rme. Unde credeți că au plecat 
bieții salariați? Cu ce credeți că își 
hrănesc familiile!? Credeți că se mai 
gândesc la tichetele de vacanță!? Sau la 
al 13 salariu!? Sau la norma de hrană!? 
Sau la banii de uniformă!? Sau la vreun 
spor de calculator, de praf, de razele 
soarelui!? Sau la vreo mărire de salariu!?

DOAMNE FEREȘTE!
Nu cred că sunteți atât de lipsiți de 

empatie. De bine de rău voi ați rămas 
cu un loc de muncă asigurat, într-o 
țară jupuită de criza asta nenorocită. 
Iar dacă nu sunteți măcar echitabili, vă 
meritați soarta pe care v-o servesc pe 
tavă păpușarii din sindicatele voastre, 
de a vă huli o țară întreagă.

Atât am avut de spus. Declar, asum 
și semnez.
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PSD CERE PLAFON MAI MARE PENTRU PSD CERE PLAFON MAI MARE PENTRU 
GRATUITĂȚILE PE TRANSPORTUL ÎN COMUN

SE ÎNTREABĂ OARE CINEVA CĂ MII DE 
SALARIAȚI AU LEFURI MAI MICI DE 2.100 
LEI ȘI NU BENEFICIAZĂ DE TRANSPORT 

GRATUIT? ȘI CĂ, DE ASEMENEA, SUNTEM 
TOTUȘI ÎN PLINĂ CRIZĂ ECONOMICĂ?
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Consilierii social-democrați
au depus un proiect 

de hotărâre prin care propun 

majorarea plafonului sub care se 
acordă gratuitățile pe mijloacele 
de transport în comun pentru 

pensionari. Cuantumul va fi  cel 
rezultat după indexarea pensiilor 
survenită în perioada 2017-
2021. Reamintim că, în iunie 
2017, punctul de pensie a fost de 
1.000 lei, iar în septembrie 2020, 
acesta a crescut la 1.442 lei, deci 

toate pensiile au fost modifi care 
în funcție de această valoare.La 
aceasta se adaugă și majorarea 
anuală de 100% cu indicele de 
infl ație din anul precedent și 50% 
din creșterea salariului minim pe 
economie. 
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ALEXANDRU DOBLEAGĂ, ALEXANDRU DOBLEAGĂ, 
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După cum vă reamintiți, la
împărțirea posturilor, 

din cei 80 de secretari de stat 
pe care îi va avea Guvernul 
Cîțu, PNL va numi 42 de 
demnitari, USR PLUS-26, iar 
UDMR-12. Zilele trecute, PNL 
Prahova l-a nominalizat pentru 
funcția de secretar de stat la 
Ministerul  Afacerilor Interne 
pe un oarecare Gigi Giurcan. 
Ei bine, ce să vedeți, acest 
Giurcan nu-i prahovean, ci este 
„importat” fi x din Călărași, 
de-acolo de unde vine și șeful 
liberalilor prahoveni, Iulian 
Dumitrescu. Și de unde ne-a mai 
ploconit cu un vicepreședinte al 

Consiliului Județean. În plus, 
Giurcan a fost și șeful Serviciului 
de Informații și Protecție Internă 
în acel județ. Să fi e oare PNL 
Prahova în pană de oameni de 
valoare? În fi ne, de oameni care 
să știe să învârtească pe degete 
o funcție la București? N-am
zice nimic dacă județul Călărași
ar fi  exemplu de administrare
în România, dacă ar fi  o
mare putere economică. Din
păcate, nu este așa, ci se afl ă pe
ultimele locuri în țară din toate
punctele de vedere. Și-atunci,
ce știință a managementului
aducem în Prahova, cea de a fi ...
falimentari?!!

Se pare că premierul Florin
Cîțu este singurul dispus să 

își asume toate riscurile politice 
pentru nepopulara măsură de a 
tăia unele sporuri din sectorul 
bugetar. Șefi i coaliției de 

guvernare au decis deocamdată 
să nu elimine aceste sporuri 
prin ordonanță de urgență, ci 
să plaseze această problemă 
Parlamentului. Ofi cial s-a invocat 
posibilitatea contestării unei 

OUG la Curtea Constituțională, 
asta de parcă o lege n-ar putea 
avea o soartă similară. Neofi cial, 
PNL, USR-PLUS și UDMR se 
gândesc că s-ar putea să piardă 

din popularitate. Pe de altă parte, 
o atare decizie ar afecta inclusiv
clientela politică numită în funcții 
de stat de toate cele trei partide.

OUG la Curtea Constituțională din popularitate Pe de altă parte

LA LOC COMANDA!LA LOC COMANDA!
ȘEFII PNL, USR-PLUSȘEFII PNL, USR-PLUS
ȘI UDMR NU PREA MAI ȘI UDMR NU PREA MAI 
AU CHEF SĂ TAIE AU CHEF SĂ TAIE 
SPORURILE BUGETARILORSPORURILE BUGETARILOR

PNL PRAHOVA PNL PRAHOVA 
PROMOVEAZĂ IAR PROMOVEAZĂ IAR 

OAMENI DIN...CĂLĂRAȘIOAMENI DIN...CĂLĂRAȘI
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ACTUALITATE

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
LOCALITATEA BĂICOI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins o casă situată în cartierul 
Tufeni, din localitatea Băicoi 
„Incendiul se manifesta la 4 
încăperi pe o suprafață de 200 
mp”, a precizat ISU Prahova, care a 
anunțat că, din fericire, incidentul 
nu s-a soldat cu victime. „La fața 
locului au fost mobilizate trei 

echipaje de stingere și unul de 
prim ajutor. Se pare ca incendiul a 
pornit de la o lumânare aprinsă”, a 
precizat ISU Prahova.

INCENDIU VIOLENT LA O 
CASĂ DIN BUȘTENI

Pompierii prahoveni au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit 
la o locuință situată pe strada 
Molidului din Bușteni. „La fața 
locului au fost mobilizate 4 
echipaje de stingere, o autoscară 
de salvare de la înălțime și o 
ambulanță Smurd. În sprijin au 
acționat și 2 echipaje de la SVSU. 
Incendiul se manifesta generalizat 

pe o suprafață de aproximativ 
250 mp”, a precizat ISU Prahova. 
Două persoane au suferit atac de 
panică și au necesitat transportul 
la spital. „Focul a pornit din 
cauza jarului căzut dintr-o sobă, 
în apropiere fi ind mai multe 
materiale combustibile”, a precizat 
ISU Prahova.

O BUTELIE DE ÎNCĂLZIT A 
EXPLODAT PE TERASA UNUI 
RESTAURANT DIN PĂULEȘTI

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină după ce o 
butelie de încălzit a explodat pe 
terasa unui restaurant din localitatea 
Păulești. Evenimentul a avut loc la 

ora 02.16. „La sosirea echipajelor 
de pompieri, incendiul se manifesta 
pe o terasă amplasată în apropierea 
hotelului, pe o suprafață de 300 mp. 
Nu s-a impus evacuarea persoanelor 
afl ate în hotel. La fața locului au fost 
mobilizate două echipaje de stingere 
si unul de prim ajutor”, a precizat 
ISU Prahova. În timpul incendiului 
au ars învelitoare din membrană 
sintetică pe o suprafață de 300 mp, 
mobilierul, pardoseala (30 mp) și 
patru încălzitoare tip butelii, din 
care una a explodat, fi ind degradată 
întreaga structură metalică a terasei, 
potrivit ISU Prahova.

La aproape cinci luni de când Clotilde 
Armand și-a preluat mandatul de 

primar, cică Secția Specială de Investigare a 
Magistraților, prin procurorul Sorin Iasinovschi, 
a dispus, printr-o ordonanță de delegare, ca 
Poliția București sa renumere toate voturile 
de la alegerile locale din Sectorul 1 -București. 
PSD a contestat rezultatele alegerilor, iar de ce a 
ajuns dosarul la SS, întrebați-ne să vă întrebăm. 
Chestia e alta: care poliție va număra voturile, 
aia a PSD sau aia a PNL? Că până una alta 
vedem că SS e sub talpa social-democraților. 

-Bre, eu zic așa, ca să rezum:
N-ați vrea oare voi acum,
Cu mintea cea de prostănaci,
Să-i desfi ințați chiar și pe daci?

Premierul Florin Cîțu a scos porumbelul 
din gură. Ia uite ce a zis despre creșterea 

cu 8% a pensiilor în 2021: „A fost în programul 
electoral, nu în cel de guvernare”. Care va să 
zică, omul recunoaște deschis că partidele 
spun minciunele în campaniile electorale. Nu 
că n-am fi  știut, dar e ceva să ți-o spună direct 
baștanul.

-Gura păcătosului
Adevăr grăiește.
Iar în ziua votului,
Pe toți vă prostește.

Fostul ministru al Muncii, Violeta 
Alexandru, a publicat toate sporurile 

salariale care se acordă în sectorul public, în 
România. Cel mai tare ni s-a părut sporul de 
10% pentru misiunile de restabilire a ordinii 
publice. Abia acum înțelegem de ce ne-au gazat 
și bătut cu atâta sârg jandarmii pe 10 august 
2018: ca să-și ia sporul!

-Să fi i jandarm nu-nseamă doar
Să dai cu șpray-ul și cu bâta.
Întreb: din întâmplare sau ereditar
Găsit-ați creier cât maimuța?

Sindicalistul de la Metrorex, Ion Rădoi, e 
mai tare decât ministrul Cătălin Drulă, 

așa că l-a luat pe acesta peste picior, când 
useristul a zis ceva de înghețarea salariilor și 
taierea sporurilor: „Ce caută ăsta acolo, când 
eu lucrez în metrou de când el nu se născuse?! 
Am avut, până acum, 24 de directori și 26 de 
miniștri. Acest Drulică, pus de tatăl lui acolo, 
cocoțat pe funcții, ar trebui să se ducă acasă, 
să-și vadă de treaba lui.” Înainte de a fi  
sindicalist, Rădoi a mai fost deputat (2000-
2004) și senator (2004-2008) din partea PSD. 

-Dacă nea Rădoi există
De când lumea pe pământ,
Nu mai iese pui din ou,
Că și-a luat omul metrou!

Fostul premier PSD Mihai Tudose s-a 
lansat într-un val de ironii la adresa 

lui Florin Cîțu, pe tema vizitei de lucru de la 
Bruxelles: „Copilul durerii pleacă la Bruxelles. O 
veste bună și una rea: cea bună e că Florin Cîțu 
lasă România în pace două zile, cât va sta pe 
la Bruxelles; partea proastă e că se va întoarce. 
De ce se duce copilul durerii în vizită, când țara 
e fără buget? Asta va fi  prima întrebare din 
partea Comisiei Europene: Ți-ai făcut temele, 
Florinel?Nu le-a făcut. Pentru că-l încurcă 
greaua moștenire. Aia lăsată de ministrul de 
Finanțe F. Cîțu premierului F. Cîțu.” Mihăiță 
dragă, am și eu două vești pentru tine: cea 
bună este că Florin ăsta măcar vorbește fl uent 
franceza și engleza; iar vestea rea este că tu n-o 
să pricepi nimic din ce franțuzește el pe acolo. 
Iar aia și mai rea e că tu nu vorbești corect nici 
limba română, deci n-o să înțelegi traducerea.

-Tu vorbești? Sau ai uitat
Cât de prost te-ai comportat?
Când  japonezul Abe a venit, 
Ia zi-mi, pe unde te-ai pitit?

Haoleu! AUR a dat-o afară din grupul de 
la Senat pe Șoșoacă, lume bună! Ea a 

fost executată, în scurt, după ce a urlat, de la 
tribuna Parlamentului, că vaccinul antiCovid, 
„sterilizează femeile și distruge matricea 
națională a poporului român”. Șoșoaco, ce 
să-ți zic, ai dat-o de dracu`! Dacă și AUR te-a 
dat afară...

-Șoșoaco, fato, stai un pic,
C-am o vorbă ca să-ți zic:
Matricea, dragă, e distrusă,
De când pe lume-ai fost adusă.

Și fi incă tot a venit vorba de hAUR, cică 
George Simion a anunțat că susține 

moțiunea simplă a PSD împotriva ministrului 
Sănătății, Vlad Voiculescu. Și iete ce gavarește 
fostul șef de galerie: „Avem această datorie față 
de milioanele de români umiliți, prost tratați 
sau de-a dreptul ignorați prin spitale (...) sau 
uciși de incompetența și nepăsarea unui Sistem 
al cărui slujbaș mărunt, cu sau fără diplomă, 
este și ministrul Voiculescu!” Acuma, băieți, ce 
să vă zic, o fi  distrus Voiculescu, în 3 luni de 

ministeriat, tot sistemul sanitar sau PSD și PNL, 
care au guvernat, împreună, vreo 30 de ani?

-Gheorghiță, tu, în teorie,
La mine ai o datorie:
De-a senatorul când te joci,
Să faci mereu pe mutul... poți?

Cică Ponta, rămas fără loc în Parlament, 
muncește. Auzi, muncește și el! Dar nu în 

țara pe care a condus-o ca premier vreo trei ani 
sau pentru care a făcut legi în Parlament vreo 
16 ani. Nooo, îi pute în Românica, el lucrează 
în străinătate. Întrebat de un moderator TV 
unde este angajat, a refuzat să dea amănunte, 
spunând, la mișto, că țara aia e dincolo de 
Giurgiu. Deci să fi e Bulgaria? Niet. Turcia? 
Posibil. Dar cel mai sigur cred că l-a aciuiat pe la 
el fugarul Ghiță, din Serbia, prieten la cataramă 
și la... dosare penale!

-Liniște, popor,
Că muncește Ponta!
Dacă-l deocheați,
Îi va trece poft a!

Ludovic Orban s-a molipsit de la 
tovarășul Dragnea și a anunțat, înaintea 

premierului Cîțu, că anul acesta se vor suspenda 
voucherele de vacanță. Anunțul a fost făcut 
după o întrunire a liderilor PNL. Orbane, se ia 
obiceiul ca râia, nu? Te râcâie că nu mai ești  la 
butoane, așa-i?

-S-a băgat și ăsta-n seamă,
Cum făcea Dragnea cândva.
Ia aminte, Orban, dragă,
Să n-ajungi prin... Rahova!

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, 
fost membru PUR, ALDE, Pro 

România și actual PNL, a anunțat că există 
un buget minim pe care îl ia în considerare la 
Ministerul Educației, pentru acest an, iar dacă 
banii prevăzuți nu vor fi  pe măsura așteptărilor, 
va renunța la funcție. Ei, și? Crezi că se va stinge 
Luna, nu se mai face lumină mâine-dimineață 
dacă pleci tu?

-Traseistul Sorinel
Ne amenință nițel.
Dacă de la MEC tu pleci...
Mare pagubă-n ciuperci!
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ministeriat tot sistemul sanitar sau PSD și PNL
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INCENDIU LA O CASĂ DIN 
COLCEAG. UN BĂTRÂN A 

FOST GĂSIT DECEDAT
Pompierii militari au fost 

solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
izbucnit la o casă din satul Vâlcele, 
comuna Colceag. Potrivit ISU 
Prahova, focul s-a manifestat pe 
o suprafață de 50 mp. „Pompierii 
au găsit un octogenar decedat în 
interiorul locuinței. La fata locului 
au fost mobilizate 2 echipaje de 
stingere și unul de prim ajutor”, 

a precizat ISU Prahova. După 
localizarea și stingerea focului, 
pompierii militari au identifi cat și 
posibila cauză a incendiului. Se pare 
că incendiul a izbucnit din cauza 
fumatului în locuri nepermise sau 
neprotejate corespunzător. 

AMENINȚARE ÎN BLOCUL 
SOCIAL DE PE ALEEA 

CĂTINEI DIN PLOIEȘTI
Un bărbat în vârstă de 63 de ani, 

care locuiește cu chirie în blocul 
social de pe strada Aleea Cătinei, a 
pus pe jar autoritățile, amenințând 

că va provoca explozia unei 
butelii. Polițiștii Secției nr. 2 
au fost solicitați să intervină. 
O persoană a sunat la 112 și a 
semnalat faptul că un bărbat în 
vârstă de  63 de ani  amenință că 
va produce în mod intenționat 
o explozie, în blocul în care 
locuiește, folosindu-se de o butelie 
cu gaz. La fața locului au acționat 
polițiști și lucrători ISU care au 

îndepărtat pericolul iminent și 
butelia, IJP Prahova anunțând că 
față de persoana respectivă vor 
fi  dispuse măsuri legale. Potrivit 
Primăriei Ploiești se pare că 
bărbatul, care a mai fost certat 
cu legea, fi ind condamnat pentru 
omor, era nemulțumit de faptul 
că s-a dispus mutarea acestuia în 
blocul social de la Fero pe durata 
reabilitării blocului social de pe 
Aleea Cătinei. „Administrația 
publică ploieșteană are în proiect 
reabilitarea imobilului cu locuințe 
sociale din Aleea Cătinei, proiectul 
respectiv urmând să se realizeze cu 
fonduri europene. Pentru punerea 

în aplicare a acestei investiții 
se impune mutarea chiriașilor 
din acest bloc în alte locuințe 
sociale afl ate în patrimoniul 
municipalității ploieștene”, a 
explicat Primăria Ploiești, care a 
anunțat că situația de la nivelul 
blocului cu locuințe sociale este 
sub control, imobilul respectiv 
„fi ind supravegheat de către 
reprezentanții instituțiilor locale 
cu competențe în menținerea 
ordinii și liniștii publice”, cazul 
chiriașului care a pus pe jar 
autoritățile urmând „să fi e atent 
evaluat de serviciile publice de 
specialitate”. 

S-A FINALIZAT LICITAȚIA PENTRU REACTUALIZAREA S-A FINALIZAT LICITAȚIA PENTRU REACTUALIZAREA 
SF LA AUTOSTRADA PLOIEȘTI-COMARNIC-BRAȘOV

Ministrul Transporturilor, 
Cătălin Drulă, a anunțat 

că s-a încheiat licitația privind 
revizuirea studiului de fezabilitate 
și realizarea proiectului tehnic 
pentru autostrada Ploiești-
Comarnic-Brașov. Firma 
câștigătoare este și unicul ofertant, 
respectiv, Consitrans. Valoarea 
estimată pentru contract de către 
CNAIR este de 12,8 milioane 
de euro, circa 0,8% din valoarea 
întregului proiect, așa cum a fost 
el stabilit în Master Planul General 
de Transport.  Conform  licitației, 
tot contractul are un termen de 
realizare de 107 luni, defalcat astfel:

- 30 de luni pentru realizarea SF;
- 6 luni pentru proiectul de 

autorizare a executării lucrărilor 
de construire;

- 6 luni pentru proiectul tehnic 
de execuție;

- 4 luni  asistență tehnică pe 
perioada licitației pentru execuție;

- 61 de luni asistență tehnică pe 
perioada execuției lucrărilor.

Revizuirea SF, realizat inițial în 
2006, presupune practic reluarea 
de la zero a multor etape, iar 
proiectul și traseul autostrăzii vor 
suferi modifi cări majore față de 
variantele originale. Un exemplu ar 
fi  zona stațiunilor Bușteni și Sinaia, 
unde noile documentații vor trebui 
să prevadă mai multe tuneluri care 
să ocolească localitățile. Acesta va 
cuprinde o analiză multicriterială 

a variantelor de traseu, un studiu 
de trafi c pentru o perioadă 
de perspectivă de 30 de ani, 
investigații de teren (geotehnice, 
hidrologice, topografi ce, 
arheologice etc). Contractul va 
cuprinde și o evaluare a impactului 
asupra mediului, o analiză cost-
benefi ciu și realizarea unui model 
fi nanciar al proiectului.

Potrivit ministrului Drulă, 
autoritățile iau în calcul și măsuri 
adiționale pentru a fl uidiza trafi cul 
pe Valea Prahovei, în condițiile în 
care un calendar realist presupune 
ca fi nalizarea autostrăzii A3 să 
se producă abia după anii 2026-
2027: „Până vom putea circula pe 
A3 între Ploiești și Brașov, există 

o serie de soluții pe care vrem să 
le implementăm împreună cu 
autoritățile locale, pentru fl uidizarea 
trafi cului: construirea unor pasarele 
pietonale acoperite, cu lift uri sau 
scări rulante și modernizarea celor 

existente; sensuri giratorii și pasaje 
la Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal; o 
parcare nouă la Bușteni, în centru, 
astfel încât benzile de circulație să 
nu mai fi e blocate de mașini care 
staționează.”

ÎN ACEST RITM VOM AVEA MAGISTRALĂ LA...PAȘTELE CAILOR!

o serie de soluții pe care vrem să existente; sensuri giratorii și pasaje

Ori de câte ori se reia 
școala, o problemă 

apare mereu și mereu, fără a 
se găsi o rezolvare de durată: 
este vorba despre transportul 
gratuit al elevilor. Și de data 
aceasta, părinții au reclamat 
la Consiliul Județean Prahova 
că mai mulți transportatori 
din județ refuză să elibereze 
abonamentele gratuite pentru 
elevi. Acum însă, ce să vedeți, 
CJ Prahova, care eliberează 
licențele de transport, dar 
nu are mai multe prerogative 
decât atât, a găsit o scuză: 
nu s-au elaborat normele 
metodologice de aplicare! 
Vicepreședintele CJ Prahova, 

Cristian Apostol, a declarat 
pentru presa locală: „Legea 
226, aprobată în octombrie 
2020, prin care s-a introdus 
obligativitatea de acordare a 
gratuității pentru serviciile 
de transport pentru elevi nu 
are, momentan, norme de 
aplicare. Transportatorii se 
întreabă cum vor recupera 
sumele aferente gratuităților, în 
condițiile în care nu sunt norme 
de aplicare. Noi am transmis 
deja adrese către Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației prin care 
am solicitat un punct de 
vedere. Nu este o problemă 
numai la nivelul județului 

Prahova, ci la nivel național”. 
Transportatorii afi rmă însă că 
există o serie de întârzieri cu 
privire la plata gratuităților 
pentru anul 2020, iar pe listă 
ar fi  12 unități de învățământ, 
cele mai multe din Ploiești, 
pentru care nu s-a asigurat 
decontarea cheltuielilor. 
Deocamdată, totul decurge 
după puterea de înțelegere 
a transportatorilor. Cristian 
Apostol: „Noi am adresat 
rugămintea ca transportatorii 
să continue să transporte copiii 
în mod gratuit, având în vedere 
că situația va fi  reglementată 
la nivel național, iar fondurile 
pentru aceste servicii prestate 
vor fi  recuperate de la bugetul 
de stat.” Legea 226/2020 
prevede că „elevii din 
învățământul preuniversitar 
acreditat/autorizat benefi ciază 
de gratuitate la servicii publice 
de transport local și județean, 
rutier, naval, cu metroul, 
precum și feroviar, la toate 
categoriile de trenuri, clasa a 
II-a, pe tot parcursul anului 
calendaristic. Sumele   aferente 
gratuităților ar urma să fi e 
decontate de la bugetul de stat, 
prin transfer, către unitățile 
administrativ-teritoriale”.

PROBLEME ÎN PRAHOVA CU PROBLEME ÎN PRAHOVA CU 
TRANSPORTUL GRATUIT AL ELEVILORTRANSPORTUL GRATUIT AL ELEVILOR
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, 

Cseke Attila, a anunțat că urmărește să 
obțină de la Guven 1 miliard de lei, sumă 
pe care urmează să o aloce, în tranșe, 
pe o perioadă de patru ani, în vederea 
consolidării clădirilor cu risc seismic 1 
și 2: „Având în vedere riscul ridicat de 
cutremur în zona Vrancea, programul 
multianual vizează fi nanțarea, din 
bugetul de stat, a consolidării clădirilor 
afl ate în proprietate privată și a celor 
care găzduiesc instituții publice. 
Administrațiile publice locale vor avea 
posibilitatea de a propune o listă de 
clădiri, cu risc seismic foarte ridicat, de 
gradul 1 și 2, pentru a fi  consolidate. 
Finanțarea va fi  nerambursabilă, iar 

pentru persoanele juridice va fi  acordată 
sub forma unui ajutor de stat. Clădirile 
private cu locuințe multiple vor putea 
cere fi nanțare pentru consolidare pe 
baza deciziei asociației de proprietari.” 
Între 2001 și 2015, la nivel național, 
au fost reabilitate 29 de clădiri, cu 
547 apartamente ( 322 în municipiul 
București), iar din 2015, acest proiect 
nu a avansat. Trebuie să spunem că 
Prahova a trimis anual o listă de clădiri 
ce ar fi  necesitat consolidarea, dar în 
afară de această formalitate, nimic nu 
s-a întâmplat. Lista repetată trimisă 
de autoritățile din Prahova cuprinde 7 
blocuri din Ploiești (Aleea Brebenei-
blocul 2, Șoseaua Nordului-blocurile 
4, 11 și 12, strada Târnava -blocurile 

A2, A4 și A5) și 3 
din Câmpina (strada 
Mihai Eminescu, 
blocurile 8, 9 și 10). 
Reamintim că numai 
în Ploiești sunt 52 de 
clădiri expertizate și 
incluse în clasa I și 
II de risc seismic, iar 
în ultimii ani, a fost 
reabilitat un singur 
bloc, cel de pe strada 
Cibinului.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII MINISTRUL DEZVOLTĂRII 
PROMITE IAR BANIPROMITE IAR BANI  
PENTRU BLOCURILE CU PENTRU BLOCURILE CU 

„BULINĂ ROȘIE”„BULINĂ ROȘIE”
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ACCIDENT PE DN1, ÎN 
BUȘTENI. O CISTERNĂ CU 
MOTORINĂ ȘI BENZINĂ A 
INTRAT ÎNTR-UN STÂLP 

ELECTRIC
Incidentul a avut loc pe DN1, 

pe raza localității Băicoi, la km 
130+500m, pe sensul de mers 
Ploiești – Brașov. O autocisternă 
încărcată cu carburant ar fi  ieșit în 
afara părții carosabile, unde ar fi  lovit 
un stâlp de iluminat. Potrivit ISU 
Prahova, cisterna transporta 17 tone 
de benzină și 18 tone de motorină. 

„Cisterna nu prezintă scurgeri de 
combustibil. Șoferul nu este rănit”, a 
precizat ISU Prahova, care a solicitat 
la fața locului intervenția unui 
echipaj al operatorului de furnizare 

a curentului electric pentru a scoate 
fi rele de sub tensiune. Pentru 
asigurarea zonei, potrivit ISU 
Prahova, au intervenit două echipaje 
de pompieri. Șoferul cisternei 
a refuzat examinarea medicală. 
Stâlpul și fi rele de electricitate au 
fost îndepărtate de pe cisternă, astfel 
încât vehiculul să poată fi  tractat. 
IJP Prahova a anunțat că pe durata 
intervenției, în zonă s-a circulat 
dirijat, până când autocisterna a fost 
scoasă de pe carosabil.
ACCIDENT MORTAL PE DN1A, 

LA BOLDEȘTI
În accidentul rutier a fost implicat 

un autobuz, condus de un bărbat în 

vârstă de 30 de ani, care a surprins 
și accidentat o femeie în vârstă de 
aprox 60 de ani. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției și ale 
Serviciului de Ambulanță. Victima 
a fost transportată la spital, însă, în 
ciuda eforturilor medicilor, aceasta 
a decedat. IJP Prahova a anunțat 
că șoferul autobuzului a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Trafi cul rutier în 
zona accidentului a fost dirijat pe o 
singură bandă. 

ACCIDENT RUTIER LA 
BĂLȚEȘTI. DOUĂ AUTO AU 

INTRAT ÎN COLIZIUNE
Accidentul rutier, potrivit 

primelor date, s-ar fi  produs ca 
urmare a unei neacordări de 
prioritate. Două autoturisme au 
intrat în coliziune pe raza localității 
Bălțești. În urma impactului, 
două persoane, ambele pasagere, 
au fost transportate la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești pentru 
acordarea de îngrijiri medicale 
și continuarea investigațiilor 
medicale. Conducătorii auto, ambii 
în vârstă de 32 de ani, au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Cercetările continuă 
penstru stabilirea cu exactitate a 
cauzei care a stat la baza producerii 
accidentului.
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PREFECTURA PRAHOVA RĂMÂNE 
SUB CONDUCERE LIBERALĂSUB CONDUCERE LIBERALĂ

Într-un comunicat de presă, 
PSD Ploiești spune: „Consilierii 

locali ai PSD solicită majorarea 
plafonului de 2.100 lei sub care 
pensionarii, persoanele în vârstă de 
peste 65 de ani-femeile și 70 de ani-
bărbații care nu sunt pensionari 
benefi ciază de transport gratuit. 
Urmare a indexărilor succesive ale 
punctului de pensie, mulți pensionari 
au primit creșteri care i-au scos 
din grila de gratuitate, astfel încât 
se impune majorarea plafonului 
cu procentul de creștere a pensiei 
stabilit de Guvern. Propunerea are 
în vedere situația economică grea 
a pensionarilor, faptul că au pensii 
mici, că mulți dintre ei sunt bolnavi 
și majoritatea banilor se cheltuie 
pe medicamente și întreținere, 
pensiile fi ind insufi ciente pentru 
asigurarea unui trai decent mai ales 
în condițiile în care actualul guvern 
liberalo-userist a blocat creșterea 
pensiilor. Considerăm că indexarea 
plafonului de gratuitate pe mijloacele 
de transport public în municipiul 

Ploiești, cu procentul indexării 
pensiilor, este benefi că pentru această 
categorie de cetățeni, plafonul 
rămânând neschimbat din anul 
2017.” Nu ne abținem să le reamintim 
consilierilor social-democrați că, 
în Ploiești, trăiesc o mulțime de 
salariați care au lefuri mai mici 
de 2.100 lei/lună și nu au absolut 
nicio gratuitate pe transportul în 
comun. Pe urmă, nu putem să nu 
le reamintim că România, ca toate 
țările lumii, traversează o perioadă 
de recesiune economică severă, 
generată de pandemie, iar resursele 
fi nanciare sunt limitate, inclusiv 
la nivelul bugetului local. De unde 
așadar resurse fi nanciare pentru 
aceste majorări, dat fi ind faptul că 
gratuitățile totuși sunt suportate din 
banii publici? Este o practică extrem 
de toxică aceasta, de a cere la infi nit 
creșterea cheltuielilor bugetare, fără 
a se veni cu soluții pentru majorarea 
veniturilor la nivelul instituțiilor 
publice. Să faci asta chiar în mijlocul 
crizei, este de-a dreptul sinucigaș!

Așa cum vă aminteam în ianuarie, 
partidele afl ate la guvernare și-au 

împărțit funcțiile de prefect și de subprefect 
din țară. În plus, pentru a se astâmpăra 
orgoliile de partid, se menține cea de-a doua 
funcție de subprefect, reinventată la sfârșitul 
anului trecut și s-a înfi ințat și un al patrulea 
post de conducere, cel de secretar general, 
despre care s-ar zice că este apolitic, lucru 
pe care noi nu-l credem. Așadar, s-a ajuns 
la următoarea înțelegere: PNL va avea 23 de 
prefecți și 47 de subprefecți, USR/PLUS -14 

prefecți și 28 de subprefecți, iar UDMR-5 
prefecți și 10 subprefecți. Ei bine, vă întrebați 
ce va fi  în Prahova? Instituția Prefectului de 
la noi a fost sau va fi  atribuită PNL la nivel 
de prefect, nu se știe și dacă în eșalonul 
secund. Și nu se știe, de asemenea, dacă vor 
rămâne în funcție cei numiți anul trecut sau 
în 2019, respectiv, Cristian Ionescu-prefect, 
Mădălina Rozalia Petcu-subprefect și 
Constantin George Brezoi-subprefect. Dacă 
ar fi  să corelăm competențele cu poziția 
deținută, prefectul Ionescu este absolvent 

al ASE București, cu 
un master tot la ASE,  
suprefectul Petcu are 
trei facultăți și mai 
multe mastere (Științe 
A d m i n i s t r a t i v e - l a 
Universitatea „Valahia”-
Târgoviște, Științe 
Juridice și Sociologie-
Psihologie la Univ. „Spiru Haret” București), 
iar subprefectul Brezoi- este licențiat în 
economie, la Univ. „Spiru Haret”  București, 

are un masterat în management educațional 
și integrare europeană la UPG Ploiești și 
urmează școala doctorală la Univ. „Valahia” 
Târgoviște.

are un masterat în management educațional

CONTROALE ÎN JUDEȚ LA CONTROALE ÎN JUDEȚ LA 
BENEFICIARII VENITULUI BENEFICIARII VENITULUI 

MINIM GARANTATMINIM GARANTAT

Ministerul Muncii a început un control în 
localitățile care au cei mai mulți benefi ciari 

ai venitului minim garantat pentru a vedea, 
într-un fel, care este gradul de vulnerabilitate 
în comunitățile mai sărace din România. Din 
echipele mixte de control fac parte reprezentanți ai 
agențiilor județene de ocupare a forței de muncă 
și ai agențiilor județene pentru plăți și inspecție 
socială. Cu această ocazie s-a dorit să se vadă în 
ce măsură persoanele care primesc ajutoarele 
fi nanciare sunt și apte de muncă, instituțiile de stat 
putându-le oferi inclusiv posibilitatea de a participa 
la o serie de cursuri, în urma absolvirii lor putând 
să-și găsească un loc de muncă stabil. La întâlnirea 
cu cei care primesc ajutoare fi nanciare de la stat, 
echipele au întâlnit tot felul de situații: pe lângă 
cei care cu adevărat se încadrau în categoria celor 
vulnerabile, existau și benefi ciari apți de muncă, 
dar care au refuzat să lucreze. În unele cazuri, au 
fost oferite locuri de muncă, iar în altele, cursuri de 
formare profesională. Directorul AJOFM Prahova, 
Cristina Stoichici, a declarat mass-media: „Unora 
dintre prahovenii care erau apți de muncă le-a fost 
făcută deja repartiția pentru a avea un loc de muncă 

stabil. Altora, care aveau ca pregătire patru clase, le 
vor fi  oferite cursuri pentru a presta diferite activități, 
cum ar fi  îngrijitor spații verzi sau ajutor de bucătar. 
Am avut însă surpriza de a întâlni și persoane care 
nu fuseseră niciodată la școală, în acest caz, acestora 
li se va oferi o a doua șansă de a merge la școală. 
Scopul acestei campanii nu este acela de a-i speria, 
ci de a-i determina să se gândească la viitorul lor și 
al copiilor lor, în speranța de a-i determina pe cei 
care sunt apți de muncă să accepte un serviciu stabil, 
prin care să depășească statutul de asistat social.” 
Anul trecut, în Prahova, erau în plată 3.849 de 
persoane, cu un efort fi nanciar lunar de 968.664 lei 
( o medie de 251 lei/persoană). Localitățile cu cei 
mai mulți benefi ciari ai venitului minim garantat 
au fost: Filipeștii de Pădure-312 persoane (95.024 
lei/lună), Ploiești-232 (65.292 lei/lună), Mizil-230 
(77.438 lei/lună), Șotrile-126 (40.215 lei/lună) 
și Sângeru-125 (29.776 lei/lună). La popul opus, 
cu cei mai puțini benefi ciari, fi gurau: Sinaia-1 
persoană, Blejoi-4, Păulești și Cocorăștii Colț- câte 
5 persoane fi ecare, Plopu și Cocorăștii Mislii-câte 
6 persoane fi ecare, Cornu-8, Azuga, Talea, Sălciile, 
Brebu, Gorgota și Șirna-câte 9 persoane fi ecare.

PSD CERE PLAFON MAI MARE PSD CERE PLAFON MAI MARE 
PENTRU GRATUITĂȚILE PE PENTRU GRATUITĂȚILE PE 
TRANSPORTUL ÎN COMUN

Mir na BOGDĂNESCU; i l l i tii continuare din pagina 1
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PETRECERE DE 
VALENTINE’S DAY 

ÎNTRERUPTĂ DE POLIȚIȘTI
Polițiștii Secției de Poliție Rurală 

Bălțești împreună cu specialiști din 
cadrul Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice, precum 
și reprezentanți ai Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Prahova și 
ai Direcției Sanitar Veterinare și 
Siguranța Alimentelor Prahova au 
acționat, pe raza comunei Bălțești, 
pentru protejarea populației în 
contextul răspândirii la nivel 

național a infecției cu virusul 
SARS-COV-2, prevenirea și 
combatarea criminalității stradale, 
asigurarea ordinii și liniștii publice. 
„Astfel, au fost legitimate 107 

persoane, iar pentru abaterile 
constatate au fost aplicate 99 
de sancțiuni contravenționale 
în valoare de 18.000 de lei, 
dintre care 97 pentru încălcarea 
prevederilor Legii nr.55/2020, o 
sancțiune pentru încălcarea Legii 
nr.8/1996 și o sancțiune  pentru 
nerespectarea normelor prevăzute 
în HG. 984/2005”, a precizat IJP 
Prahova. Cu ocazia verifi cărilor 
efectuate la un agent economic 
s-a constatat, potrivit IJP Prahova, 
faptul că, „în cortul de evenimente 
amplasat în spatele restaurantului, 
era organizată o petrecere cu 
ocazia zilei de ”Valentine’s Day” 
la care participau 96 de persoane”. 

„Având în vedere cele constatate, 
organizatorul evenimentului a 
fost sancționat contravențional 
conform Legii nr.55/2020 cu 
amendă în valoare de 6.000 de 
lei, totodată fi ind identifi cați și 
sancționați și ceilalți participanți, 
iar evenimentul a fost întrerupt. 
De asemenea, în incinta localului 
se difuzau opere muzicale fără 
consimțământul titularului 
drepturilor de autor, sens în 
care a fost aplicată o sancțiune 
contravențională conform Legii 
nr.8/1996 în valoare de 10.000 
de lei. Întrucât unitatea de 
alimentație publică desfășura 
activități de preparare și servire 

a produselor alimentare în spații 
necorespunzătoare și neaprobate 
sanitar-veterinar fără respectarea  
condițiilor de igienă, reprezentanții 
DSVSA Prahova au aplicat o 
sancțiune în conformitate cu H.G.  
984/2005, în valoare de  2.000 de 
lei”, a precizat IJP Prahova, care 
recomandă tuturor cetățenilor 
să respecte prevederile legale în 
contextul pandemiei de Covid-19, 
să păstreze distanțarea fi zică, să 
poarte masca de protecție și să 
nu se expună la riscuri. „Facem 
precizarea că evenimentele de 
tip nunți botezuri, mese festive 
sunt interzise”, a mai precizat IJP 
Prahova.  

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 
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Vă prezentăm și noi rezultatele acestei competiții 
de prestigiu obținute de elevii Centrului de 

Excelență Prahova și alți participanți la concurs:
Runda internațională:
-medalia de aur: Dobleagă Alexandru, de la 

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești; 
-medalii de argint: Arsenoiu George Iulian, Școala 

Gimnazială „Ing. Ghe Pănculescu”, Vălenii de Munte, 
Predescu Sebastian Ion, Colegiul Național „Ion Luca 
Caragiale” Ploiești, Savu Stefan Cătalin, Colegiul 
Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești; 

-medalii de bronz: Tudose Filip Stefan, Colegiul 
Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, Ionita Diana 
Andreea, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești;

Runda națională:
-medalii de aur (punctaj maxim): Dobleagă 

Alexandru, Centrul Județean de Excelenta Prahova, 
C.N. „I. L.Caragiale”, Predescu Sebastian Ion, Centrul 
Județean de Excelenta Prahova, C.N. „I.L.Caragiale”,

Savu Ștefan Catalin, Centrul Județean de Excelenta 
Prahova, C.N. „I.L.Caragiale”, Popa Robert Andrei, 
Centrul Județean de Excelenta Iași.

Elevii medaliați ai Centrului de Excelență 
Prahova, în cadrul rundei naționale, sunt urmărtorii:

-Aur: Dobleagă Alexandru, Colegiul Național „Ion 
Luca Caragiale” Ploiești, Predescu Sebastian Ion, 
Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Savu Stefan 
Catalin, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”,

Arsenoiu George Iulian, Școala Gimnazială „Ing. 
Ghe Pănculescu”, Vălenii de Munte;

-Argint: Tudose Filip Stefan, Colegiul Național 
„Ion Luca Caragiale” Ploiești, Ionita Diana Andreea,  
Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, Popescu 
Daria Maria, Colegiul Național „Mihai Viteazul”.

Mihailescu Alexandru, Colegiul Național „Mihai 
Viteazul”,  Pătrașcu Vlad George, Colegiul Național 
„Mihai Viteazul”, Vasile Andrei Călin, Colegiul 
Național „Mihai Viteazul”, Ioan Tudor Mihai, Colegiul 
Național „Mihai Viteazul”, Barbu Antonia Elena, 
Popescu Erik Maximilian, Colegiul Național „Mihai 
Viteazul”, Popa Mihai Răzvan, Colegiul Național „Ion 
Luca Caragiale”;

-Bronz: Bocan Sabin Andrei, Colegiul Național 
„Mihai Viteazul” Ploiești, Ionescu Maria, Colegiul 
Național „Mihai Viteazul”, Militaru Mihai Adrian, 
Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Dumitru 
Alexandru, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”,  
Belu Ianis, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, 
Gheorghe Mihai, Colegiul Național „Ion Luca 
Caragiale”, Dragu Ioan Alexandru, Colegiul Național 
„Mihai Viteazul”, Apostolache Alexia, Colegiul 
Național „Ion Luca Caragiale”, Sava Denis Matei, 
Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Angelian 
Nicolae Andrei, Colegiul Național „Mihai Viteazul”, 

Toader Mihnea Gabriel, Colegiul Național „Ion 
Luca Caragiale”, Udroiu Teodora, Colegiul Național 
„Ion Luca Caragiale”.

Consiliul Județean Prahova a pus la punct un sistem 
prin care operatorii care efectuează deszăpezirea pe 

drumurile județene sunt urmăriți în timp real. Vicepreședintele 
CJ, Cristian Apostol, a anunțat că s-a lansat acest instrument 
de informare, scopul principal fi ind efi cientizarea cheltuirii 
banului public, dar și urmărirea felului în care se fac 

intervențiile. Acesta poate fi  accesat la adresa https://www.
cjph.ro/, în secțiunea „Hartă Deszăpezire” (stânga, sus, 
pe pagina CJ). Pe hartă se pot urmări numărul și tipul 
vehiculului, traseul parcurs și viteza cu care a circulat. Din 
păcate, nu toți prestatorii au fost deschiși acestei operațiuni. 
Apostol a spus: „Având în vedere că 90% dintre prestatorii de 
servicii de deszăpezire din județul Prahova au înțeles necesitatea 
și importanța unui astfel de serviciu, colaborând perfect și la 
timp cu reprezentanții CJ pentru montarea și operaționalizarea 
sistemului, fac apel la societatea Terra Strade SRL să înțeleagă 
acest demers de transparentizare și să permită instalarea pe 
toate autovehiculele din contractul de deszăpezire a sistemelor 
GPS. CJ va dispune toate măsurile legale pentru respectarea 
și transparentizarea acestei activități indiferent de numele 
prestatorului.” Cetățenii sunt rugați și ei să semnaleze orice 
neconcordanță între datele de pe hartă și cele reale, din teren 
și să transmită sesizarea la numărul 0244/920 sau pe site-ul 
CJ, la adresa https://www.cjph.ro/servicii-online/petitii.

Liberalul Dorin Tudora a renunțat 
la mandatul de consilier județean 

după ce, din 5 februarie, a fost numit la 
conducerea companiei de stat Conpet. 
Aleșii județeni au fost convocați, luni, 
în ședință extraordinară, pe ordinea de 
zi afl ându-se și acest proiect de încetare, 
de drept, prin demisie, a mandatului și 
de vacantare a locului de ales județean, 
poziția urmând să fi e ocupată tot de 
un membru al PNL din lista validată 
în instanță. Evident că, dată fi ind 
aparteneța la PNL a noului manager 
și cunoscând cutumele din România, 

putem afi rma fără dubii că postul a 
fost atribuit eminamente pe criterii 
politice. În vârstă de 47 de ani, Tudora 
este absolvent al UPG și a lucrat la 
Conpet din 1988. A mai ocupat funcția 
de director în perioada 09.06.2010-
19.07.2012, când la conducere se 
afl a Guvernul Boc, dominat de PDL. 
Formula de conducere a companiei 
este completată de Dumitrache Mihaela 
Anamaria (42 de ani), numită director 
general adjunct din februarie 2018 
(absolventă a Facultății de Drept la 
Universitatea Româno-Americana 

București) și Sanda Toader, fost și city-
manager al Ploieștiului, numită director 
economic din 02 iunie 2014 (absolventă 
a Academiei de Studii Economice 
București, Facultatea de Finanțe-
Contabilitate).

București) și Sanda Toader fost și city

ALEXANDRU ALEXANDRU 
DOBLEAGĂ,DOBLEAGĂ,  
PERFORMERUL PERFORMERUL 
PLOIEȘTEAN AL PLOIEȘTEAN AL 

INFO(1) CUP 2021INFO(1) CUP 2021

DORIN TUDORA, NUMIT DORIN TUDORA, NUMIT 
DIRECTOR GENERAL LA CONPETDIRECTOR GENERAL LA CONPET

SISTEM DE URMĂRIRE ÎN TIMP REAL SISTEM DE URMĂRIRE ÎN TIMP REAL 
A MAȘINILOR DE DESZĂPEZIREA MAȘINILOR DE DESZĂPEZIRE

CUM ARATĂ PROGNOZA CE PENTRU ROMÂNIACUM ARATĂ PROGNOZA CE PENTRU ROMÂNIA
Potrivit previziunilor economice 

de iarnă, Comisia Europeană se 
așteaptă ca România să înregistreze o 
creștere economică de 3,8%, în 2021 
și de 4%, în 2022. În ceea ce privește 
infl ația, în 2021 se va înregistra o 
ușoară creștere, la 2,6%, fi ind urmată 
de o ușoară scădere, la 2,4%, în 2022.
De asemenea, pe fondul efectuării 
vaccinului anti-Covid, care ar duce 
la ridicarea graduală a restricțiilor, 
se așteaptă ca și consumul privat 
să-și revină puternic din cea de-a doua 
jumătate a anului 2021, iar în 2022, să 
rămână robust. Investițiile vor române 
relativ solide, fi ind susținute de sectorul 
construcțiilor. Se așteaptă ca exporturile 
să-și revină în contextul îmbunătățirii 
condițiilor economice ale principalilor 
parteneri comerciali ai României. 
Totuși, contribuția netă a exporturilor 
la creșterea economică va rămâne 

negativă. Pentru ca aceste lucruri să se 
întâmple, din document reiese că  este 
nevoie de o implementare rapidă a 
Planului de Recuperare și Reziliență 
și îmbunătățirea fi nanțelor publice. 
CE crede că economia zonei euro va 
crește cu 3,8 % atât în 2021, cât și în 

2022, iar pe total UE va crește cu 3,7%, 
în 2021 și cu 3,9 %, în 2022. Comisia 
Națională de Strategie și Prognoză 
are propriile estimări pentru 2021 în 
privința economiei naționale: creștere 
economică de 4,3% și infl ație de 2,5%.



Ziarul   Ploiestii
18 - 24 februarie 2021

PAGINA 6

ACTUALITATE

BUGET 2027: BUGET 2027: CEI MAI MULȚI BANI 
SE DUC LA MINISTERUL MUNCIISE DUC LA MINISTERUL MUNCII

Administratorul unic al MOBICOM SCM, cu sediul în PLOIEȘTI, str. 
TÂRGOVIȘTEI, nr. 14 BIS convoacă Adunarea Generală Ordinară a MOBICOM 
SCM la sediul sau în data de 08.03.2021, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

- Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profi t și pierderi pentru anul 
2020 și BVC pentru anul 2021;

- Raportul comisiei de cenzori;
- Alegerea președintelui și numirea administratorului unic al MOBICOM 

SCM;
- Diverse.

Bugetul de stat pentru anul 
2021 se stabilește la venituri 

în sumă de 174.102,0 milioane 
lei, iar la cheltuieli, în sumă de 
318.456,6 milioane lei credite de 
angajament și în sumă de 261.451,7 
milioane lei credite bugetare, cu 
un defi cit de 87.349,7 milioane lei. 
Conform Ministerului Finanțelor, 
defi citul estimat pentru 2021 este 
de 7,16% din PIB, fi ind luată în 
considerare o creștere economică 
de 4,3%, infl ație medie anuală de 
2,4%, 310.000 șomeri și un câștig 
salarial mediu net de 3.323 lei lunar. 

Cele mai mari sume sunt alocate 
Ministerului Muncii-53,7 miliarde 
lei și Ministerului Educației-28,5 
miliarde lei. La acest din urmă 
minister, suma este mai mare cu 

0,81% decât în 2020, dar mult 
sub nivelul de 6% din PIB. Din 
întreaga alocare, circa 20 miliarde 
lei ar urma să se ducă pe cheltuieli 
de personal, 86,5 milioane lei pe 
bunuri și servicii și 5,6 miliarde 
lei pe transferuri între unități ale 
administrației publice. În ceea ce 
privește Ministerul Sănătății, acest 
sector suprasolicitat de pandemie, 
va primi 17,4 miliarde lei, cu 11,2% 
sub execuția pe 2020. Din această 
sumă, 2,3 miliarde ar urma să se 
ducă pe cheltuieli de personal, 4,8 
miliarde lei bunuri și servicii, iar 
9,5 miliarde pe transferuri între 
unități ale administrației publice. 

Bugetele celorlalte instituții 
arată în felul următor: Ministerul 
Afacerilor Externe- 1,06 miliarde 

lei, minus 3% față de 2020; 
Ministerul Agriculturii - 25,9 
miliarde lei (+10%); Ministerul 
Cercetării și Inovării - 1,92 mld. 
lei  (+24,3%);  Ministerul Culturii 
- 894,2 milioane lei (+12,8%); 
Bugetul Ministerului Dezvoltării - 
7,15 mld. lei (-19,19%); Ministerul 
Economiei, Antreprenoriatului 
și Turismului - 6,58 mld. lei 
(+186%); Ministerul Energiei 
-  889 milioane lei (+45%); 
Ministerul Finanțelor - 5,39 mld. 
lei (-3%); Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene: 2 mld. 
lei (+11,3%); Ministerul Justiției 
- 4,68 mld. lei (-2,5%); Ministerul 
Apelor și Pădurilor - 1,32 mld. 
lei (+ 18,8%); Ministerul Public - 
1,54 mld. lei (+2,3%); Ministerul 

Tineretului și Sportului - 543,1 
milioane lei (+3,2%); Ministerul 
Transporturilor - 14,1 miliarde 
lei (+9,4%); Secretariatul General 
al Guvernului - 1,98 miliarde lei 
(+5%);  Serviciul de Informații 
Externe - 390,7 milioane lei 
(-0,03%); Serviciul de Protecție și 

Pază - 397 milioane lei (+49,4%); 
Serviciul de Telecomunicații 
Speciale - 622,1 milioane lei (-9,8%); 
Serviciul Român de Informații - 
2,7 miliarde lei (-0,56%); Senatul 
României - 249,8 milioane lei 
(+24,2%); Camera Deputaților - 
478,8 milioane lei (+16,5%).

Tineretului și Sportului 543 1 Pază 397 milioane lei (+49 4%);

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE 
ALE ACTIONARILOR  PRINVEST S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modifi cările 
si completările ulterioare, ale Actului constitutiv subscrisa PRINVEST S.A., cu sediul în 
Brazi ,sat Negoiesti,str. Piatra Craiului, nr.13,etaj 1, camera 3, jud. Prahova, înregistrată la 
Ofi ciul Registrului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/2235/2005, CIF 1806872, 
reprezentată legal prin Administrator Cornea Dănuț-Marcel, in conformitate cu prevederile 
Legii societăților nr. 31/1990 si ale art. 14 din Actul Constitutiv al PRINVEST SA, 

Convoacă
Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor in data de 23 Martie 2021 ora 09.00,  in 

Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze 
acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 19.03.2021, considerată Data de Referinţă, în registrul 
acţionarilor ţinut la sediul societatii,

Si
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor in data de 23 Martie 2021 ora 10.00, in 

Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze 
acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 19.03.2021, considerată Data de Referinţă, în registrul 
acţionarilor ţinut la sediul societatii,

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezenţă, 
AGEA se va ţine în data de 24.03.2021 ora 09.00.00, în acelaşi loc, cu aceeasi ordine de zi 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi Dată de Referinţă.

Si
In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezenţă, 

AGOA se va ţine în data de 24.03.2021 ora 10.00, în acelaşi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi Dată de Referinţă.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea modifi carii ART.3 aliniatul 3.1 care va avea urmatorul continut;”Sediul social 

al societatii este situat in Comuna Lipanest,sat Lipanesti,nr.478B,pe o perioada de 2 ani in 
temeiul contractului de comodat 01.02.2021. 

2. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societăţii, dl. 
Petrica-Laurentiu Stoica pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modifi cată 
și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru 
a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării 
hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul 
Comerțului sau la orice altă instituție publică. 

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea
1. Se ia act de demisia  administratorului unic Cornea Danut-Marcel si aproba descărcarea 

acestuia  de activitate si gestiune.
2. Aprobarea numirii administratorului unic Stoica Petrica-Laurentiu pe o perioada de 4 

ani incepand cu data 25.03.2021.
3. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societăţii, dl. 

Petrica-Laurentiu Stoica pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modifi cată 
și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru 
a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării 
hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul 
Comerțului sau la orice altă instituție publică. 

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare 
personal, prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală.

Începând cu data publicării convocatorului până la data stabilită pentru desfășurarea 
adunărilor generale materiale informative  privind ordinea de zi , pot fi  obținute de către 
acționari, de la locul desfasurarii adunarilor societății din Ploiesti, Str. Rezervoarelor nr.2 în 
fi ecare zi lucrătoare.

BASTI S.A.
Prin Administrator,  Cornea Dănuț-Marcel

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE 
ALE ACTIONARILOR  BASTI S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modifi cările 
si completările ulterioare, ale Actului constitutiv subscrisa BASTI S.A., cu sediul în Ploiești, 
str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, înregistrată la Ofi ciul Registrului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/100/1991, CIF RO 1356830, reprezentată legal prin Administrator Cornea 
Dănuț-Marcel, in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 si ale art. 14 din 
Actul Constitutiv al BASTI SA, 

Convoacă
Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor in data de 23 Martie 2021 ora 09.00, la 

sediul societății din Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, la care sunt îndreptățiți să 
participe și să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 19.03.2021, considerată Data de 
Referinţă, în registrul acţionarilor ţinut la sediul societatii,

Si
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor in data de 23 Martie 2021 ora 10.00, la sediul 

societății din Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, la care sunt îndreptățiți să participe 
și să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 19.03.2021, considerată Data de Referinţă, 
în registrul acţionarilor ţinut la sediul societatii,

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezenţă, 
AGEA se va ţine în data de 24.03.2021 ora 09.00.00, în acelaşi loc, cu aceeasi ordine de zi 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi Dată de Referinţă.

Si
In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal si statutar de prezenţă, 

AGOA se va ţine în data de 26.04.2018 ora 10.00, în acelaşi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi Dată de Referinţă.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:
1. Aprobarea modifi carii ART.17 care va avea urmatorul continut; ”Societatea este 

administrată de un singur administrator ales de adunarea generala ordinara a actionarilor pe 
o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi  reales.”

2. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societăţii, dl. 
Danut-Marcel CORNEA  pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modifi cată 
și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru 
a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării 
hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul 
Comerțului sau la orice altă instituție publică. 

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea
1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului CORNEA DANUT MARCEL 

pentru un termen de 4 ani, de la data de 22 Martie 2021 pana la 21 Martie 2025,
2. Aprobarea indemnizatiei  lunare pentru administratorul CORNEA DANUT MARCEL 

incepand cu luna aprilie 2021.
3. Se ia act de demisiile administratorilor CORNEA ANDREI si CORNEA MIHAI si 

aproba descărcarea acestora de activitate si gestiune.
4. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societăţii, dl. 

Danut-Marcel CORNEA  pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modifi cată 
și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru 
a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării 
hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul 
Comerțului sau la orice altă instituție publică. 

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare 
personal, prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de procură specială/generală.

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea 
adunărilor generale materiale informative privind ordinea de zi, pot fi  obținute de către 
acționari, de la sediul social al societății din Ploiesti, Str. Rezervoarelor nr.2 în fi ecare zi 
lucratoare.                                                                                                                                      BASTI S.A.

Prin Administrator,  Cornea Dănuț-Marcel

CONVOCATOR
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Consiliul Județean a lansat 
spre consultare publică 

proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei de dezvoltare 
durabilă a județului Prahova 
pentru perioada 2021-2027. Până 
pe 18 ianuarie au putut fi  depuse 
sugestii din partea prahovenilor 
interesați de viitorul zonei.

Înțelegem așadar că etapa 
de dezbatere s-a încheiat, iar 
strategia ar putea fi  aprobată cu 
proxima ocazie. Începând cu 
ziarul de astăzi, vom analiza și 
noi documentul, inclusiv vom 
face, dacă este cazul, observații 
pe marginea datelor cuprinse în 
partea de prezentare a județului.

STRATEGIA CONȚINE 
CIFRE GREȘITE PRIVIND 

POPULAȚIA 
Prima observație este legată 

de populație. În primele fraze 
de descriere a județului, se 
spune că Prahova are 814.689 
de locuitori. Câteva pagini mai 
departe, la rubrica „Evoluție și 
potențial demografi c”, se arată că, 
în 2019, populația rezidentă era 
de 717.972 de locuitori. Deci, care 
din cele două cifre să fi e corectă? 
Vă spunem noi: nici una, nici 
alta! Potrivit datelor Institutului 
Național de Statistică (Tempo 
online), populația rezidentă 
din Prahova este de 712.447 de 
persoane, iar populația după 
domiciliu- de 787.529 de persoane. 
La „analiza swot” se afi rmă, apoi, 
că Prahova este județul cu cea 
mai mare populație din România, 
la diferență considerabilă de 
următoarele clasate. Informația 
este cât se poate de eronată: 
Prahova se afl ă pe locul al doilea, 
după Iași!  (vezi tabel 1)

Județul nostru a avut cea mai 
numeroasă populație până în 2002, 
iar din următorul an, cele două zone 
au schimbat locul în clasament.  
În fi ne, se mai arată că gradul 
de urbanizare este de 50,3% . În 
realitate, cifra corectă este 50,78%, 
procent calculat la populația după 
domiciliu și 48,73%, dacă ne 
raportăm la populația rezidentă.
(vezi tabel 2 și 3)

SCĂDERE DE 11,02% A 
POPULAȚIEI, DIN 2007 ȘI 

PÂNĂ ÎN 2020
Referitor la populație și 

ținând cont de faptul că Prahova 
fi gurează totuși pe poziția a 5-a, 
ca PIB general, cu 40,856 miliarde 
de lei (după București, Cluj, 
Timiș și Constanța), este cel puțin 
surprinzător indicatorul privind 
depopularea județului. În strategie 
se spune negru pe alb: „Prahova 
se confruntă cu o depopulare mai 
accelerată decât cea înregistrată la 
nivel național. Tendința de scădere 
este mai accentuată în mediul 
urban, care are de asemenea și o 
rată ușor inferioară a natalității, 
astfel că, în județ, se înregistrează 
un proces de ușoară ruralizare, 
deci de creștere a ponderii mediului 
rural. ” Întrebarea care s-ar pune ar 
fi  următoarea: la atâta prosperitate 
economică, excluzând „ieșirile 
pe cale naturală”, de ce ar pleca 
locuitorii în alte țări sau în alte 
localități? Răspunsul ni-l oferă 
tot strategia: „Cu toate că are 
numeroase puncte tari care ar 
putea asigura atractivitatea zonei 
pentru locuitori și pentru tinerii în 
căutare de oportunități de educație 
și de ocupare, în ultima perioadă, 
județul nu și-a fructifi cat integral 
avantajele, ajungând în situația 
unor solduri negative ale mișcărilor 
populației.”  (vezi tabel 3)

Scăderi semnifi cative au 
înregistrat orașele Slănic- minus 
14,07%, Sinaia-minus 10,16%, 
Plopeni-minus-8,69%, Azuga-
minus 8,09%, Comarnic-7,17%, 
Bușteni- minus 7,07%, Câmpina-
minus 6,86% și Breaza-minus 

6,17%. Observând care sunt 
localitățile urbane cu sold negativ, 
acestea sunt aceleași care și-au 
distrus în totalitate sau în mare 
parte economia comunistă, fără 
a pune ceva în loc. În ce privește 
comunele, șapte localități-toate 
riverane Ploieștiului- au avut o 
creștere a populației, iar dintre 
acestea amintim Păulesti-19,50 
%, Târgșoru Vechi-14, 08%, Blejoi 
-5,35 %, Bucov-4,38%. Plusul 
se datorează în exclusivitate 
dezvoltării rezidențiale. Comunele 
cu cel mai dramatic declin 
demografi c, cuprins între 13 si 
20,8%, sunt Boldești-Grădistea, 
Fulga, Tătaru, Cosminele, Salcia 
și Jugureni, cele mai multe fi ind 
situate în zona de est a județului, 
care are un grad de dezvoltare mai 
redus.
RATA DE OCUPARE, SUB 

MEDIA NAȚIONALĂ
Ca o consecință a evoluțiilor 

demografi ce negative și resursele 
de muncă ale județului s-au 
redus constant. Acestea au scăzut 
cu 15%, peste media națională 
de 12,8% și peste cea a tuturor 
județelor limitrofe, cu excepția 
județului Buzău, singurul care 
înregistrează o scădere mai mare. 
Dintre tendințele zonale, resursele 
de muncă au crescut semnifi cativ 
doar în Ilfov, cu 35,5%.  Așadar, 
în 2012, Prahova avea o resursă 
de muncă de 527,3 mii persoane, 
iar în 2018, aceasta a scăzut la 
448 mii persoane. Dintre aceștia, 
efectiv ocupați erau 285.300 de 
lucrători, din care 178.221 erau 
salariați, restul având alt statut 
profesional, cum ar fi  patron, 
lucrător pe cont propriu, lucrător 
familial neremunerat sau membru 
al unei societăți agricole sau al 
unei cooperații. Rata de ocupare a 
resurselor de muncă a fost de 63,7%, 
în 2018, față de o medie națională 
de 68,7% . Principalele sectoare 
generatoare de locuri de muncă 
sunt industria prelucrătoare, 
agricultura, silvicultura, comerțul, 
construcțiile, transport și 
depozitare, sănătate și asistență 
socială, servicii administrative și 
învățământul.

PRAHOVA, MAI MULȚI 
ȘOMERI DECÂT ÎN 

GIURGIU!
În octombrie 2019, rata 

șomajului în Prahova s-a situat la 
2,37%, față de o medie naționlă de 

3%. Această cifră a situat județul 
pe locul 11 la nivel național, 
după Ilfov, Timiș, București, Cluj, 
Bihor, Arad, Sibiu, Constanța, 
Giurgiu și Brașov (n.n. -poziția 
a fost calculată de la cea mai 
mică valoare spre cea mai mare). 
În 2020, tot în octombrie, rata 
șomajului a crescut la 3,12 %, 
comparativ cu o medie națională 
de 3,26%. Prahova ocupă locul 15 
la nivel național, după Ilfov, Timiș, 
București, Cluj, Bihor, Arad, 
Constanța, Maramureș, Mureș, 
Brașov, Giurgiu, Sibiu, Botoșani 
și Teleorman. La aceștia se adaugă 
șomerii neindemnizați, numărul 
acestora fi ind mai mare de 4.440 
persoane, al patrulea cel mai mare 
număr din regiune, după județele 
Teleorman, Argeș și Dâmbovița. 
Cel mai mare număr de șomeri 
se înregistrează în rândul celor cu 
studii primare sau fără studii. Și aici 
este oarecum curios că Prahova 
numără mai multe persoane 
trimise în șomaj decât județe mult 
mai slab situate economic, cum 
ar fi  Giurgiu, Bihor, Arad, Sibiu, 
Mureș sau Teleorman!
ARICEȘTII RAHTIVANI, 

PERFORMERĂ 
ABSOLUTĂ ÎN MATERIE 
DE LOCURI DE MUNCĂ 

NOU CREATE
84 dintre cele 104 de localități 

din județ au înregistrat creșteri ale 
numărului de locuri de muncă în 
perioada 2012-2018 (analizată în 
strategie). Cele mai mari creșteri 
au fost înregistrate în Ariceștii 
Rahtivani, gație West Park, unde 
numărul de salariați aproape că 
s-a triplat (1.155 de salariați în 
2012 și 4.571, în 2018, procentul 
de creștere fi ind de 295%!). Alte 
localități au avut creșteri de peste 
100%: Brebu (253%), Tinosu 
(194%), Plopu (146%), Cocorăștii 
Colț (123%), Starchiojd (120%) 
și Cocorăștii Mislii (112%). În 
Vâlcănești, Bătrâni, Provița De 
Jos și Lapoș a fost vorba despre o 
stagnare a locurilor de muncă, de 
sub 100 de salariați/localitate. În 
schimb, Ceptura, Brazi, Șoimari, 
Gura Vitioarei, Teișani, Podenii 
Noi, Drajna, Gornet, Măneciu, 
Municipiul Câmpina, Bertea, 

Tătaru, Surani, Gherghița, 
Cărbunești, Gornet-Cricov, 
Poiana Câmpina, Ariceștii Zeletin, 
Baba Ana, Dumbrăvești au 
înregistrat scăderi ale numărului 
de salariați în perioada 2012-2018, 
cuprinse între 0,5% și până la 52%.

ZONE MARGINALIZATE
În perioada 2015-2018, în 

România, unul din patru locuitori 
a trăit într-o gospodărie ale cărei 
venituri sunt mai mici decât 
pragul stabilit la nivelul de 60% 
din media veniturilor disponibile 
pe adult-echivalent. Totuși, în 
acest interval, rata sărăciei a scăzut 
de la 25,4%, în 2016, la 23,5%, în 
2018. Cea mai înaltă incidență a 
sărăciei s-a înregistrat în rândul 
copiilor și tinerilor în vârstă de 
până la 18 ani. În Prahova, din 
păcate, în anii 2015-2016, unul 
din 10 copii a trăit în familii 
sărace, cu un venit sub cel minim 
necesar. În mediul rural, peste 
16% dintre copii se confruntă 
cu sărăcia, în timp ce, în mediul 
urban, incidența sărăciei în rândul 
copiilor e mai redusă, de 4,8%. Așa 
se face că, anual, aproape 5.000 de 
persoane au avut nevoie de sprijin 
fi nanciar din partea statului. În 
perioada de referință, 2012-2018,  
numărul acestora a crescut ușor 
în perioada 2012-2015, după care 
a început să scadă, fi ind însă peste 
nivelul din anul 2012. Autorii 
strategiei trag o concluzie care nu 
este încurajatoare pentru Prahova: 
„sărăcia nu a scăzut semnifi cativ la 
nivelul județului, spre deosebire de 
unele dintre județele limitrofe, cum 
ar fi   Brașov, Dâmbovița, Ilfov, unde 
numărul celor care au avut nevoie 
de sprijinul statului s-a redus cu 
10,7% (Brașov), respectiv 4,3% 
(Dâmbovița) și 14,1% (Ilfov)”. În 
plus, Prahova, despre care ne place 
să spunem că este o zonă bogată, 
există 13 zone marginalizate social, 
totalul populației afectate fi ind de 
aproximativ 3.500 de locuitori. 
Dintre acestea, 11 localități au o 
rată a populației marginalizate de 
peste 20%: Bucov, Cerașu (satul 
Slon), Chiojdeanca (sat Trenu), 
Colceag (satul Vâlcelele), Filipeștii 
de Pădure (sat Dițești), Gherghița, 
Gornet (sat Nucet), Provița de Jos 
(sat Drăgăneasa), Provița de Sus 
(sat Valea Bradului), Sângeru și 
Șotrile (sat Plaiu Câmpinei).

Ca o concluzie: exceptând 
depopularea de peste 11%, 
indicator căruia este greu să 
îi găsim o explicație, în raport 
cu râvna economică din județ, 
celelalte cifre sunt oarecum 
justifi cate: Prahova are o populație 
mare și este normal să avem și cei 
mai mulți șomeri, și cei mai mulți 
săraci. Procentele însă ( calculate 
la numărul total al locuitorilor) nu 
sunt unele bune pentru noi.

(Va urma)

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ili l J d l SCĂDERE DE 11 02% A

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
JUDEȚULUI PRAHOVA ÎN PERIOADA 2021-2027JUDEȚULUI PRAHOVA ÎN PERIOADA 2021-2027(I)(I)

Județ Populație rezidentă 
2020 (persoane)

Populație după domiciliu
2020 (persoane)

Iași 792.692 965.634
Prahova 712.447 787.529

Populația după domiciliu 
Prahova 2020

Total 787.529
Urban 399.917
Rural 387.612

Populația rezidentă Prahova 
2020

Total 712.447
Urban 347.240
Rural 365.207

Evoluție populație (după domiciliu) în perioada 2007-2020
Specifi care 2007 2010 2015 2020

Populație (pers.) 840.017 833.823 814.226 747.529
Scădere 

(raportată la 
2007)

- -0,74% -3,08 -11,02

Tabel 4

Tabel 2 și 3

CIFRE ERONATE ȘI O REALITATE CARE AR TREBUI SĂ NU NE DEA PACE: 
DEȘI ARE UN PIB GENEROS, JUDEȚUL SE DEPOPULEAZĂ!

Tabel 1
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

80 DE ANI DE LA MASACRUL 80 DE ANI DE LA MASACRUL 
DE LA LUNCA PRUTULUI - DE LA LUNCA PRUTULUI - 
6 SPRE 7 FEBRUARIE 19416 SPRE 7 FEBRUARIE 1941
La data de 6 februarie 2021 se împlinesc 

80 de ani de la masacrul romanilor 
bucovineni de la Lunca Prutului, ținutul 
Herța,din regiunea Cernăuți. Acest masacru 
din noaptea de 6 spre 7 februarie 1941 este 
considerat una dintre cele mai cumplite 
atrocități comise de soldații sovietici 
împotriva românilor care doreau să evadeze 
din Uniunea Sovietică în România, iar la 
originea acestui masacru comis de sovietici 
a stat Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat 
la 23 august 1939 între Germania nazistă și 
Uniunea Sovietică.

Pactul prevedea împărțirea de către Hitler 
și Stalin a unor întinse teritorii aparținând 
unor state din Europa Centrală și de Est, de 
la Marea Baltică la Marea Neagră. Uniunii 
Sovietice i se promiseseră țările din zona 
baltică respectiv Finlanda, Lituania, Letonia 
și Estonia , partea răsăriteană a Poloniei, iar 
de la România urma să răpească Basarabia. 
La numai o săptămână după parafarea 
Pactului a început Al Doilea Război Mondial, 
iar cei doi dictatori și-au ținut promisiunea 
unul față de celălalt și au trecut la anexări 
teritoriale, în dispreț total față de dreptul 
internațional.

Astfel, pe 26 iunie 1940, URSS a trimis 
guvernului de la București ultimatumul 
privind cedarea Basarabiei și Bucovinei 
de nord. Ce este curios este faptul că 
Nordul Bucovinei nici măcar nu fusese 
menționată în Pactul Ribbentrop-Molotov, 
însă ocuparea sa a fost o concesie acordată 
de Hitler lui Stalin. În toate teritoriile 
românești ocupate de sovietici, au început 
din vara anului 1940 arestări, jafuri, violuri, 
torturi, execuții fără judecată și deportări în 
gulagurile din Siberia, țintiți fi ind în special 
elitele intelectuale.

Doar în perioada 1940-1941 în această 
zonă au fost omorâte circa 27.000 de 
persoane, iar 150.000 au fost deportate în 
stepele din adâncul Rusiei. Pentru a scăpa 
de teroarea bolșevică, mii de cetățeni români 
din Bucovina s-au refugiat în România, 
lăsându-si în urmă casele și avuția.

De teama persecuției sovietice, grupuri 
de români din Bucovina traversau noaptea 
peste gheața groasă care acoperise râul Prut 
în iarna anului 1941, încercând să ajungă 
în România. Unii reușeau să se refugieze la 
Rădăuți, alții erau interceptați de grănicerii 
sovietici și împușcați pe loc ori capturați și 
trimiși înapoi, unde îi aștepta condamnare la 
moarte sau deportarea.

Conștienți de riscurile la care se expuneau, 
trecerea pe ascuns a frontierei era pentru 
mulți singura soluție de salvare din ghearele 
terorii. Cu această năzuință au pornit la 
drum la mijlocul lunii ianuarie 1941 circa 
150 de localnici din satul Mahala, mergând 
pe jos circa 30 km până în apropiere de noua 
graniță româno-sovietică. Patrulele sovietice 
i-au descoperit însă și i-au mitraliat încât 
niciunul nu s-a întors ca să povestească celor 
rămași în sat. Avea să fi e doar primul episod 
al masacrului din Lunca Prutului, pentru 
că tragedia urma să adauge încă mult sânge 
nevinovat pe malul râului.

În noaptea de 6 spre 7 februarie 1941, 
un grup compact de 400 de români din 
nordul Bucovinei, din satele Coteni, Boian, 
Plaiul Cosminului, Ceahor, Corovia, Mahala 
au încercat să treacă granița pe râul Prut 
înghețat. Când s-au apropiat de graniță 
majoritatea au fost uciși de mitralierele 
grănicerilor sovietici și aruncați în gropi 
comune afl ate în apropierea râului. Doar 
57 au reușit să scape și să treacă granița în 
România și au relatat tragedia. Alți 44 de 
fugari au fost prinși de trupele sovietice, iar 
23 dintre ei au fost condamnați la moarte, 
ceilalți fi ind condamnați la diferite pedepse 
cu închisoarea și trimiși în Siberia.

Masacrul din data de 6 februarie 1941 
nu a fost însă decât un episod din drama 
românilor bucovineni, asta deoarece mii 
dintre ei au fost uciși, câteva luni mai târziu, 
în alt masacru, cel de la Fântâna Albă, 
când au fost uciși aproape 4000 de români 
bucovineni.

www.timpul.md

GRIGORE VIERU s-a 
născut în familia de plugari 

români a lui Pavel și Eudochia 
Vieru, născută Didic. A absolvit 
școala de 7 clase din satul natal, 
în anul 1950, după care urmează 
școala medie din orașul Lipcani 
pe care o termină în 1953, scrie 
Independent.md.

În anul 1957 debutează editorial 
(fi ind student) cu o plachetă de 
versuri pentru copii, Alarma, 
apreciată de critica literară. În 1958 
a absolvit Institutul Pedagogic 
„Ion Creangă” din Chișinău, 
facultatea Filologie și Istorie. Se 
angajează ca redactor la redacția 
numită revista pentru copii 
„Scânteia Leninistă”, actualmente 
„Noi”, și ziarul „Tânărul leninist”, 
actualmente „Florile Dalbe” .

Anul 1968 aduce o cotitură în 
destinul poetului, consemnată de 
volumul de versuri lirice Numele 
tău, cu o prefață de Ion Druță. 
Cartea este apreciată de critica 
literară drept cea mai originală 

apariție poetică. În chiar anul 
apariției devine obiect de studiu la 
cursurile universitare de literatură 
națională contemporană. Trei 
poeme din volum sunt intitulate: 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Brâncuși, iar alte două sunt 
închinate lui Nicolae Labiș 
și Marin Sorescu. Asemenea 
dedicații apar pentru prima oară 
în lirica basarabeană postbelică. 
Grigore Vieru a fost membru 
PCUS din anul 1971.

În 1973, Grigore Vieru trece 
Prutul în cadrul unei delegații 
de scriitori sovietici. Participă la 
întâlnirea cu redactorii revistei 
„Secolul 20”: Dan Hăulică, 
Ștefan Augustin Doinaș, 
Ioanichie Olteanu, Geo Șerban, 
Tatiana Nicolescu. Vizitează, la 
rugămintea sa, mănăstirile Putna, 
Voroneț, Sucevița, Dragomirna, 
Văratec. Se întoarce la Chișinău cu 
un sac de cărți.

În anul 1974, scriitorul Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii 

Scriitorilor din România, îi face 
o invitație ofi cială din partea 
societății Uniunii, căreia poetul 
îi dă curs. Vizitează Transilvania, 
însoțit de poetul Radu Cârneci. 
În 1977, iarăși la invitația Uniunii 
Scriitorilor din România vizitează, 
împreună cu soția, mai multe 
orașe din România: București 
Constanța, Cluj-Napoca, Iași.

În 1988 i se acordă cea 
mai prestigioasă distincție 
internațională în domeniul 
literaturii pentru copii: Diploma 
de Onoare Andersen.

La sfârșitul anilor ’80, Grigore 
Vieru se găsește în prima linie a 
Mișcării de Eliberare Națională 
din Basarabia, textele sale 
(inclusiv cântecele pe versurile 
sale) având un mare rol în 
deșteptarea conștiinței naționale 
a românilor din Basarabia. 
Vieru este unul dintre fondatorii 
Frontului Popular și se afl ă printre 
organizatorii și conducătorii Marii 
Adunări Naționale din 27 august 

1989. Participă activ la dezbaterile 
sesiunii a XIII-a a Sovietului 
Suprem din RSSM în care se 
votează limba română ca limbă 
ofi cială și trecerea la grafi a latină.

Pe 16 ianuarie 2009, poetul 
a suferit un grav accident de 
circulație și a fost internat la 
Spitalul de Urgență din Chișinău. 
Grigore Vieru s-a afl at într-o 
stare critică cu politraumatism, 
traumatism cranio-cerebral închis, 
contuzie cerebrală, traumatism 
toracic închis, contuzia cordului 
și a plămânilor și contuzia 
organelor abdominale, având 

șanse minime de supraviețuire. 
Accidentul rutier a avut loc în 
noaptea de 15 spre 16 ianuarie, 
ora 01:30 pe traseul R-3 Chișinău– 
Hîncești-Cimislia-Basarabeanca. 
La volanul autoturismului se afl a 
Gheorghe Munteanu, artist emerit 
al Republicii Moldova și director 
adjunct al Ansamblului de dansuri 
populare „Joc” din Chișinău, afl at 
într-o stare mai ușoară.

A trecut la Domnul pe data 
de 18 ianuarie, la exact două zile 
după accident, în urma unui stop 
cardiac.

www.timpul.md

14 FEBRUARIE: 

APROAPE 30% DIN EXPORTURILE APROAPE 30% DIN EXPORTURILE 
R. MOLDOVA MERG SPRE ROMÂNIA

Biroul Naţional de Statistică 
informează, că exporturile de 

mărfuri realizate în luna noiembrie 2020 
s-au cifrat la 262,0 milioane dolari SUA, cu 
5,1% mai mult față de luna octombrie 2020 
și cu 1,7% mai puțin comparativ cu luna 
noiembrie 2019.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor 
Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-
noiembrie 2020 au totalizat 1520,5 milioane 
dolari SUA (cu 7,1% mai puțin, comparativ 

cu ianuarie-noiembrie 2019), deținând o 
pondere de 67,1% în total exporturi.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor 
CSI în ianuarie-noiembrie 2020 au avut 
o valoare de 340,0 milioane dolari SUA 
(cu 15,9% mai puțin, față de ianuarie-
noiembrie 2019), care echivalează cu o cotă 
de 15,0% în total exporturi.

În ianuarie-noiembrie 2020 principalele 
țări de destinație a exporturilor de 
mărfuri au fost: România (28,4% din total 
exporturi), Germania (9,2%), Federația 
Rusă (8,7%), Italia (8,6%), Turcia (6,6%), 
Polonia (4,4%), Republica Cehă (3,3%), 
Belarus (2,7%), Ucraina (2,6%), Elveția 
(2,4%), Bulgaria (2,4%), Olanda (2,3%), 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord (1,7%), Spania (1,3%), Franța (1,2%), 
Grecia (1,1%).

www.timpul.md

iroul Naţional de Statistică

În contextul solicitărilor de a 
comenta participarea în format 

de videoconferință a ambasadorului 
Federației Ruse în Republica Moldova, 
Oleg Vasnețov, în cadrul unui eveniment 
organizat de structurile de la Tiraspol, 
reamintim respectuos opiniei publice 
poziția principială a Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene.

Reiterăm solicitarea autorităților 
de la Chișinău privind abținerea de la 
participarea diplomaților acreditați în 
Republica Moldova la activitățile organizate 
de către structurile de la Tiraspol care 
sunt utilizate în scopuri de propagandă 
și speculații politice a acestei regiuni a 
Republicii Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene solicită misiunilor 
diplomatice să fi e informat în timp 
util concomitent cu Biroul politici de 
reintegrare despre contactele avute și 
conținutul discuțiilor purtate, precum și 
să dezmintă public informațiile eronate 

și tendențioase care ar putea conține 
declarațiile și comunicatele de presă emise 
de către structurile neconstituționale de la 
Tiraspol.

Guvernul Republicii Moldova pledează 
în continuare pentru eforturile consolidate 
în vederea atingerii unei soluții politice 
cuprinzătoare și durabile pentru problema 
transnistreană în baza respectării 
suveranității, integrității teritoriale în limita 
frontierelor recunoscute internațional ale 
Republicii Moldova, cu acordarea unui 
statut special regiunii transnistrene.

www. mfa.gov.md

CHIȘINĂUL CERE OFICIAL CHIȘINĂUL CERE OFICIAL 
EXPLICAȚII ȘI DEZMINȚIRI EXPLICAȚII ȘI DEZMINȚIRI 

DE LA AMBASADORUL RUSIEI
u
t
i

g
p
d
N
m
î
dși tendențioase care ar putea conține

1989 Participă activ la dezbaterile șanse minime de supraviețuire

86 DE ANI DE LA NAȘTEREA MARELUI 86 DE ANI DE LA NAȘTEREA MARELUI 
POET ROMÂN GRIGORE VIERUPOET ROMÂN GRIGORE VIERU



PAGINA 9

Ziarul   Ploiestii
18 - 24 februarie 2021

Au fost reconfi rmaţi toţi candidaţii „squad”
Cele patru femei progresiste care au intrat în 

Congres în urmă cu doi ani, somaleza naturalizată cetăţean 
american Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, în vârstă 
de 31 de ani, din New York, cu origine portoricană, Rashida 
Tlaib, fi ica unor imigranţi palestinieni, și afro-americanca 
Ayanna Pressley, au fost realese. În funcţie din ianuarie 2019, 
cei patru cunoscuţi drept „squad” („echipa”) au rupt toate 
barierele, devenind chipul progresist al Partidului Democrat. 
Treptat, echipa a cucerit legiuni de fani liberali cu ajutorul 
unor propuneri progresiste ambiţioase, cum ar fi  Green New 
Deal sau cu cererea de a-l pune sub acuzaţie pe președintele 
Trump. Bineînţeles că acest lucru l-a făcut să devină ţinta 
perfectă a adversarilor lor.

Ocasio-Cortez și-a asigurat confortabil un al doilea 
mandat investigându-l pe republicanul John C. Cummings cu 
69% din voturi (fostul poliţist în vârstă de 60 de ani a strâns, 
cu ajutorul republicanilor din toată ţara, peste 10 milioane 
dolari, însă s-a oprit la 30%).”Servirea celui de-al 14-lea district 
din New York și lupta pentru familiile muncitoare din Congres 
au fost cea mai mare onoare, privilegiu și responsabilitate din 
viaţa mea. Vă mulţumesc Bronx și Qucens pentru că m-aţi 
reales în ciuda milioanelor de dolari cheltuiţi pentru a ne 
învinge!”, a scris pe Twitter.

Ihan Omar și-a recăpătat locul în Minnesota, Rashida 
Tlaib a câștigat locul în Michigan, Ayanna Pressley, în 
Masssachusetts. Ulterior, echipei i s-a alăturat un al cincilea 
membru: Cori Bush.

Cori Bush, primul parlamentar afo-american din 
Missouri

Cori Bush, o asistentă medicală în vârstă de 44 de ani și 
activistă a mișcării Black Lives Matter, a triumfat la alegerile 
din primul district din Missouri, obţinând 84% din voturi și 
devenind astfel primul deputat afro-american ales în acest 
stat. Bush o socialistă fermă, susţinătoare a „teoriei critice a 
rasei”, care consideră confl ictele și inegalităţile rasiste ca un 
factor determinant în istoria Statelor Unite va fi  al cincilea 
membru al echipei.

Republicanul Anthony Rogers și liberalul Alex Furman 
nu au avut nicio șansă împotriva lui Cori Bush. Districtul, 
care cuprinde întregul oraș St. Louis și părţi ale comitatului 
St. Louis, este cel mai democrat stat. „Este uimitor”, a declarat 
Bush pentru St. Louis Public Radio, după ce a vorbit cu 
alegătorii din Clayton. „Este fantastic. Dar și trist în același 
timp. Pentru că suntem în 2020 și sunt prima femeie din district 
și primul parlamentar de culoare din stat.”

Marjorie Taylor Greene, congresista pro-QAnon
Pentru prima dată, America a dat un loc în Congres 

și conspiratorilor QAnon. Marjorie Taylor Greene, în vârstă 
de 46 de ani, va reprezenta Georgia de Nord-Vest. Susţinută 
de Trump, care a defi nit-o o „viitoare vedetă republicană”, 
Greene era favorită în districtul conservator chiar înainte ca 
democratul Kevin Van Ausdal să renunţe la el în septembrie 
a.c. printre cele mai faimoase declaraţii ale sale se afl ă cea 
dintr-un videoclip online în care susţine că bărbaţii negri și 
hispanici sunt captivi ai „bandelor și trafi cului de droguri”, 
convingerile sale despre „invazia islamică” în aparatul de 
guvernare al SUA și acuzaţiile împotriva miliardarului 
George Soros, care ar colabora cu naziștii. De asemenea este 
în favoarea teoriilor conspiraţioniste ale grupului extremist 
QAnon, care îl vede pe Trump ca un bastion împotriva 
unei reţele globale de pedofi li care se închină lui Satana. În 
august 2020, Greene a învins un concurent mai moderat 

la primarele republicane și și-a condus campania cu un 
videoclip în care apare înarmată cu o pușcă semiautomată 
și avertizează împotriva „teroriștilor Antifa”. Printre altele, 
pentru Marjorie, mișcarea Black Lives Matter este similară 
cu cea a Ku Klux Klan-ului. „Felicitări”, a postat Trump după 
victoria sa primară. „Marjorie este puternică în toate și nu 
renunţă niciodată, o adevărată CÂȘTIGĂTOARE.”

Sarah McBride, primul senator transsexual
Sarah McBride, în vârstă de 30 de ani, este prima 

transsexuală aleasă în Senat în istoria Americii: va servi în 
Senatul Delaware (și nu în cel federal din Washington DC). 
„Oricine se teme că adevărul și visele sale se exclud reciproc 
știe că schimbarea este posibilă. Știi că vocea ta contează, știi 
că poţi face și tu asta”, a scris Sarah pe Twitter, după vot. Speră 
că rezultatele vor trimite un „mesaj tinerilor care se luptă să 
se adapteze la această lume: democraţia noastră este sufi cient 
de mare și pentru ei, iar vocile lor contează”. Într-o declaraţie, 
Annise Parker, președinte LGBTQ Victory Fund, a numit 
victoria lui McBride „un testament puternic al infl uenţei tot 
mai mari a liderilor transgender în politica noastră”.

Mauree Turner, primul non-binar musulman din 
Oklahoma

Mauree Turner (Th ey/She) – acesta este numele ei pe 
Twitter. Non-binar (identitate de gen non binară), în vârstă de 
27 de ani, progresistă, a făcut istorie în Oklahoma. A câștigat 
în districtul 88 din Oklahoma, învingându-l pe republicanul 
Kelly Barlean și va intra în Congresul statului său (nu în cel 
federal din Washington DC). Într-un stat puternic republican, 
cartierul Turner, care include Oklahoma City, Mauree este 
categoric democrată: „Voi lupta din greu”.

Turner îl învinsese pe democratul actual Jason Dunnington 
la primarele din iunie a.c. Platforma sa progresistă se 
concentrează pe reforma justiţiei penale (tatăl său se afl ă în 
închisoare de ani de zile), pe un salariu minim mai mare 
și pe accesul la asistenţă medicală la preţuri accesibile. 
Turner, care îmbracă acum hijabul, a crescut într-o familie 
multi-religioasă. A cântat într-un cor baptist – mama ei este 
baptistă – convertindu-se la islam, la fel ca și tatăl său, care 
s-a convertit în închisoare. Înainte de a candida la alegeri, 
a contribuit la proiectul de reformă a Uniunii Americane 
pentru Libertăţi Civile în Justiţia Penală, Campania pentru 
Justiţie Inteligentă.

„Ne vom lupta cu Covid”
Președintele Camerei Reprezentanţilor, 

democrata Nancy Pelosi, a fost realeasă în cel de-al 12-lea 
district al Congresului din California. Suntem „mândri 
că am păstrat majoritatea democratică din Cameră”, a 
declarat aceasta. „Obiectivul nostru în această competiţie 
este să câștigăm, astfel încât să putem proteja Aff ordable 
Care Act – Actul de îngrijire accesibilă și să luptăm împotriva 
virusului”, a adăugat Pelosi, referindu-se la legile lui Barack 
Obama privind extinderea asistenţei medicale, cele pe care 
președintele Trump dorea să le anuleze.

Din Arizona, un astronaut democratic în Senat
Democratul Mark Kelly fost astronaut, a câștigat în 

Arizona locul din Senat care aparţinea republicanului John 
McCain. Pentru prima dată în 70 de ani, Arizona va trimite 
doi democraţi în Senat. Kelly i se va alătura lui Kyrsten Sinema 
la Washington. Prin urmare, este un „fl ip”, republican care își 
schimbă culoarea trecând la democraţi. Kelly, soţul fostului 
deputat democrat Gabrielle Giff ords, care a fost rănit într-
un atac în 2011, a învins-o pe republicana Martha McSally, 
care fusese nominalizată de guvernatorul Doug Ducey după 
moartea lui McCain, în 2018.

Cel mai tânăr din istorie, în Congres
Madison Cawthorn are 25 de ani și, bătând recordul 

deţinut până acum de Alexandria Ocasio Cortez, aleasă la 29 
de ani, va deveni cel mai tânăr membru al Congresului din 
istoria modernă a SUA. Pe profi lul său de Twitter scrie: „Iubesc 
oamenii, mâncarea și această ţară”. Iar astăzi, mulţumește.

Cawthorn l-a învins pe democratul Moe Davis în cel de-al 
11-lea district al Congresului din Carolina de Nord, condus 
odată de șeful de cabinet de la Casa Albă, Mark Meadows. Un 
conservator ferm și un chip nou în politică, Cawthorn a avut 
o victorie surpriză la alegerile primare împotriva candidatului 
susţinut de președintele Trump. În 2014 când avea 18 ani, 
Cawthorn a fost victima unui accident în timp ce se întorcea 
dintr-o călătorie în Florida. În apropiere de Dayton Beach, 
prietenul său a adormit la volan, iar SUV-ul în care călătoreau 
a intrat într-un perete de beton. Cawthorn a rămas paralizat 
parţial, fi ind constrâns să se deplaseze cu un scaun cu rotile.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

OCOLUL PĂMÂNTULUI

APROPIEREA DINTRE APROPIEREA DINTRE 
ARABI ŞI ISRAEL, ARABI ŞI ISRAEL, 
TURCIA, ŞI IRAN

IATĂ NOUL CONGRES AL SUAIATĂ NOUL CONGRES AL SUA

În timp ce ochii întregii lumi au fost aţintiţi către 
alegerile prezidenţiale din SUA, este difi cil să 

scrii despre un alt subiect de politică externă. Însă nu 
trebuie să omitem eforturile din ultima perioadă ale 
Statelor Unite de a reconcilia Israelul și ţările arabe și 
să ne gândim la posibilele consecinţe ale acestui fapt, 
amintește ziarul turc Cumhuriyet. 

Este cunoscut, în ultimii ani, că Israelul a semnat 
rând pe rând acorduri de normalizare a relaţiilor cu 
Emiratele Arabe Unite, Bahrainul și Sudanul. Anunţul 
privind semnarea acestor acorduri a fost făcut de însuși 
Donald Trump, ocazie cu care și-a subliniat rolul de 
mediator și a afi rmat că va mai da și alte vești. Israelul, 
care are de ani buni relaţii cu Egiptul și Iordania, declara 
că, după alegerile prezidenţiale din SUA, va intensifi ca 
negocierile privind normalizarea relaţiilor cu încă 
cinci ţări musulmane, inclusiv Arabia Saudită și Qatar. 
Celelalte ţări în afara Arabiei Saudite și Qatarul sunt 
Oman, Nigeria și Maroc.

Bine, dar cum se pot explica eforturile de mediere 
ale Statelor Unite, pașii Israelului de apropiere cu ţările 
arabe, cu ţările islamice? Să le enumerăm…

Primul pas: Quatarul, care a semnat acordul de 
normalizare a relaţiilor cu Israelul, are relaţii apropiate 
cu Turcia, a instalat baze militare, a riscat și tensionarea 
relaţiilor cu Arabia Saudită, se va împăca și cu Arabia 
Saudită cu care are de o perioadă de timp probleme, 
precum și cu ţările arabe. De luni de zile se vorbește, 
în culisele diplomaţiei, despre pregătirile în acest sens.

Al doilea pas: Prin aceste mutări, SUA au consolidat 
și mai mult securitatea Israelului, cu care au un 
parteneriat strategic. Au slăbit și mai mult presiunea 
arabă asupra Israelului, care și așa era una slabă.

Al treilea pas: aceste ţări în fruntea cărora se afl ă 
Arabia Saudită consideră, din punctul lor de vedere, 
că au făcut o mișcare importantă atrăgând Israelul de 
partea lor, după Statele Unite, în faţa Iranului, considerat 
principala ameninţare.

FRONT ÎMPOTRIVA TURCIEI
Al patrulea pas: frontul format împotriva Turciei 

în regiune, prin normalizarea relaţiilor dintre Israel și 
ţările arabe, a mai făcut o mutare. Opoziţia faţă de Iran 
și opoziţia faţă de Turcia în lumea arabă s-au echilibrat, 
unele ţări arabe au trecut de la opoziţia faţă de Iran la 
opoziţia faţă de Turcia.

Al cincilea pas: apropierea dintre Israel și ţările arabe 
s-a refl ectat în mod serios în lupta dată pentru resursele 
și traseele energetice din Libia, Siria, Mediterana 
de Est. Statele Unite vor considera acest lucru drept 
oportunitate și își vor intensifi ca presiunea atât asupra 
Turciei, cât și asupra Iranului.

Al șaselea pas: această apropiere trebuie analizată 
împreună cu o alta, realizată tot la ordinul SUA. Și 
anume, apropierea dintre Barzani și organizaţia teroristă 
PKK în nordul Irakului. Este cunoscută loialitatea atât a 
lui Barzani, cât și a organizaţiei teroriste PKK faţă de 
imperialismul american și Israel.

Pe scurt, în Orientul Mijlociu au loc și noi implicări, 
și noi tensiuni. Trebuie să fi i atent, moderat și pregătit. 
S-a văzut că politica extremă a administraţiei faţă de 
lumea islamică, de lumea arabă este o politică iluzorie 
și fără temei. Pentru că nu este o politică de încredere, 
previzibilă. Pentru că este departe de a fi  credibilă, de 
a fi  descurajantă. Pentru că este bazată pe respingerea, 
negarea Republicii. Unica soluţie este politica lui 
Mustafa Kemal Ataturk.

Nu numai Trump sau Biden, America  s-a confruntat și cu alte opţiuni: reînnoirea Congresului, guvernatorii multor 
state și multe referendumuri. Anul trecut, au fost 129 în 35 de state diferite de la modifi cări ale legilor electorale, la 

legalizarea marijuanei în scopuri recreative (alegerea a prevalat în Arizona), până la renunţarea la drapelul confederaţiei 
din Mississippi. Congresul a votat pentru reînnoirea tuturor celor 435 de locuri din Cameră și pentru doar o treime în 
Senat, adică 33 de locuri: conform proiecţiilor CNN, democraţii au un avantaj în Cameră, în timp ce republicanii au un 
avantaj de un loc în Senat. Până în prezent, Camera a fost în mâinile democraţilor, iar Senatul în mâinile republicanilor, 
consemnează La Republica, preluat de rador.ro.

u fost reconfirmaţi toţi candidaţii squad”
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Fotbal

ANDREI NICULIȚĂ, ANDREI NICULIȚĂ, 
VICECAMPION BALCANIC 

LA U20, LA SOFIALA U20, LA SOFIA

Federația Română de Fotbal a 
lansat luni, 15 februarie, o nouă 

platformă dedicată fotbalului grassroots: 
www.impreunasuntemfotbal.ro. De la 
competiții de dezvoltare a fotbalului 
de bază, până la cursurile de Licență 
UEFA D Grassroots și Harta Fotbalului 
Românesc, toate acestea se regăsesc pe 
platforma GROW.

Această platformă va reprezenta „casa” 
GROW începând cu acest an, în care 
vor fi  publicate inclusiv regulamentele 
competițiilor, cele mai recente știri și 
ghiduri de bune practici implementate 
de alte asociații naționale în benefi ciul 
fotbalului grassroots.

“Harta fotbalului românesc” este un 
proiect al Federației Române de Fotbal 
care își dorește să arate unde este practicat 
cel mai popular sport. Familia fotbalului 
românesc numără azi peste 700.000 

de practicanți, jucători profesioniști, 
amatori sau români pentru care fobalul 
este alegerea pentru a face mișcare și a 
se distra. Dintre aceștia, peste 300.000 
practică fotbalul într-un mod organizat, 
adică sunt jucători legitimați sau 
participanți constanți într-o competiție 
fotbalistică!

Prin înscrierea clubului pe harta 
fotbalului românesc, FRF dorește  să vină 
atât în sprijinul cluburilor, academiilor 
de fotbal, prin promovarea acestora, cât 
și în sprijinul părinților care caută cea 
mai la îndemână soluție astfel încât copiii 
lor să poată practica fotbalul!

Principalele competiții organizate sub 
umbrela programului ”Împreună suntem 
fotbal”: Cupa Tymbark Junior; ONSS 
Cupa ISF U14, U16, U18; Cupa Satelor; 
Cupa Intercartiere; Interliga Națională 
U7-U10; Unifi cat în 7 SO; Fotbal pe 

plajă; Cupa IPA; Campionatul Național 
Universitar; Campionatul Național 
Universitar de Futsal; Fotbal în grădinițe.

De asemenea, va include și o serie 
de programe de dezvoltare: Fotbal 
și feminitate; Playmakers; Turnee / 
festivaluri ad-hoc.

plajă; Cupa IPA; Campionatul Național

Performanță extraordinară pentru 
sportivul Andrei Niculiță, de la CSS 

Ploiești, pregătit de prof. Maria Andrei, care a 
reușit, sâmbătă seara, să obțină două medalii 
de argint în probele de 400 m - 48.94 sec. (cel 
mai bun timp din actualul sezon) și ștafeta 4 
x 400 m - 3.19.42 min., devenind vicecampion 
balcanic la U20, la Sofi a. Ca obiectiv imediat, 
atletul ploieștean (născut în 2003) vizează 
califi carea la Campionatele Europene din vară.  

Deși nu a avut-o alături pe antrenoarea sa 
(profesoara Maria Andrei nefi ind convocată 

în staff ul tehnic!), atletul ploieștean a mai 
contribuit la o medalie de argint pentru 
reprezentativa României, obţinută în cadrul 
probei de ștafetă 4×400 metri, alături de Mihai 
Poponea, Mark Fandly, Denis Toma, România 
fi ind devansată doar de Turcia.

În delegaţia tricoloră s-a mai regăsit un 
atlet prahovean, Ionel Marius Vasile, de la 
CSŞ „Constantin Istrati” Câmpina, pregătit de 
profesorul Nicolae Pavel, prezent, de asemenea, 
în colectivul tehnic al reprezentativei României 
de la Sofi a.
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FRF a comunicat programul complet al 
etapei cu numărul 16 din Liga 2, prima ce 

se va desfășura în 2021. Partida dintre FC Petrolul 
Ploiești și Metaloglobus București va închide 
runda, urmând să se dispute marți, 23 februarie, de 
la ora 19, pe arena „Ilie Oană”.

Iată cum va arăta etapa: 
• 18 februarie, ora 15.00: ASU Poli. Timișoara-
Gloria Buzău 
• 18 februarie, ora17.00: Viitorul Pandurii Tg.Jiu-
”U” Cluj 
• 20 februarie, ora11.00: AFK Csikszereda 
Miercurea Ciuc-CSM Reșița 
• 20 februarie, ora11.00: CSM Slatina- CS Mioveni 
• 20 februarie, ora11.00: ACS Fotbal Comuna 
Recea-CS Concordia Chiajna 
• 20 februarie, ora11.00: Aerostar Bacău-Unirea 
Slobozia 
• 20 februarie, ora 12.30: Dunărea Călărași-Farul 
Constanța 
• 21 februarie, ora 11.00 : FC Rapid-Ripensia 
Timișoara 
• 23 februarie, ora19.00: FC Petrolul-Metaloglobus 
București 
• Pandurii Tg.Jiu și „U” Craiova vor sta.

PETROLUL JOACĂ PETROLUL JOACĂ 
ÎN PROLOGUL ÎN PROLOGUL 

RUNDEI RUNDEI 
INAUGURALE INAUGURALE 

DIN 2021DIN 2021

S-AU TRAS LA SORȚI S-AU TRAS LA SORȚI 
„SFERTURILE”„SFERTURILE”

 CUPEI ROMÂNIEI:  CUPEI ROMÂNIEI: 
PETROLUL - ASTRAPETROLUL - ASTRA

Luni s-au tras la sorți meciurile din cadrul sferturilor de fi nală 
ale Cupei României la fotbal, care vor avea loc în ziua de 3 

martie a.c., cu începere de la ora 14:30, cu excepția celor televizate.
Iată ce au decis sorții: Petrolul Ploiești – Astra Giurgiu, Chindia 

Târgoviște – CS Universitatea Craiova, Dunărea Călărași – Dinamo 
București și Viitorul Pandurii Tg. Jiu – U Cluj Napoca.

CONDUCEREA FRF, VIZITĂ LA FC PETROLUL PLOIEȘTICONDUCEREA FRF, VIZITĂ LA FC PETROLUL PLOIEȘTI
Președintele Federației 

Române de Fotbal, Răzvan 
Burleanu, secretarul general-
adjunct Gabriel Bodescu, 

directorul tehnic Mihai Stoichiță 
și Felix Grigore, managerul 
departamentului de competiții al 
FRF, s-au afl at, săptămâna trecută, 

într-o vizită la sediul clubului FC 
Petrolul Ploiești. Acțiunea face 
parte dintr-un tur pe care ofi cialii 
Federației îl efectuează, în această 
perioadă, la cluburile și asociațiile 
sportive afi liate din întreaga țară.

„S-au discutat diverse aspecte 
legate de activitatea clubului 
nostru, atât în ceea ce privește 
Academia de Copii și Juniori, cât 
și prima echipă. Am afl at care 
sunt proiectele Federației, le-am 
expus și noi planurile noastre, au 
fost atinse și subiecte de natură 
administrativă, iar acțiunea a fost, 
fără doar și poate, una binevenită, 
mai ales în contextul actual”, a 
precizat președintele FC Petrolul 
Ploiești, Costel Lazăr.

Din partea clubului galben-
albastru, la această întâlnire au 
mai participat, alături de Costel 
Lazăr, vice-președintele Mihai 

Dogaru, precum și responsabilii 
Academiei de Copii și Juniori, 
Octavian Grigore și Gheorghe 
Liliac.

S-A LANSAT PLATFORMA IMPREUNASUNTEMFOTBAL.ROS-A LANSAT PLATFORMA IMPREUNASUNTEMFOTBAL.RO



Ziarul   Ploiestii
18 - 24 februarie 2021

PAGINA 11

INEDIT

Departe de a emana vreo 
autoritate intelectuală, 

această acţiune demonstrează pur 
și simplu degenerarea extremă a 
oligarhiei academice occidentale 
– în prezent cunoscută pentru 
scandaluri majore care implică 
cenzura în masă.

România are o tradiţie bogată 
în educaţie și în cercetarea 
universitară, care vor fi  anihilate 
dacă românii se vor lăsa intimidaţi 
de intelectuali „la modă”. Românii 
ar trebui să aibă încredere în 
propriile instincte, să își onoreze 
tradiţia cărturarilor de clasă 
mondială și să se asigure că 
ideologia necomunistă a „studiilor 
de gen” nu-și găsește locul în 
universităţile sale.

În primul rând, studiile de gen 
nu sunt deloc erudiţie, ci ideologie 
politică. Ele nu promovează 
pasiunea dezinteresată pentru 
cunoaștere. Singurul lor scop este 
să promoveze o agendă politică 
feministă și homosexualistă. Sunt 
asemănătoare ideologiei comuniste 
totalitare, care a provocat deja atâta 
de mult rău României și vecinilor 
săi. Acest lucru este evident și a 
fost deja admis anul trecut, când 
guvernul maghiar a refuzat să 
sprijine fi nanciar programul de 
studii de gen la Universitatea 
Central Europeană, grăbind 
mutarea acesteia din Budapesta.

Faptul că studiile de gen sunt 
fundamental ideologice aproape 
că nu mai trebuie argumentat. 
Cercetătorii nu sunt deloc 
convingători în încercarea 
de a ascunde că promovează 
ceea ce are trebui să studieze 
cu detașare critică: „Studiile 
feministe… înzestrează femeile 
pentru a transforma lumea într-
una liberă de orice opresiune… 
(sunt) o forţă pentru promovarea 
scopurilor feministe”, susţine un 
manifest. Subiectele dezbătute la o 
conferinţă a Asociaţiei Naţionale 
a Studiilor Feministe (Naţional 
Women’s Studies Asociation) 
includ „Activismul feminist din 
interior: conectarea campusului 
universitar la comunitate” și „Cum 
poate pedagogia feministă să predea 
rezistenţa”.

Este difi cil de înţeles cum 
cercetătorii pretins serioși ar putea 

susţine o astfel de propagandă 
politică ca fi ind echivalentă cu 
domeniile, acceptate de mult 
timp, ale studiilor cu reputaţie. 
Rectorilor universităţilor care 
au cedat presiunilor pentru a se 
alătura curentului ar trebui să le 
fi e rușine de lașitatea lor, pentru 
că au înjosit tradiţii pe care le-au 
moștenit și au trădat încrederea 
pusă în ei.

Mai departe, studiile de gen 
vor otrăvi instituţiile românești 
cu ideologie și epurări. Deși 
cercetătorii susţin că apără 
„libertatea academică”, agenda 
lor prevede exact contrariul: 
distrug libertatea academică și 
elimină profesori de renume din 
universităţi – a făcut-o deja în 
Occident.

„Că un număr atât de mare de 
profesori universitari pot semna 
o astfel de scrisoare nu este o 
mărturie a autorităţii intelectuale 
pe care ar avea-o studiile de gen, în 
schimb, demonstrează că oamenii 
de știinţă care refuză să recunoască 
legitimitatea studiilor de gen ca 
disciplină academică sunt rapid 
eliminaţi din școli. Am documentat 
în mod indubitabil acest lucru în 
introducerea cărţii mele despre 
politica sexuală”, scrie Stephen 
Baskerville.

Astăzi, practic, niciun cadru 
de la nicio universitate din lumea 
occidentală nu se mai ocupă 
cu analiza critică sau evaluarea 
detașată a ideologiei sexuale. „În 
2014, erau peste 200 de catedre de 
studii de gen/queer, aproape toate 
deţinute de femei, și aproximativ 30 
de institute interdisciplinare de gen”, 
scrie Gabriele Kuby. „Dar niciun 
cercetător nu a produs vreo critică 
sistematică sau integritatea acestor 
domenii ideologice (K.C. Johnson 
de la Brooklyn College, citat 
mai jos, este, parţial, o excepţie). 
Cu toţii au fost înlăturaţi sau 
intimidaţi. Știu acest lucru, pentru 
că eu am fost ultimul, înainte de a 
fi  demis din lectoratul meu de la 
facultate pentru că am scris cărţi 
și articole care descriu pericolele 
politicii sexuale.”

Înspăimântate de aceste critici, 
chiar și universităţile private, 
conservatoare și cu afi liere creștină 
își „curăţă” acum personalul 

didactic de oricine refuză să susţină 
ideologia sexuală radicală. Studiile 
de gen sunt de acum imune la orice 
critici din interiorul universităţilor.

Cu alte cuvinte, ni se cere să 
credem că există unanimitate 
în mediul academic cu privire 
la faptul că agendele politice 
feministe și homosexualiste 
sunt pur și simplu chestiuni de 
cunoaștere faptică, echivalente 
cu istoria bizantină sau chimia 
organică.

Intelectualii care sugerează 
astfel sunt toţi obligaţi să lucreze și 
să publice în afara universităţilor, 
iar multe cărţi recente indică 
faptul că ceva nu este în regulă 
cu această dogmă cu care mediul 
universitar refuză să se confrunte: 
Gabriele Kuby. Revoluţia sexuală 
globală. Distrugerea libertăţii în 
numele libertăţii (2014); Jennifer 
Roback Morse, Th e Sexual 
Revolution and lts Victims (2015); 
Wendy McElroy, Rape Culture 
Hysteria¨Fixing the Damage Dome 
to Men and Women (2016); Helen 
Smith, Men an Strike: Why Men 
Are Boyctting arriage, Fatherhood, 
and the American Dream – and 
Why lt Matters (2013);  .K.C. 
Johnson, Th e Campus Rape 
Frenzy: Th e Attrack an Due Proces 
sat America’s Universities (2017). 
În mediul academic, toată lumea 
știe că a publicat așa ceva ar 
însemna sinucidere pentru cariera 
academică și concedierea.

O excepţie care întărește regula 
este Laura Kipnis, a cărei lucrare 
Unwanted Advances: Sexual 
Paranoia Comes ta Campus 
(2017) a devenit obiectul unui 
proces federal, cu presiuni pentru 
a o revoca de la Universitatea 
Northwestern. „Cartea mea Th e 
News Politics of Sex: Th e Sexual 
Revolution, Civil Liberties, and the 
Growth of Governmental Power 
(2017) a fost posibilă dolar pentru 
că am lucrat într-un colegiu care 
nu era fi nanţat de guvern, deși 
în cele din urmă și ei au cedat 
și mi-au desfăcut contractul de 
muncă”, scrie Stephen Baskerville. 
„Profesorii văd cum colegii lor sunt 
eliminaţi”, observă W. McElrov. 
„Se autocenzurează pentru a evita 
o soartă similară… Profesorii 
nu ascultă de logică, ci de vocea 
interioară a precauţiei pentru a-și 
asigura locul de muncă.”

JayBelsky a fost alungat de 
la  Universitatea de stat din 
Pennsylvenia când a început 
dizidenţa faţă de „ortodoxia 
feministă” cu privire la efectele pe 
care le are asupra copiilor prezenţa 
în centre de zi instituţionalizate.

Edward Green a trecut de 
la „erou” la „ticălos” în Școala 

de Sănătate Harvard, atunci 
când a încălcat „ortodoxia” 
stabilimentului, demonstrând că 
prezervativele s-au dovedit mult 
mai puţin efi ciente în prevenirea 
SIDA decât campaniile care 
încurajează abstinenţa. El însuși 
explică ideologic tratamentul la care 
a fost supus: „Cel mai rapid mod de 
a amuţi critica prezervativelor a fost 
să sugerăm că credinţa religioasă, 
conservatorismul, fanatismul, 
patriarhatul, homofobia sau 
sexismul au poluat gândirea 
dizidentului”.

Și aici, excepţiile întăresc cu 
putere regula, deoarece puţinii 
cărturari sufi cient de îndrăzneţi 
pentru a contesta vreun punct de 
pe agenda sexuală radicală simt 
că trebuie mai întâi să-și arate 
apartenenţa de partid și opiniile 
ideologice corecte, atât de toxică 
este pentru carieră expunerea 
publică „de partea greșită” a 
subiectului.

„Autorul susţine pe deplin 
egalitatea de gen în toate aspectele 
vieţii”, anunţă un universitar, în 
introducerea lucrării sale critice 
faţă de „industria” feministă a 
violului, publicată într-o revistă de 
drept aparent neutră, implorând 
ca ale sale concluzii „să nu fi e 
confundate cu lipsa de preocupare 
pentru idealurile feministe”. Știe 
că lucrarea sa va fi  examinată 
ideologic: „Cei care ar putea fi  
înclinaţi să respingă punctul de 
vedere al autorului sau remediul 
pe care îl susţine ca fi ind insensibile 
la nevoile victimelor violului sau 
cumva anti-feministe ar trebui să-și 
păstreze mintea deschisă”.

În nici un alt domeniu academic, 
oamenii de știinţă nu trebuie să 
proclame, la începutul unor lucrări 
de cercetare știinţifi că presupus 
detașate de apolitice, că au anumite 
opinii politice sau că sunt afi liaţi 
unei anumite ideologii politice, 
pentru a-și publica lucrările 
profesionale. „Pentru informare, 
sunt dintotdeauna liberal-progresist 
de stânga”, scrie Green în critica 
sa faţă de politicile referitoare la 
SIDA, dominate de homosexuali 
și feministe. „Am susţinut 
întotdeauna drepturile reproductive 
și libertatea sexuală și am petrecut 
mulţi ani lucrând în domeniul 
contracepţiei, planifi cării familiale 
și în marketingul prezervativului. 
Nu sunt un adept activ al niciunei 
secte, confesiuni sau religii.”Green 
este, evident, rușinat de această 
autofl agelare verbală și recunoaște: 
„N-ar trebui să fac aceste precizări, 
dar acesta este nivelul dezbaterii, 
unul în care se judecă concluziile pe 
baza vederilor politice și invers”.

Pe scurt, studiile de gen și 

domeniile conexe au restrâns 
deja libertatea academică în 
universităţile occidentale. Când 
Daphne Patai și Noretta Koertge 
au intervievat cercetători din 
domeniul academic despre critica 
pe care o aduc programelor de 
studii feministe, „aproape fi ecare 
femeie… a solicitat ca numele ei, 
afi lierea și alte caracteristici care 
ar fi  condus la identifi care să nu fi e 
dezvăluite”.

Semnatarii acestei scrisori 
nu sunt erudiţi autentici și nu 
și-au atins poziţiile pe merit. Ei 
își datorează slujbele epurării 
adevăraţilor cercetători și 
înlocuirii lor cu o nomenclatură de 
sicofanţi ideologici. Acest lucru se 
va întâmpla și cu  universităţile din 
România, dacă lucrurile nu sunt 
oprite. De fapt, se întâmplă deja, 
după cum reiese din faptul că mulţi 
semnatari ai scrisorii sunt români 
înscriși în programe de studii de 
gen în universităţi occidentale.

De altfel, această pledoarie este 
fi nanţată de guverne care au un 
interes major în creșterea propriilor 
puteri. Agenda raţionalizează 
intervenţia guvernului în viaţa 
privată a persoanelor de rând care 
nu au o platformă comparabilă 
pentru a se apăra de măsurile 
promovate de cercetători, instituţii 
și publicaţii fi nanţate de guvern, 
măsuri care îi descriu limpede 
drept jucători într-o competiţie 
pentru „putere”.

Studiile de gen oferă pregătire 
ideologică pentru asistenţii sociali, 
care sunt acum „trupele de șoc” 
ale bolșevismului sexual. Asistenţii 
sociali au devenit adevăraţi 
„jandarmi în civil”, care nu sunt 
constrânși de garanţiile cerute unui 
poliţist obișnuit. Ei încalcă în mod 
obișnuit libertăţi civile de bază ale 
unor cetăţeni care respectă legea – 
mai presus de toţi, ale părinţilor. 
După cum au descoperit românii 
în infamul caz Bodnariu, a devenit 
o rutină ca asistenţii sociali să preia 
forţat copii nevinovaţi din familiile 
lor, de la părinţi care nu sunt 
vinovaţi de nicio încălcare a legii.

În acel caz, românii au oferit 
lumii un exemplu. Este din nou 
timpul ca românii să arate că nu 
pot fi  intimidaţi de pretenţioșii 
falși erudiţi.

Guvernele ceh, maghiar și 
polonez au refuzat deja să fi nanţeze 
această formă de neo-bolșevism, 
iar acum România le poate urma 
exemplul. Astăzi, guvernele 
alese democratic sunt cele care 
protejează cu adevărat libertatea 
academică – și, în general, 
libertatea – pe care pseudo-erudiţii 
fi nanţaţi de guvern încearcă să o 
anihileze.

eparte de a emana vreo susţine o astfel de propagandă
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NOILE POLITICI ÎN PRIVINŢA SEXULUINOILE POLITICI ÎN PRIVINŢA SEXULUI
Aproximativ 800 de cercetători angajaţi în mediul universitar din interiorul și în afara României, 

au trimis recent Curţii Constituţionale a României o petiţie prin care îi solicită să constate 
neconstituţionalitatea unei legi care interzice dogma studiilor de gen în universităţile din România. Ar 
trebui să fi e cineva impresionat? , se întreabă Stephen Baskerville, citat într-un comentariu publicat de 
activenews.ro.

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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MINTE, TRUP, SUFLET

Interviu de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

Liubliana, ai fost ofi țer de presă la Rapid, director de 
marketing la Astra, director la FC Brașov, spune-mi tu 
acum cum ar trebui să mă adresez când vorbesc cu tine? 
Agent FIFA, impresar...?

Intermediar! Este cel mai corect așa....
E un clișeu, dar trebuie să te întreb asta cu femeia în 

lumea bărbaților. Cum e? Descrie-ți aventura...
Mi-am făcut atâtea relații de-a lungul timpului, încât 

acum sunt foarte multe cluburi care mă suna și îmi cer un 
anumit tip de jucător, iar dacă eu nu am un astfel de jucător 
atunci dau un alt jucător al unui partener de-al meu! În 
plus, eu acum sunt în Franta și încă nu am ”semnați” atâția 
jucatori câți mi-aș dori, și atunci lucrez cu doi impresari 
foarte buni din Franța! În Franța sunt respectată și chiar 
puțin „răsfățată” pentru că bărbații francezi admiră femeile 
care au ambiție și reușesc în viață...În România, mă abțin...

Te știu o femeie elegantă, cu vorbele la ea, și te mai știu 
și aprigă. Totuși, atunci când ai ceva clinciuri, nu intri în 
dispute din alea, gen ”poalele peste cap”. Se poate și așa?

Îți mulțumesc! Când ai cei șapte ani de acasă și o școală 
făcută așa cum trebuie, de la un capăt la altul, se poate! Și 
cred că am demonstrat lucrul acesta până acum...

De ce zic asta, bănuiesc că chiar dacă nu ai citit, ți s-a 
povestit despre disputa dintre Anamaria Prodan și Gigi 
Becali. Cum ți s-a părut toată această poveste de după 
transferul lui Man?

Nu am citit foarte mult pentru că nu m-a interesat, însă 

atât cât am citit, consider că s-a depășit mult limita decenței.
Cu Becali ai avut și tu o problemă la un moment dat, 

cu Anamaria Prodan ai interacționat în vreun fel? Sunteți 
rivale?

Eu cu domnul Becali am rezolvat problema elegant 
și conform educației mele... Dovadă a stat și în faptul că, 
atunci când eu am declarat public ceea ce am avut de spus, 
subiectul a fost închis. Eu nu sunt rivală cu nici un impresar 
român. Targetul meu este altul, iar motto-ul vieții mele este 
să mă bat cu zeii, nu cu valeții! În România nu există un 
impresar-zeu!

Te-ai confruntat vreodată cu o situație murdară, 
incorectă, în procesul de realizare al unui transfer?

Numai o dată? De multe ori! Au fost momente când 
m-am ridicat și am plecat cu fotbalistul de la negocieri...

Cum se lucrează cu Petrolul, de exemplu? Că ai și aici 
un jucător...

Cu Petrolul eu am lucrat întotdeauna foarte bine. Îmi 
place foarte mult la ei faptul că ceea ce negociem, rămâne 
stabilit! Îl am pe Marian Huja acolo și încerc să le fac o 
surpriză, atât echipei, cât și suporterilor cu un fotbalist peste 
nivelul Ligii 1 din România... Sper să îmi și iasă,  pentru că 
îmi doresc mult să promoveze. Chiar merită!

Spune-mi ce crezi despre Petrolul lui Viorel 
Moldovan... Dar sincer...

Știi că eu sunt sinceră! Părerea mea este că peste tot este 
loc de mai bine și că, probabil, mai au nevoie de câțiva 
fotbaliști peste ceea ce au acum, ca să nu aibă emoții și să 
lupte cu șansele cele mai mari la promovare...

Cum a fost pentru tine perioada trăită la Ploiești? 
Lumea spune că e un oraș difi cil, cu presă difi cilă....

Este adevărat. Presa este difi cilă și sunt câțiva oameni 
care scriu sau care au emisiuni tv care au scris și au vorbit 
continuu urât despre mine, pentru că atunci când eram la 
Astra nu au fost luați în niște deplasări. Însă majoritatea sunt 
oameni dragi mie... Care mă cunosc și pe care îi cunosc, și îți 
spun sincer că abia aștept să fi e permis accesul suporterilor 
pe stadion pentru a merge la meciurile Petrolului și a 
reîntâlni câțiva ziariști dragi mie.

Te-ai mutat, practic, pe Coasta de Azur... Spune-mi ce 
mai faci când nu faci transferuri?

Sincer? Nu am mai avut vacanță de doi ani de zile! Chiar 
dacă viața la Nisa sau la Monaco pare o continuă vacanță, 
pentru cei care locuiesc aici nu este așa. Se muncește foarte 
mult! Și chiar dacă nu faci transferuri, deja pregătești perioada 
următoare de mercato, deci meciuri, întâlniri, etc...

Ai jucat la cazino, la Monte Carlo?
O singură dată! Just for fun! Eram cu prieteni de-ai mei 

din Franța și ce crezi? Am și câștigat.
Unde e mai ușor de trăit pentru un agent de jucători 

femeie, în România sau în Franța?
Clar in Franța! Norocul meu a fost și faptul că eu am 

făcut transferuri din Franța în România când locuiam încă 
în România, și mi-am construit niște relații extraordinare la 
cluburi și cu agenții din Franța. Chiar acum am o ofertă să 
merg Team Manager la o echipa din liga a 2-a din Franța. 
Dacă vorbești limba franceză, deja ai un mare plus în fața lor.

Ce planuri ai pe termen lung?
Înainte îmi făceam multe planuri, însă de curând am citit 

în Învățăturile Părintelui Cleopa că cel mai bine este să îți 
propui un singur țel. Și după ce îl îndeplinești pe acela, altul, 
și tot așa. Iar asta fac eu acum. Țelul meu este acum să cresc 
ca impresar aici și numele Liubliana Nedelcu să însemne 
foarte mult în fotbalul francez.

Ce mesaj ai pentru fanii petroliști care citesc ziarul 
nostru?

Dumnezeu să ajute echipa Petrolul ca să promoveze și la 
vară să mă invite la petrecerea pentru promovare! Sper să îi 
văd in liga 1, alături de Rapid!

I

Liubliana ai fost ofițer de presă la Rapid director de

Ai jucat la cazino la Monte Carlo?

LIUBLIANA NEDELCU, O FEMEIE ÎN LUMEA BĂRBAȚILORLIUBLIANA NEDELCU, O FEMEIE ÎN LUMEA BĂRBAȚILOR
CHERCHEZ LA FEMME... SAUCHERCHEZ LA FEMME... SAU

Pe Liubliana Nedelcu o știe întreaga sufl are prahoveană, amatoare de fotbal. E simplu, atunci când o femeie încearcă 
să pătrundă într-o lume a bărbaților și să se mai și priceapă, ea devine cumva obiect de studiu, de venerație sau 

de hatereală, după caz și preferințe. 
Desigur, într-o lume care se vrea progresistă, liberală și toate cuvinte ”ce din coadă sună”, mici insulițe de misoginism 

vor fi  cât lumea și pământul. Conform prejudecăților, femeia trebuie să se regăsească nu cu pixul în mână, la marginea 
careului de 16 metri, ci undeva în vecinătatea unei cratițe, și pe astea le știu și eu destul de bine. 

Cât despre materialul acesta, ca să fi e așa, în spiritul ”jocului”, îmi permit o glumă - sper să-mi fi e iertată ironia. Dar 
probabil că Gică Hagi, cel care cu măiestrie se răstea pe vremuri la o veche colegă de breaslă întrebând-o unde a jucat ea 
fotbal, cum spuneam, Gică Hagi dislike this. 

Dar sunt convinsă că, Măria Voastră, publicul, cititorii, veți găsi lucruri interesante într-o discuție despre fotbal dintre 
două doamne, care probabil dacă n-ar fi  iubit cu patimă acest sport, ar fi  fost două gospodine respectabile care ar fi  
perpelit chift ele în tigaie mai abitir ca gurmandul Costică Budescu mingea pe glezna-i fi nă.

Vineri, 19 Februarie, ora 19:00; 
Sambata, 20 Februarie, ora 19:00 - 
Sala Teatrului Toma Caragiu
CUSCRII DIN TIRANA, de Michalis 
Reppas si Th anasis Papathanasiou, 
regia: Dragos Campan, asistent 
scenografi e: Madalina Sandu
cu: Cristina Moldoveanu (Peni), Ilie 
Galea (Lykourgos), Th eodora Sandu 
(Liza), Otilia Patrascu (Polina), 
Adrian Ancuta (Vasilis), Iuliu Galea 
(Alfred), Dragos Campan (Pantelis), 
Karl Baker (Boukouran), Ioana Farcas 
(Klampeta)
Duminica, 21 Februarie, ora 19:00 - 
Sala Teatrului Toma Caragiu
CASATORIA,  de N. V. Gogol, regia: 
Alexandru Mazgareanu, light design: 
Cristian Simon
cu: Th eodora Sandu (Agafi a 

Tihonovna), Ionut Visan (Ivan 
Kuzmici Podkoliosin), Bogdan Farcas 
(Kocikariov), Clara Flores (Fiokla 
Ivanovna), Paul Chiributa (Baltazar 
Baltazarovici Jevakin), Ilie Galea 
(Ivan Pavlovici Omleta), Alin Teglas 
(Nikanor Ivanovici Anucikin), Oxana 
Moravec (Arina Panteleimonovna)

SECȚIA PĂPUȘI
Duminica, 21 Februarie, ora 10:30 și 
ora 12:00 - Sala Teatrului de Animatie
AMNARUL FERMECAT, adaptare 
de Cristian Pepino dupa H.C. 
Andersen,  regia: Cristian Pepino
Catalin Radulescu, Lacramioara 
Bradoschi, Lucian Orbean, Paul 
Niculae, Lizica Sterea, Diana Uta, 
Liana Florescu (voce), Mircea Carlig 
(voce)
Recomandat copiilor peste 5 ani

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

Concert Simfonic – In memoriam Alexandru 
Bădulescu – 18 februarie 2021, ora 19,00  
Programul cuprinde Dixtuor pentru sufl ători în Re 
major, op. 14 și Balada pentru vioară și orchestră, de 
George Enescu, Balada pentru vioară și orchestră de 
Ciprian Porumbescu și Concertul pentru orchestră 
de coarde de Paul Constantinescu. 
Spectacol Călătorii de Iarnă – 20 februarie 2021, 
ora 18,00
Un spectacol cu piese din muzica popoarelor lumii 
si canzonette. Concertul va avea loc în sala “Ion 
Baciu” a Filarmonicii „Paul Cnstantinescu”...
Festivalul Internațional de Canto “Cezar Ouatu” 
adresat copiilor, tinerilor și tuturor celor ce au 
aptitudini muzicale, se pregătește pentru cea de-a 
două ediție! Vă invităm alături de noi în perioada 
19-21 februarie 2021, să îi aplaudăm împreună pe 
cei mai talentați dintre concurenți! 
Concert Folcloric de Dragobete – 24 februarie 2021
Orchestra Populară „Flacăra Prahovei” a 

Filarmonicii „Paul Contantinescu” vă așteaptă 
miercuri, 24 februarie 2021, de la ora 18.00, la un 
concert extraordinar în care îi veți putea asculta din 
nou pe soliștii vocali Traian Frîncu, Gelu Voicu, 
Adriana Deaconu-Bratu, Gheorghe Stoica şi Violeta 
Barac-Visarion.

Filarmonicii Paul Contantinescu” vă așteaptă

FILARMONICA PLOIEȘTI, FILARMONICA PLOIEȘTI, www.fi larmonicaploiesti.ro
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