STADIUL ALIMENTĂRII CU APĂ
ÎN LOCALITĂȚILE DIN ROMÂNIA

Î

n statistica de la sfârșitul
anului 2019, Prahova figura
cu
c 94 de localități (14 orașe și 80
de
d comune) care dispun de sistem
p
public
de alimentare cu apă,
re
rezultând
un procent de 90,38%.
R
Referindu-ne
însă la gradul de
conectare
c
în mediul rural (80 din
90
9 de comune), procentul scade
la 88,88%. Bine, în anul 2000 s-au
mai
m recepționat lucrări la Posești,
apă
a s-a introdus și la Mănești,
însă
astăzi vom face analiza
în
doar
în baza datelor statistice.
d
Acestea
spun că numărul de
A
prahoveni
deserviți cu apă se
p

EElena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
genția de cercetare a
pieței Glocalities, din
Olanda, a publicat un studiu
O
gglobal, realizat în 24 de țări,
din care reiese că oamenii, în
d
sspecial tinerii, au devenit mai
îîngrijorați de prăpastia dintre
bogați și săraci în timpul
b
pandemiei de coronavirus.
Aceasta face apel la guverne
să ia măsuri pentru a corecta
această diferență. Din cauza
crizei sanitare, numărul
persoanelor care trăiesc în sărăcie s-a
dublat, anul trecut, ajungând la peste
500 de milioane de persoane. În același
timp, averea cumulată a bogaților lumii
a crescut cu 3.900 de miliarde de dolari,
atingând cifra de 11.950 de miliarde
de dolari. Unul din autorii studiului,
Ronald Inglehart, apreciază că pandemia

SIGUR CĂ ȘTIȚI!

Ș

Continuare în pagina 6

A

„a lovit oamenii din plin și i-a făcut să
își dea seama că lucrurile nu merg cum
trebuie. Avem nevoie de intervenția
guvernului pe o scară mai largă. Nu
vrem o economie controlată de stat, dar
unele resurse trebuie realocate pentru a
echilibra această direcție puternică.”

CUM S-A SCRIS APUSUL RAFINĂRIEI STEAUA ROMÂNĂ CÂMPINA
Z

iua de 8 februarie 2021 ar putea
înseamna finalul unei istorii de
126
1 de ani pentru Rafinăria Steaua
Română,
din Câmpina. La această
R
dată,
Tribunalul București a dispus
d
intrarea
în faliment și dizolvarea
in
societății.
Decizia nu este definitivă,
s
dar
d având în vedere că din anul 2013
rafi
r năria a intrat în procedura de
insolvență,
este puțin probabil ca
in
soarta
să se mai schimbe în vreun fel.
s
ACTUALITATE

Se distribuie, de pe 1 martie,
pachetele cu produse
de igienă și în Ploiești
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Hidro Prahova solicită servicii
juridice de consultanță,
asistență și de reprezentare

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

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

ridică la 600.234 de persoane,
ceea ce reprezintă un procent
de 84,24% dacă ne raportăm
tiți ce este mai găunoasă în țara
la populația rezidentă (712.447
asta, decât subvenția pentru
de persoane) și de 76,21% dacă
cărbune?
ne referim la populația după
domiciliu (787.529 de persoane).
În mediul rural, Prahova,
considerată a fi a cincea forță
economică din România, are o
situație mai slabă decât județe
situate în subsolul clasamentului
privind dezvoltarea, cum ar fi
Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila,
Maramureș ori Satu Mare.

CENTRE SPECIALE PANDEMIA A ADÂNCIT
PRĂPASTIA DINTRE
DE VACCINARE
PENTRU PROFESORI BOGAȚI ȘI SĂRACI

e ieri, în Prahova funcționează două centre de
vaccinare destinate exclusiv personalului din
unitățile de învățământ și creșe. Acestea sunt amenajate
în cabinetul medical al Universității Petrol Gaze, din
Bulevardul București, nr. 39, C3, Ploiești și în clădirea
CAR, din incinta Casei Corpului Didactic, str. Democrației
35, Ploiești. În primul se va face imunizarea cu ser Pfizer/
BioNTech pentru persoanele de 56 de ani și peste, iar în
cel de-al doilea va fi folosit vaccinul AstraZeneca pentru
persoanele cu vârste între 18 și 55 de ani (inclusiv).
Vaccinarea personalului se realizează fără programare în
platforma existentă la nivel național. După administrarea
serului, cadrele didactice și angajații din domeniu vor fi
înregistrați în Registrul Electronic Nașional de Vaccinări
(RENV), primind, de asemenea, o adeverință de vaccinare.
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Gustave Flabert (1821 - 1880) dramaturg francez

D

nă

- Culese de Tata

u

„Ca să ai talent, trebuie să fii sigur că-l poți stăpâni.”

pre

30

a

Ziarul Ploiestii
,

im

De altfel, în hotărârea instanței se fac
câteva precizări în acest sens, de genul:
„se ridică dreptul de administrare a
debitoarei, dispune sigilarea bunurilor și
stabilește termen maxim de 10 zile de la
data deschiderii procedurii falimentului
pentru predarea gestiunii averii de la
debitoarea către lichidator, împreună
cu lista actelor și operaţiunilor efectuate
după deschiderea procedurii etc.”
Continuare în pagina 5
ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

LLungește, Doamne, răbdarea
eelectoratului până la
aanticipatele PSRM-ului

Știți ce este mai greu de
d suportat
în țara asta, decât mizeria de salariu a
minerului?
Știți ce face mai mult rău speranței
de mai bine a „bieților” sinucigași
închiși în minele de cărbune?
Știți cine este vinovat pentru
condițiile subumane în care se trăiește
îîn Valea Jiului?
Știți de ce nu există niciun plan de
rreconversie socială coerent pentru
aamărâții ăștia de mineri?
Știți cine a făcut mai mult rău
mineritului decât Miron Cosma?
m
Sigur că știți!
Mediocrii și impostorii care au
ccondus țara asta mai bine de 30 de
aani, fără nicio strategie sănătoasă
pentru țară ci doar pentru burțile
p
llor hidoase, cozile de topor care au
subminat economia națională în
iinteresul străinilor, semianalfabeții în
ale economiei care au condus țărișoara
asta pe buza prăpastiei...și toate
maimuțele astea politice care se urcă
pe spatele bieților mineri, pentru a-și
aduna simpatie de la proști...
Toți sunt vinovați, de la Iliescu și
Năstase, la Constantinescu si Radu
Vasile, la Băsescu și mafioții unși de el,
la Iohannis, Dragnea și Orban...peste
care mai puneți voi mii de Șoșoacă,
mai bătrâni sau mai tineri, dar la fel de
nocivi!
Iar pentru guvernul Câțu, luați
dracu’, Doamne iartă-mă!, exemplu de
la alții mai puțin proști și hoți ca voi,
din țările din Vest, de cum au rezolvat
ei problema minerilor și a minelor
nerentabile din țările lor. Poate așa veți
scăpa de rușinea de a avea și voi atârnată
de coadă, problema nerezolvată de zeci
de ani a ortacilor, gata oricând să vină
la București și pe care să fiți forțați să-i
opriți cu jandarmi cu creiere cu cagulă și
fără simțul penibilului, ca d’alde Godină!
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Un clopot de biserică
furat de nazişti,
returnat Poloniei

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

Psalm 49, 20
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arcel Ciolacu s-a supărat rău pe Cîțu
fiindcă a tăiat din banii BOR: „Anul
trecut nu ne-au lăsat nici măcar să luăm lumină
în seara de Paște! Ne-au interzis accesul în
biserici. Ne-au pus credința la grea încercare.
Anul acesta continuă atacul la fibra noastră
națională. Vor să lase în paragină sute de
lăcașuri de cult, multe dintre ele aflate nu doar
în patrimoniul naţional, dar și în patrimoniul
universal, prin tăierea investițiilor în conservarea
și protejarea acestora”. Dragă, adevărul e că nici
nu ne mai trebuie vreo lumină anul ăsta, atâta
vreme cât te avem pe tine far.
-Credincios până-n străfunduri,
Dar și plin de vicleșug,
Ciolacu n-a stat pe gânduri:
Te condamn, Cîțu, la... rug!

Caseta publicitară pe prima
pagină:
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe pagină
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe ultima
pagină:
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de
interior

D

upă ce Clotilde Armand le-a oferit
studenților holul Primăriei Sectorului 1
pentru ca tinerii artiști să organizeze o expoziție
cu ocazia zilei de naștere a lui Constantin
Brâncuși, au început atacurile la adresa sa.

Săptămâna pe scurt
DOUĂ ANIVERSĂRI ȘI UN
BOTEZ, ÎNTRERUPTE DE
POLIȚIȘTI LA PĂULEȘTI
Polițiști din cadrul Secției de
Poliție Rurală Blejoi au fost sesizați
despre faptul că într-un restaurant
de pe raza localității Păulești are
loc un eveniment privat. „La fața
locului s-au deplasat polițiștii, care
au constatat faptul că în incinta
localului erau organizate trei
evenimente, respectiv un botez
PAGINA

2

N

ea Florin Ciordache, ăla care a înființat,
împreună cu Toader și Dragnea, Secția
de Investigare a Infracțiunilor din Justitie, a
avizat pozitiv, din calitatea sa de președinte
al Consiliului Legislativ, OUG care propune
desființarea acesteia. Codrin Ștefănescu s-a
făcut foc și pară: „Incredibil! Florin Iordache
a avizat pozitiv mizeria de proiect al rezistilor
privind desființarea SIIJ! Tocmai Iordache, unul

P

SD sare în apărarea Avocatului Poporului:
„Renate Weber e o instituție din instituțiile
statului de drept, Avocatul Poporului, CCR. Cum
te apuci să ataci? Este pe mandat. De ce vii pe
un anumit mandat și ataci? Categoric, dacă vor
forța schimbarea doamnei Renate Weber, o să
Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18
atacăm hotărârea la Curtea Constituțională.
www.ziarulploieştii.ro
Și ne vom adresa socialiștilor europeni pentru
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
acest atac la statul de drept”. Hopa, m-am prins
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
acum: de-aia nu mai seamănă Renate a om,
https://facebook.com/
fiindcă, na, a devenit instituție! Mă întreb și eu:
Casa de Presa Ploieştii
din ce-o fi făcută, din cărămidă, din BCA sau
Editor: SC Sprinten Infomar SRL din termopan?
-Eu un adevăr vă spui:
Potrivit CODULUI PENAL,
Geniile n-au azi statui.
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.
Dar Renate, cu binoclu,
Vă privește de pe soclu.

OFERTĂ DE
PUBLICITATE ÎN
ZIARUL PLOIEŞTII

pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
La originea atacurilor au fost amicii fostului
primar, Daniel Tudorache: „Drăcoaice fără
sutien la primăria condusă de Clotilde Armand’’,
„Clotilde Armand e înconjurată de drăcoaice!”
Acuma, ce să zic, lumea e plină de dracoaice
de-astea, vii sau statuete, dar când te uiți doar
la diamante, normal că restul artei e urâțenia
pământului.
-Spune-mi tu, e-adevărat,
Pe draci Clotilde i-a sculptat?
Îți zic, Daniele, ție:
Tu ești în fotografie!

și două aniversări, motiv pentru
care administratorul locației a
fost sancționat contravențional
cu amendă în valoare de 2.500
lei, conform Legii nr. 55/2020
pentru organizarea de evenimente
private”, a precizat IJP Prahova.
De sancțiuni nu au scăpat nici
organizatorii
evenimentelor,
care au fost amendați conform
Legii nr.55/2020. „Nu s-a impus
sancționarea
participanților

dintre
dintre
di t creatorii
t ii Secției,
S ți i unull di
t oponenții
ții
Statului Paralel, fostul luptător împotriva
abuzurilor și încălcărilor drepturilor cetățenești!
Cum se mai schimbă oamenii și ce ușor tradează
tot în ceea ce au crezut!” Ei, Codrine, dar tu
când ai trecut de la PRM la PSD cum a fost, nu
ți-a zis Vadim că ești hahaleră și trădător?
-Voi, Codrine, din păcate,
Aveți idei amestecate.
Și mai aveți ceva ascuns:
Vă trădați când v-ați ajuns!

S

enatul cică a validat mandatul lt-col (r)
Francisc Tobă, individul al cărui nume
apare într-un dosar legat de represiunea ce a
avut loc în Sibiu în timpul Revoluției. Apoi
Parlamentul l-a ales pe gral-ul (r) Nicolae
Roman (AUR), suspectat că ar fi participat
activ la masacrul contra revoluționarilor de la
Timișoara, membru al Comisiei de control a
activității Serviciului de Informații Externe. Pe
urmă, deputatul PSD Adrian Solomon, care se
declara în anul 2014, fără nicio ezitare, comunist,
a ajuns, în 2021, în funcția de președinte al
Comisiei parlamentare a revoluționarilor din
Decembrie 1989. Organizațiile de revoluționari
s-au revoltat pe bună dreptate. Băieți, mai aveți
și voi răbdare vreo 20 de ani, să dea colțul toți
ăștia care v-au împușcat la Revoluție și după aia
gata, nu se vor mai întâmpla drăcii de-astea.
-Tu crezi în valori, ai zis?
Haide să fim realiști!
Parlamentu-i paradis...
Pentru foștii securiști!

întrucât
aceștia
respectau
distanțarea socială și condițiile
impuse de legislația în vigoare”, a
mai anunțat IJP Prahova.
PERCHEZIȚII LA O PERSOANĂ
BĂNUITĂ DE FURT
Polițiștii din cadrul Secției de
Poliție Nr. 4 Ploiești efectuează
cercetări într-o cauză penală
cu privire la săvârșirea a două
infracțiuni de furt. „În fapt, în cursul
lunii februarie a.c., pe raza orașului
Ploiești, au fost comise 2 furturi
în dauna unor persoane cărora
le-ar fi fost sustrase bunuri (două

G

abi Firea a sărit ca o găină tăiată când
a auzit-o pe „spălăcita” Țurcan că nu se
va mai permite cumulul pensiei și salariului
la stat: „Se pregătește o tentativă josnică prin
care să se impună creșterea mascată a vârstei
de pensionare până la 70 de ani. Asta pune la
cale guvernul austerității! Este o manipulare
incalificabilă afirmația că un pensionar angajat
la stat ar primi două venituri de la stat!” Da,
madam, ai dreptate! Am uitat că ăia de la
Primăria Generală a Capitalei nu lucrau la stat,
ci la tine, că acolo era moșia ta...
-La pensionare și nu fără rost,
I-am spus șefului că-i prost.
Astăzi l-au reangajat,
Iară prostul... n-a uitat!

Ă

știa de la PNL Prahova au desemnat
și ei un mușteriu ca secretar de stat la
Externe. Și, ca din întâmplare, l-au trimis în
foncție pe Gigi Giurcan, ăla care a făcut pe șeful
la fostul „doi și-un sfert” din Călărași. V-ați
prins, da? Iulică Dumitrescu, prahovean prin
născare și călărășean în afaceri, își plătește și
el diverse datorii față de ăia care l-au suportat
vreo câțiva ani să le fie senator. Iulică, vezi să nu
aduci tot Călărașiul în Prahova, nu de alta, dar
s-ar putea să falimentezi județul, ok?
-Pe Iulică, dacă-l lași
Șef la Prahova să fie,
Ne trezim în Călărași,
Salahori pe a lui glie!

D

orința lui Dacian Cioloș de a candida și
la alegerile prezidențiale din 2024, dar
și pentru funcția de președinte al USR-PLUS,
a stârnit nemulțumire în rândul membrilor
partidului. Pe grupurile interne ale formațiunii
au apărut mai multe discuții în care Cioloș
e acuzat că vrea să „fure” partidul și să îl
subordoneze intereselor PLUS. Mda, văd că și
pe-aci se poartă chestia cu drobul de sare. Păi,
titirezilor, de ce vă supărați în avans, nu voi vă
votați viitorul șef? Sau aveți vreun Soroș care
face treburile nasoale cu mâinile... voastre!
-În USR s-a strecurat
Cu gânduri rele-acest băiat.
Deh, noi v-am spus că Cioloș
E fiul lui Soroș!

telefone mobile și un televizor)
și bani din locuințe, prejudiciul
estimat fiind de aproximativ 5.000
de lei”, a precizat IJP Prahova, care
a anunțat că polițiștii au efectuat
două percheziții domiciliare în
Ploiești, pe numele unei persoane
fiind emis mandat de aducere. „În
urma perchezițiilor, o parte din
bunurile sustrase au fost recuperate,
urmând a fi restituite persoanelor
vătămate. În urma administrării
probatoriului, a fost luată măsura
controlului judiciar pentru 60
de zile. Cercetările continuă în
vederea stabilirii întregii activități

infracționale
și
dispunerea
măsurilor în consecință”, a mai
precizat IJP Prahova.
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INSTANȚA A SUSPENDAT HOTĂRÂREA SEPARATOARE
DE DESFIINȚARE A DIRECȚIEI DE
DE SENS PE
PAZĂ DIN CADRUL CJ PRAHOVA DN1, LA SINAIA
irecția de Pază, instituție din iar locuitorii să fie obligați, în calitate

D

subordinea Consiliului Județean
Prahova, nu se va desființa de la 31 martie,
așa cum prevede HCJ 2/27 ianuarie 2021.
Și asta pentru că instanța de judecată a
admis cererea de suspendare a acesteia
solicitată de o parte dintre salariați.
Suspendarea dictată de magistrați va
funcționa până la pronunțarea instanței
de fond asupra acțiunii în anulare a
actului. CJ Prahova poate depune însă
recurs la această soluție, ceea ce probabil
instituția a și făcut. Este oarecum ciudat
ca o instanță să decidă asupra formulei
sau oportunității de restructurare a
unei instituții a statului. Înseamnă că
Direcția de Pază este intangibilă și nu
va mai putea fi desființată niciodată,

de contribuabili la bugetul județean, să
subvenționeze o structură care nu și-a
demonstrat efeciența? O decizie similară
și-a asumat instanța și în cazul HCJ
140/2020 de reorganizare a aparatului
propriu al CJ Prahova, prin care se
propunea reducerea schemei de personal
de la 247, la 146 de angajați. Hotărârea
trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie
2021, dar aplicarea ei a fost anulată
prin suspendarea actului administrativ.
Mai mult, salariații ce urmau să fie
disponibilizați au atacat în instanță și
HCJ 14/2021 privind organigrama și
reorganizarea aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Prahova. În ceea
ce privește Direcția de Pază, în HCJ

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
M

P

desființează 159
2/2021 se arată că se desființează
posturi, din care 24 funcții publice și 135
de natură contractuală. Acest demers
determină o economie la bugetul
județului în sumă de aproximativ 11, 568
milioane lei anual.

SE DISTRIBUIE, DE PE 1 MARTIE, PACHETELE
CU PRODUSE DE IGIENĂ ȘI ÎN PLOIEȘTI

rimăria Sinaia a anunțat că, pentru reducerea
numărului de accidente în așa numitele „puncte
negre” ale traficului, CNAIR a montat separatoare
de sens pe DN1, pe sectorul de drum cuprins între
Hotel Stadion și Mefin. Potrivit administrației locale,
„dispozitivele de protecție au rolul de a separa cele două
sensuri de condus pe segmentul de drum menționat, în
scopul evitării accidentelor rutiere cu impact frontal,
care sunt cauzate de pierderea controlului asupra
vehiculului și pătrunderea pe sens opus. Din analiza
efectuată de Poliția Rutieră pentru perioada ianuarie
2018-septembrie 2020, pe acest tronson s-au produs 20
de evenimente rutiere, dintre care 11 au fost cazuri grave,
soldate de cele mai multe ori cu decesul participanților
la trafic, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de
drum.” Porțiunea vizată se întinde pe o lungime de
aproximativ 1500 de metri liniari.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A

dministrația
Serviciilor
Sociale
Comunitare a anunțat că,
în perioada 01-29.03.2021,
se
distribuie
pachetele
cu produse de igienă
către beneficiarii finali de
ajutoare europene finanțate
din Fondul de ajutor
European destinat celor mai
defavorizate persoane. Vor
primi acest sprijin, potrivit
legii, următoarele categorii:
familiile
și
persoanele
singure cărora le este stabilit,
prin dispoziție scrisă a
primarului, dreptul la un
venit minim garantat acordat
în baza Legii nr.416/2001
privind
venitul
minim

garantat, cu modificările
și completările ulterioare;
familiile
beneficiare
de
alocație pentru susținerea
familiei acordată în baza
Legii nr.277/2010 privind
alocația pentru susținerea
familiei, republicată, cu

modificările și completările
ulterioare. Pachetele conțin:
periuță de dinți-5 bucăți,
pastă de dinți 75ml-4 bucăți,
săpun lichid 500 ml-1
bucată, șampon copii 800ml1 bucată, șampon adulți
500 ml-1 bucată, detergent

pudră/granule pentru rufe
colorate 900 g-1 bucată,
detergent
pudră/granule
pentru rufe albe 1800gr-1
bucată. Cutiile cu produse
de igienă se vor ridica în
baza actului de identitate
(în original) de la Cantina
Socială din Ploiești, strada
Mihai Bravu, nr.231, de luni
și până joi, între orele 08.3016.00 și vineri, între orele
08.30-14.00.
Beneficiarii
acestui program vor primi
invitații, care vor cuprinde
informații cu privire la
perioada
distribuirii,
intervalul orar, locul, precum
și documentele în baza cărora
vor ridica produsele.

TRASEU VIRTUAL PENTRU AUTOSTRADA PLOIEȘTI-BUZĂU

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

C

ompania Națională
de Administrare a
IInfrastructurii Rutiere a
aanunțat că firma Consitrans
care
realizează
SS.R.L,
documentația
pentru
d
aautostrada Ploiești-Buzău,
a finalizat o „modelare
iinteractivă 3D” pentru
viitoare
cale
aaceastă
rrutieră de mare viteză.
Reprezentanții
CNAIR
R
aapreciază că modelarea 3D
„„are ca scop prezentarea

Săptămâna pe scurt
PANICĂ ÎNTR-UN BLOC DE
LOCUINȚE DIN PLOIEȘTI.
ZECI DE PERSOANE
EVACUATE
Totul a plecat după ce mai multe
persoane au reclamat că într-un
bloc de pe strada Timotei Cipariu
se simte un miros puternic de gaze.
Preventiv au fost evacuați locatarii
din cinci apartamente situate pe
aceeași coloană. Cum nu a fost
identificată sursa mirosului, ISU
Prahova a anunțat că s-a decis

evacuarea tuturor locatarilor,
respectiv a 34 de persoane, la
fața locului fiind suplimentate și
echipajele de stingere și de prim
ajutor, în zonă fiind mobilizat și
microbuzul pentru ca oamenii să
stea la adăpost până când urma
să fie identificată sursa mirosului.
Totodată, la fața locului a fost
solicitată și o autospecială CBRN
de la Ciolpani.
„Măsurătorile
inițiale s-au realizat cu detectorul
multigaz pe care îl deținem, însă nu

și vizualizarea soluțiilor
proiectate,
precum
și
asigurarea unui nivel ridicat
al preciziei privind suprafața
de teren necesară a fi
expropriată, lucrările de artă
proiectate, precum și soluțiile
de consolidare necesare. În
unele cazuri, modelarea 3D
poate conduce la clarificarea
constructibilității soluțiilor
propuse, iar aceasta va fi
utilizată în cadrul etapei
de avizare a documentației

s-a depistat niciun gaz periculos.
Ulterior, alte două echipaje de la
unitatea distribuitoare au efectuat
măsurători care nu au indicat
nimic. La măsurătorile realizate de
către CBRN nu au fost identificate

aferente
Studiului
de
Fezabilitate
pentru
Autostrada Ploiești-Buzau.”
Traseul autostrăzii străbate,
potrivit
documentației,
teritoriul
administrativ
al comunelor Dumbrava,
Râfov, Albești-Paleologu,
Drăgănești,
Tomșani,
Colceag, Baba Ana-din
Prahova și Stâlpu, Ulmeni,
Pietroasele, Săhăteni-din
Buzău. Lungimea totală
a rutei este de circa 63,25

gaze periculoase, atât la bloc
cât și în apropierea acestuia”, a
precizat ISU Prahova. După ce
în urma măsurătorilor nu au fost
identificate gaze periculoase, ISU
Prahova a anunțat că s-a decis ca
oamenii să se întoarcă în locuințe.
Zona a fost monitorizată, însă, pe
parcursul nopții de către echipaje
de la unitatea distribuitoare
de gaze. Totodată, potrivit ISU
Prahova, pe parcursul nopții,
din 2 în 2 ore, echipajul de
intervenție a realizat măsurători
cu laboratorul mobil de detecție
a gazelor.

km și se împarte în trei
tronsoane:
tronsonul
1-de la Dumbrava (nod
cu autostrada BucureștiPloiești) la Mizil (DJ 100C);
tronsonul 2-de la Mizil
(DJ 100C) la Stâlpu (km
49+350); tronsonul 3-din
zona localității Stâlpu (km
49+350) la municipiul
Buzău (DN 2B). Soluția
virtuală poate fi accesată
la adresa https://www.
facebook.com/cnadnr.

CONFLICT PE O STRADĂ DIN
PLOIEȘTI. DOI BĂRBAȚI AU
AJUNS ÎNJUNGHIAȚI LA SPITAL
Politiștii au observat pe o
stradă din municipiul Ploiești
un grup de bărbați implicați
într-un conflict, în urma căruia
doi dintre aceștia ar fi fost loviți
cu un obiect tăietor-înțepător.
Victimele au fost transportate la
spital pentru îngrijiri medicale.
„Persoana bănuită de săvârșirea
faptei a fost depistată, cercetările
fiind continuate sub coordonarea
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Prahova”, a precizat IJP Prahova.
PAGINA
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI
A DEPUS LA CNI
SOLICITAREA PENTRU
CONSTRUIREA
SPITALULUI MUNICIPAL
DE URGENȚĂ
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

P

rimarul Andrei Volosevici și
echipa de lucru din cadrul
administrației
și
Consiliului
Local Ploiești au anunțat că au
depus la Compania Națională de
Investiții solicitarea de includere
a obiectivului „Spitalul Municipal
de Urgență” în „Programul de
Construcții de Interes Public sau
Social,
Subprogramul
„Unități
sanitare.” În comunicat se arată
că „municipalitatea dorește să
construiască, în zona de sud a orașului,
pe strada Ghighiului, un nou spital,
unitate sanitară complexă, care va
include funcțiile medicale din Spitalul
Municipal Ploiești și Spitalul de
Pediatrie Ploiești, într-o structura de
tip monobloc, cu un număr de 450
paturi. Proiectul cuprinde realizarea
la nivelul viitorului spital a unei
Unități de Primiri Urgențe, servicii
medicale pe diferite specialități
pentru copii și adulți, laborator de
analize medicale pentru explorări

funcționale, radiologie și imagistică,
anatomie patologică, A.T.I., Unitate
de transfuzie sangvină, un centru
de dializă, bloc operator, farmacie”.
Cu acest prilej, primarul a declarat:
„Cererea de finanțare depusă de noi
reprezintă un pas înainte pentru
punerea în practică a proiectului Spital
Municipal de Urgență Ploiești. Vreau
ca ploieștenii să beneficieze de servicii
medicale de calitate, în condiții optime
și în siguranță. Ploieștiul are nevoie de
un spital modern, cu servicii medicale
diversificate, o unitate sanitară
amplă, care va asigura o îmbunătățire
a stării de sănătate a comunității
noastre, va permite servicii medicale
eficiente și îmbunătățirea relației
medic-pacient. Sănătatea cetățenilor
rămâne un obiectiv important pentru
mine și vă asigur că voi urmări,
îndeaproape și cu cel mai mare
interes, dezvoltarea acestui proiect
mult așteptat pe care ploieștenii îl
merită pe deplin.”

HIDRO PRAHOVA SOLICITĂ SERVICII
JURIDICE DE CONSULTANȚĂ,
ASISTENȚĂ ȘI DE REPREZENTARE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

D

eși are în organigramă 688 de posturi și un
serviciu juridic deservit de patru persoane,
Hidro Prahova, societate aflată în subordinea
Consiliului Județean Prahova, a solicitat servicii de
consultanță, de asistență și de reprezentare pentru
anul 2021. Nu se specifică în documente nici măcar o
sumă orietentativă. În expunerea de motive și raportul
de specialitate atașate proiectului de hotărâre se arată
că „Hidro Prahova” are nevoie de consultanță și
reprezentare din mai multe motive:
-se află în procesul de implementare a proiectului
„Fazarea proiectului de reabilitare și modernizare a
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul
Prahova”;
-elaborează documentațiile tehnico-economice
pentru finanțarea din fonduri europene a investițiilor
prioritare identificate conform Strategiei locale pentru
dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată;
-gestionează peste 95.000 de contracte, iar în
activitatea de relații cu clienții intervine, cu frecvență
foarte mare, necesitatea de a răspunde, în conformitate
cu prevederile legale aflate în permanentă modificare,
solicitărilor utilizatorilor;
-are mai multe situații litigioase, în special cele
legate de recuperarea creanțelor înregistrate pentru
neplata facturilor de apă și canalizare;
În final se mai arată că asigurarea rezolvării
problemelor juridice, precum și reprezentarea în
litigiile care au ca obiect OG nr. 2/2001 privind
regimul contravențiilor, ocupă în totalitate activitatea
juriștilor existenți la nivelul societății, de aceea ar fi
necesară cosultanță și reprezentare externă.

825 DE COPII DIN PRAHOVA AU
FOST ABUZAȚI ANUL TRECUT
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
M

D

irecția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Prahova
a anunțat că, anul trecut, a
P
primit
825 de sesizări care reclamau
p
abuzuri
asupra copiilor, cele mai multe
a
dintre
acestea (608) referindu-se la
d
neglijarea
minorilor. Alte 109 de cazuri
n
viza
v abuzurile fizice asupra minorilor, iar

55 de copii au reclamat abuzuri psihice
(agresivitate verbală a membrilor
familiei sau a apropiaților). Alte zeci de
minori au ajuns pe mâna adulților care
i-au exploatat prin muncă, iar alți doi
minori au fost victime ale traficului
de persoane. 426 dintre cei 825 de
copii abuzați sau neglijați au provenit

din mediul urban, majoritatea fiind
băieți. DGASPC Prahova a decis
plasamentul în sistemul de protecție
public și privat în cazul a 75 de
copii, plasamentul de tip familialîn 19 cazuri, iar în rest s-a apelat la
consiliere de specialitate din partea
funcționarilorinstituției.

CÎȚU AR VREA SĂ LIMITEZE LA 6 ANI FUNCȚIILE
DE CONDUCERE DIN ADMINISTRAȚIE

P

remierul Florin Cîțu a declarat că
intenția sa este să limiteze la 6 ani
funcțiile de conducere din instituțiile
statului: „Sunt personaje în administrația
publică înscăunate parcă pe viață. Mulți au
ajuns să creadă că merită, uitând mecanismele
care i-au adus în aceste poziții plătite regește.
Mai mult decât atât, răspunderea ajunge să
fie politică, nu administrativă, deconturile

făcându-se doar la alegeri. Se schimbă partidele
care guvernează, dar mulți dintre acești șefi
din administrațiile publice rămâ pe posturi.
Voi propune în coaliție ca în administrația
publică locală și centrală, anumite funcții de
conducere- director general, secretar general,
secretar general adjunct-să fie pe mandat.
Mandat de maximum 6 ani, la 3 ani cu
reînnoire, cu evaluare, cum se întâmplă

Săptămâna pe scurt
INCENDIU VIOLENT LA O
CASĂ DIN IZVOARELE
O locuință din localitatea
Izvoarele a fost mistuită
de
flăcări.
La
locul
evenimentului, potrivit ISU
Prahova, au fost mobilizate
patru autospeciale de stingere,
care au acționat pentru
localizarea, lichidarea și
înlăturarea efectelor negative
generate de incendiu. „La
sosirea echipajelor, incendiul
PAGINA
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în toate țările țările dezvoltate. Trebuie să
începem să avem o aministrație publică
responsabilă. Mai mult, aș dori să facem și
o rotație după două mandate, trebuie să te
muți în alt departament. Lucrurile trebuie să
se miște în această direcție, trebuie să avem
un aparat de funcționari publici performanți,
evaluați transparent și remunerați în funcție
de performanță”.

se manifesta violent și generalizat la
întreaga locuință pe o suprafață de
aproximativ 200 mp, cuprinzând
aacoperișul, mobilierul, aparatura
eelectrică și electronică”, a anunțat
IISU Prahova. După localizarea
șși stingerea focului, pompierii
m
militari au stabilit și cauza
p
probabilă a incendiului. Tragedia
ss-ar fi produs, potrivit primelor
d
date, din cauza unui coș de fum
aamplasat ori neprotejat termic față
d
de materiale combustibile. Din
ffericire, toate persoanele au părăsit
llocuința la timp, fără a fi rănite, a
m
mai anunțat ISU Prahova.

DESCOPERIRE MACABRĂ.
BĂRBAT DAT DISPĂRUT ÎN
DECEMBRIE 2020, GĂSIT MORT
Polițiștii au fost sesizați despre
faptul că pe malul drept al râului
Cricovului Sărat, într-o zonă cu
vegetație uscată, a fost depistat
cadavrul unei persoane. „În urma
activităților desfășurate de echipa
de cercetare, s-a stabilit că este
vorba de un bărbat în vârstă de 72
de ani, care ar fi plecat voluntar
de la domiciliu în cursul lunii
decembrie 2020”, a precizat IJP
Prahova. Trupul neînsuflețit a fost
transportat la Serviciul de Medicină

Legală Prahova pentru efectuarea
necropsiei. Din primele informații,
nu există urme vizibile de violență.
Pentru depistarea persoanei a cărei
plecare voluntară a fost sesizată la
data de 17 decembrie 2020, polițiștii
de investigații criminale din cadrul
Inspectoratului de Poliție Prahova
au desfășurat o serie de activități
specifice încă din momentul
înregistrării sesizării, inclusiv prin
utilizarea unui câine de urmă. „În
cauză, a fost întocmit un dosar
penal sub aspectul infracțiunii de
ucidere din culpă”, a anunțat IJP
Prahova.
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CUM S-A SCRIS APUSUL RAFINĂRIEI
STEAUA ROMÂNĂ CÂMPINA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
așa s-ar scrie, pe scurt, apusul
unicului producător de parafină
din țară, cam acesta este modelul
de capitalism propus în România
ultimilor 30 de ani. Am mai putea
spune un singur lucru: la bătaie au
rămas cele 49,6 ha din patrimoniul
societății; restul-clădiri și instalații
ar fi o nimica toată față de valoarea
imobiliară a terenului...
CURT ISTORIC DIN
GLORIA DE ALTĂDATĂ
Steaua Română s-a înființat în
1895, cu capital mixt (român și
străin), iar doi ani mai târziu, după
ce a achizitionat în întregime zona
petrolieră din jurul Câmpinei,
era socotită cea mai modernă și

S

continuare din pagina 1

A

cest deznodământ se
prefigura după privatizarea
din 1997. În 2008, de exemplu,
deținătoarea pachetului majoritar

(82,45%),
firma
Omnimpex
(82 45%)
firma
Chemicals, din București, anunță
ultimele date economice, în 2010
îi concediază pe ultimii 334 de
angajați, iar în 2013 se declanșează
procedura de insolvență. Cam

NOUA TULPINĂ
SARS-COV-2
DIN MAREA
BRITANIE AR
PUTEA CUPRINDE
ÎNTREAGA ȚARĂ
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
nstitutul Național de Sănătate Publică a
concluzionat, după o analiză a primelor 136
de cazuri, că noua tulpină SARS-CoV-2 din Marea
Britanie circulă deja în jumătate dintre județele
țării, existând o probabilitate mare de a cuprinde
întreg teritoriul României în viitorul apropiat.
Cele 136 de cazuri confirmate până acum oficial
cu varianta B.1.1.7 au provenit din următoarele
județe: Argeș (2 cazuri), București (80), Bihor
(1), Brăila (1), Botoșani (4), Caraș-Severin (2),
Cluj (9), Constanța (1), Covasna (1), Galați (2),
Giurgiu (1), Gorj (2), Hunedoara (1), Ilfov (5),
Mureș (1), Prahova (1), Suceava (5), Timiș (11),
Vâlcea (4), Vrancea (1), Vaslui (1). Cele mai multe
cazuri de infectare cu noua tulpină s-au înregistrat
la grupa de vârstă 45-54 ani. Marea majoritate a
cazurilor (95,6%) au avut vârsta mai mare de 25
de ani. De asemenea, au fost înregistrate două
cazuri cu vârsta sub un an, ambii copii provenind
din focare familiale de COVID-19. Specialiștii
susțin că „sunt necesare eforturi conjugate
pentru realizarea secvențierilor și comunicarea
rezultatelor la direcțiile de sănătate publică și
Centrul Național de Supraveghere și Control
al Bolilor Transmisibile cât mai curând după
finalizarea investigațiilor de laborator, în vederea
realizării rapide a anchetelor epidemiologice și
a instituirii măsurilor necesare față de cazuri și
contacți, având în vedere transmisibilitea crescută
a acestei variante și, conform ultimelor evidențe
sosite dn UK, severitatea mai mare a bolii pe care o
generează la vârstnici.”

I

Doilea Război Mondial, rafinăria
devine obiectiv strategic, germanii
acordându-i o atenție deosebită,
mai ales că de aici se asigurau
motorina, benzina, uleiuri si alte
derivate pentru front. La 1 august
1943, escadrilele britanice și
americane au bombardat rafinăria,
distrugând instalațiile și sondele.
În 1944, în mai și august, suferă
alte patru bombardamente, care
lasă în urmă un dezastru total.
Ulterior e nevoie de patru ani
pentru a reoperaționalizare. La
naționalizarea din 1948, Steaua
Română prelucra 500.000 tone/
an, iar ulterior a fost profilată pe
producția de uleiuri parafinoase și
de parafină.

ÎN 2020, AU SCĂZUT
INVESTIȚIILE STRĂINE
ÎN ROMÂNIA
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

B

anca Națională a României a
publicat principalele date privind
investițiile străine din România,
în primul an de pandemie. Cifrele
arată, așa cum ne așteptăm, scăderi
semnificative. În comunicatul de presă
se spune, printre altele: „Investițiile
directe ale nerezidenților în România
au însumat 1,921 miliarde de euro,
comparativ cu 4,849 miliarde de euro,
în perioada ianuarie-decembrie 2019,
din care participațiile la capital (inclusiv
profitul reinvestit net estimat) au însumat
valoarea netă de 3,953 miliarde de euro,
iar creditele intragrup au înregistrat
valoarea netă negativă de 2,032 miliarde
de euro. Numărul firmelor cu capital
străin nou înființate în România a scăzut,

2020, cu 26,52%,
în 2020
26 52% comparativ cu anul
anterior, la 4.084 de unităţi, conform
datelor centralizate de Oficiul Național
al Registrului Comerțului (ONRC). Cele
4.084 de societăţi noi aveau un capital
social subscris în sumă totală de 25,906
milioane de dolari, în creștere cu 20,5%
față de 2019.” La finele lunii decembrie
2020, în România existau 230.976

de societăți cu participare străină la
capitalul social. Valoarea capitalului
subscris se situa la 64,68 miliarde de
dolari. Cei mai mulți investitori provin
din Italia-49.620 (capital subscris de
3,853 miliarde de dolari), dar cea mai
mare valoare a capitalului social aparține
firmelor olandeze, respectiv 13,343
miliarde de dolari, în 5.517 de firme.

FIRMELE DE DESZĂPEZIRE,
AMENDATE DE CJ PRAHOVA

C

onsiliul
Județean
Prahova a amendat
trei firme de deszăpezire cu
o sumă totală de aproximativ
11.000 lei: Terra Strade Total
Construct Pleașa a primit
două amenzi, una de 3.600

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT PE DN1, LA BĂICOI
Două autoturisme au fost
implicate într-un accident pe DN1,
pe raza localității Băicoi. La fața
locului s-au deplasat echipaje ale
Poliției și ale ISU Prahova. În cele
două autoturisme se aflau patru
persoane, respectiv trei adulți și
un minor. Una dintre mașinile
implicate era condusă de un bărbat
în vârstă de 53 de ani, iar cealaltă
de un bărbat în vârstă de 40 de ani.
În urma impactului, conducătorul

cea mai mare dintre rafinariile
din Europa. În primul an distila
30.000 de tone/an, iar în 1914,
capacitatea a ajuns la 560.000
tone/an. Între timp, aici s-a
deschis și prima școală de maiștri,
sondori și rafinori de pe continent.
În Primul Război Mondial, mai
exact în noiembrie 1916, multe
din instalații au fost distruse
de Aliați, pentru a nu cădea în
mâinile inamicului. Ulterior, după
victoria pe frontul de est, germanii
au refăcut în regim de urgență
rafinaria. Perioada interbelică este
considerată cea mai prolifică, de
glorie, ajungându-se la capacitatea
record de prelucrare de 1,4
milioane de tone de țiței pe an. În Al

auto în vârstă de 40 de ani a fost
rănit și a necesitat transportul la
spital pentru îngrijiri medicale.
IJP Prahova a anunțat că rezultatul
testării alcoolscopice a fost negativ.
Traficul rutier în zonă nu a fost

lei pentru sectorul 5 și a doua
de 2.380 pentru sectorul 6,
SC DA Infrastructura a fost
penalizată cu 2.200 lei, iar SC
SOS Service a fost sancționată
cu 2.500 lei. Vicepreședintele
Cristian Apostol a comentat:

afectat, a mai precizat IJP Prahova.
ACCIDENT PE DN1A, LA
MĂNECIU. FEMEIE LOVITĂ DE
UN AUTO
Accidentul rutier s-a produs pe
DN1A, pe raza localității Măneciu. O
femeie în vârstă de 48 de ani, care s-ar fi
angajat în traversarea părții carosabile,

„operatorii de deszăpezire
care nu au curățat drumurile
conform
obligațiilor
contractuale au fost amendați.
După ultima ninsoare de
săptămâna trecută, controalele
din teren au demonstrat
ceea ce și voi, prahovenii, ați
semnalat: anumiți operatori
nu au deszăpezit drumurile
conform
obligațiilor
din
contract. Așa că aceștia au
fost penalizați (...)CJ Prahova

a fost lovită de un auto, condus de un
tânăr în vârstă de 22 de ani. Victima
a fost transportată la spital pentru
îngrijiri medicale. „Conducatorul
auto a fost testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ. Cercetările
continuă pentru stabilirea cauzelor
producerii evenimentului”, a precizat
IJP Prahova, care a anunţat că în
zona accidentului nu s-au înregistrat
probleme de trafic.
ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. UN
MOTOCICLIST A AJUNS LA SPITAL
Accidentul rutier s-a produs
pe strada Gheorghe Grigore

demonstrează, o dată în plus,
că nu mai tolerează abaterile
drumarilor și că va plăti doar
activitățile prestate conform
contractelor.”
Reamintim că, recent,
traficul rutier s-a derulat
cu mare dificultate pe mai
multe drumuri județene, iar
administratorul drumurilor,
respectiv, CJ Prahova, a fost
amendat de polițiști pentru
deszăpezirea deficitară.

Cantacuzino, în eveniment fiind
implicate un autoturism condus
de un bărbat în vârstă de 32 de
ani și o motocicletă condusă de
un tânăr în vârstă de 29 de ani.
În urma impactului, tânărul în
vârstă de 29 de ani a fost rănit și
a necesitat transportul la Unitatea
de Primiri Urgențe a Spitalului
Județean de Urgență Ploiești.
Atât conducătorul auto, cât și
conducătorul motocicletei au fost
testați, rezultatul fiind negativ în
ambele cazuri. Poliția continuă
cercetările pentru a stabili cum s-a
produs evenimentul rutier.
PAGINA
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STADIUL ALIMENTĂRII CU APĂ
ÎN LOCALITĂȚILE DIN ROMÂNIA
continuare din pagina 1

Î

n
Strategia
Națională
pentru
Dezvoltarea Durabilă -orizont 2030,
document adoptat în 2018, ca urmare a
semnării de către România și Uniunea
Europeană a Agendei 2030 pentru Dezvoltare
Durabilă (2015, Adunarea Generală a ONU,
New York), Guvernul și-a asumat câteva
angajamente privind alimentarea cu apă și
canalizarea. Cel mai important sună așa:
„conectarea gospodăriilor populației din
orașe, comune și sate compacte la rețeaua de
apă potabilă și canalizare în proporție de cel
puțin 90%”. În articolul de față vom prezenta
care era situația la sfârșitul anului 2019,
ultimul pentru care Institutul Național de
Statistică dispune de cifre, în ceea ce privește
alimentarea cu apă.

PATRU ORAȘE DIN ROMÂNIA
NU AU ÎNCĂ APĂ ÎN CASĂ!
În 2019, din totalul de 3.181 de
localități din România, dispuneau de
rețea publică de alimentare cu apă 2.586
de unități administrativ-teritoriale, ceea
ce corespunde unui procent de 81, 295%.
În mediul urban, gradul de acoperire este
98,75% (316 municipii și orașe, din 320), iar
în mediul rural, procentul este de 79,34%
(2.270 de comune, din totalul de 2.861).
(vezi tabel 1)
Cifrele prezentate sunt oarecum
înșelătoare. Institutul Național de Statistică
arată că, în decembrie 2019, populația
deservită de sistemul public de alimentare
cu apă se ridica la 13.728.144 de persoane.
Dacă raportăm cifra la populația rezidentă
din iulie același an (19.375.835 de
persoane), rezultă un procent de 70,85 %,
ceea ce înseamnă că nu toată populația din
localitățile care dispun de rețea de apă este
și conectată la sistem. În cazul populației
după domiciliu (22.193.286 de locuitori),
procentul e și mai mic, scade la 61,85%. La
nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea
cea mai mare a populației conectate la
sistemul public de alimentare cu apă, în
total populație rezidentă, s-a înregistrat în
regiunea București-Ilfov (87,7%), urmată
de regiunea Sud-Est (82,3%). Gradul cel
mai redus de racordare s-a înregistrat în
regiunea Nord-Est (50,1%), urmată de
regiunea Sud-Vest Oltenia (59,3%).

REȚEAUA DE ALIMENTARE CU
APĂ ÎN MEDIUL RURAL
Mediul rural este clar dezavantajat din
punctul de vedere al asigurării acestei
minime utilități. Din păcate, în baza de
date a INS nu găsim date privind populația
din mediul rural deservită de rețeaua
centralizată de apă, ci numai total locuitori
(urban+rural) conectați la acest sistem. În
schimb, avem numărul de comune care au
înființat sistemul de alimentare cu apă, însă

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
nu vom ști în ce măsură toate satele dispun
de această facilitate. Din experiența de teren
știm că, de regulă, comunele compacte sunt
branșate în totalitate la apă. Nu la fel se
întâmplă în localitățile cu satele dispersate,
situate la 4-10 km de satul de reședință sau
cele din zona de deal și de munte, unde
cătune întregi sau grupuri de case nu au
acces la rețea. Pe regiuni de dezvoltare,
vedem că situația cea mai bună se întâlnește
în Sud-Est (91,54% grad de acoperire) și
Nord-Vest (90,81 %), iar cele mai puține
comune cu rețea găsim în regiunile NordEst (66,79%) și Sud-Vest Oltenia (69,11%).
(vezi tabel 2)

SITUAȚIA CONECTĂRII LA APĂ
A COMUNELOR, PE JUDEȚE
Mergem însă mai în profunzime cu
analiza noastră și vedem care este situația
pe județe. Și vom observa că în clasamentul
județelor cu cele mai multe comune cu rețea
de apă se regăsesc trei din cele mai bogate
comunități din țară- Constanța-98,30%,
Timiș-97,75%, Cluj-94,66%, dar și trei care,
economic, sunt în subsolul unei ierarhii
naționale- Tulcea-97,82%, Brăila-95,00%
și Satu Mare-94,91%. Județele din sudul
țării și din nordul Moldovei dau cele
mai slabe performanțe: Giurgiu-37,25%,
Suceava-46,93%, Teleorman-48,91% și
Botoșani-56,33%.
Județe cu peste 90% din comune care
dispun de sistem de alimentare cu apă:
-Constanța: 58 de comune cu rețea, din
59 total, 98,30%;
-Tulcea: 45 de comune cu rețea, din 46
total, 97,82%;
-Timiș: 87 de comune cu rețea, din 89
total, 97,75%.
-Brăila: 38 de comune cu rețea, din 40
total, 95,00%;
-Satu Mare: 56 de comune cu rețea, din
59 total, 94,91%;
-Cluj: 71 de comune cu rețea, din 75
total, 94,66%;
-Maramureș: 59 de comune cu rețea, din
63 total, 93,65%;
-Argeș: 88 de comune cu rețea, din 95
total, 92,63%;
-Alba: 62 de comune cu rețea, din 67
total, 92,53%;
-Călărași: 46 de comune cu rețea, din 50
total, 92,00%;
-Galați: 56 de comune cu rețea, din 61
total,91,80%;
-Buzău: 74 de comune cu rețea, din 82
total, 90,24%.
În această grupă se regăsesc 3 județe
din regiunea Sud-Est (Constanța, Tulcea și
Brăila), 3 din Nord-Vest (Satu Mare, Cluj și
Maramureș), 2 din Sud-Muntenia (Călărași
și Argeș), 1 din Vest (Timiș) și 1 din Centru
(Alba). Interesant este că Sud-Est, care se

Tabel 1
Numarul orașelor cu retea de distributie a apei, pe regiuni
de dezvoltare
Nr.
Nr
%
Regiune
total orase cu
orașe retea
Regiunea NORD-VEST
43
43 100,00
Regiunea CENTRU
57
56
98,24
Regiunea NORD-EST
46
44
95,65
Regiunea SUD-EST
35
34
97,14
Regiunea SUD-MUNTENIA
48
48 100,00
Regiunea BUCURESTI - ILFOV
9
9 100,00
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
40
40 100,00
Regiunea VEST
42
42 100,00
TOTAL
320
316
98,75
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situează ca PIB general pe locul 5 între
regiunile țării, are cele mai multe județe și
comune conectate la rețeaua de apă. Cum a
făcut, asta ar trebui să fie scris într-un manual
de bune practici, ca expemplu inclusiv pentru
Prahova, depășită chiar de Călărași, județ
care are al șaselea cel mai mic PIB din țară,
după Covasna, Sălaj, Mehedinți, Ialomița și
Tulcea. Ei bine, vorbind despre Tulcea, cel
mai sărac județ din țară a ajuns să fie pe locul
secund în România, ca alimentare cu apă în
mediul rural!
Județe cu 80- 90% din comune care
dispun de sistem de alimentare cu apă:
-Ialomița: 53 de comune cu rețea, din
din totalul de 59 de UAT din mediul rural,
89,83%;
-Brașov: 43 de comune cu rețea, din 48
total, 89,58%;
-Prahova: 80 de comune cu rețea, din 90
total, 88,88%;
-Arad: 60 de comune cu rețea, din 68
total, 88,23%;
-Bistrița-Năsăud: 51 de comune cu rețea,
din 58 total, 87,93%;
-Harghita: 51 de comune cu rețea, din 58
total, 87,93%;
-Sălaj: 50 de comune cu rețea, din 57
total, 87,71%;
-Bihor: 79 de comune cu rețea, din 91
total, 86,81%;
-Vâlcea: 66 de comune cu rețea, din 78
total, 84,61%;
-Bacău: 71 de comune cu rețea, din 85
total, 83,52%;
-Dâmbovița: 68 de comune cu rețea, din
82 total, 82,92%;
-Caraș-Severin: 57 de comune cu rețea,
din 69 total, 82,60%;
-Ilfov: 26 de comune cu rețea, din 32
total, 81,25%.
Aici regăsim 3 județe din regiunea SudMuntenia (Ialomița, Prahova și Dâmbovița),
3 din Nord-Vest (Bistrița-Năsăud, Sălaj și
Bihor), 2 din Centru (Brașov, Harghita),
2 din Vest (Arad și Caraș-Severin), 1 din
Nord-Est, 1 din Sud-Vest Oltenia, la care
se adaugă Ilfov. În ceea ce privește Prahova,
nu putem decât să trăim dezamăgirea că și
Ialomița ne-a luat-o înainte, deși are un PIB
de patru ori mai mic decât al nostru! Mai
remarcăm, de asemenea, situarea foarte jos
a județului vecin Ilfov, despre care știm că
Tabel 2

Numarul comunelor cu retea de distributie a apei, pe regiuni de
dezvoltare
Nr. total Nr. comune
%
Regiune
comune
cu rețea
Regiunea NORD-VEST
403
366 90,81
Regiunea CENTRU
357
289 80,95
Regiunea NORD-EST
506
338 66,79
Regiunea SUD-EST
355
325 91,54
Regiunea SUD-MUNTENIA
519
399 76,87
Regiunea BUCURESTI - ILFOV
32
26 81,25
Regiunea SUD-VEST OLTENIA
408
282 69,11
Regiunea VEST
281
245 87,18
TOTAL
2.861
2.270 79,34

are cele mai bogate comune din România:
în 2019, șapte centre rurale au avut bugete
de peste 30 mil. lei, opt de 20-30 mil. lei,
iar 18 au dispus între 10 și 20 mil. lei. Cu
o asemenea bogăție, să mai ai încă șase
localități fără apă în sistem centralizat e
aproape de neînțeles.
Județe cu 70- 80% din comune care
dispun de sistem de alimentare cu apă:
-Vrancea: 54 de comune cu rețea, din 68
total,79,41%.
-Vaslui: 63 de comune cu rețea, din 81
total,77,77%;
-Mureș: 70 de comune cu rețea, din 91
total, 76,92%;
-Gorj: 46 de comune cu rețea, din 61
total, 75,40%;
-Hunedoara: 41 de comune cu rețea, din
55 total, 74,54%;
-Iași: 68 de comune cu rețea, din 93 total,
73,11%;
În această grupă se află 2 județe din
regiunea Nord-Est (Vaslui și Iași), 1 din
Sud-Est (Vrancea), 1 din Vest (Hunedoara),
1 din Centru (Mureș) și 1 din Sud-Vest
Oltenia (Gorj). Remarcăm o curiozitate:
Vaslui se află cu mult înaintea Iașului, deși
primul are un buget de patru ori mai mic
decât al celui mai bogat județ din regiunea
Nord-Est, am numit Iași.
Județe cu 60- 70% din comune care
dispun de sistem de alimentare cu apă:
-Sibiu: 36 de comune cu rețea, din 53
total, 67,92%;
-Covasna: 27 de comune cu rețea, din 40
total, 67,50%;
-Dolj: 67 de comune cu rețea, din 104
total, 67,30%;
-Mehedinți: 40 de comune cu rețea, din
61 total, 65,57%;
-Neamț: 50 de comune cu rețea, din 78
total, 64,10%;
-Olt: 63 de comune cu rețea, din 104
total, 60,57%.
În sumar, grupa cuprinde 3 județe din
regiunea Sud-Vest Oltenia (Dolj, Mehedinți
și Olt), 2 din Centru (Sibiu și Covasna), 1
din Nord-Est (Neamț). Surprinzătoare este
plasarea în această categorie a județului Sibiu,
despre care românilor le-a plăcut întotdeauna
să spună că ar fi model de dezvoltare pentru
țară. Iată că nu este chiar așa!
Județe cu sub 60 % dintre comune care
dispun de sistem de alimentare cu apă:
-Botoșani: 40 de comune cu rețea, din 71
total, 56,33%;
-Teleorman: 45 de comune cu rețea, din
92 total, 48,91%;
-Suceava: 46 de comune cu rețea, din 98
total, 46,93%;
-Giurgiu: 19 de comune cu rețea, din 51
total, 37,25%.
Polul sărăciei rurale este împărțit între
nordul Moldovei (regiunea Nord-Est,
Botoșani și Suceava) și Sud-Muntenia
(Teleorman și Giugiu). Aici ne vom rezuma
la un singur comentariu: Teleorman a dat
un premier (Viorica Dăncilă) și doi ministri
(Liviu Dragnea-lider al PSD și Carmen
Dan), iar Giurgiu ni l-a livrat în guvern pe
Niculae Bădălău...
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE
DURABILĂ A JUDEȚULUI PRAHOVA
D
ÎN PERIOADA 2021-2027(II)

C

ontinuăm, astăzi, să prezentăm detalii din Strategia de dezvoltare durabilă a județului
Prahova pentru perioada 2021-2027, cu date despre infrastructura de sănătate. Din
păcate, aici vorbim despre un domeniu în care statul și autoritățile publice n-au construit
nimic în 30 de ani, cu excepția unor dispensare umane sau centre de ambulanță în mediul
rural. Spre comparație, în acest interval, dacă statul a rămas cu 16 spitale, mediul privat a
construit 10 unități spitalicești. Este ceea ce recunosc și autorii documentului: „lipsa unor
investiții majore în spitale pentru creșterea numărului de paturi și a accesului la proceduri
medicale poate duce în continuare la pierderea de vieți. De asemenea, insuficiența dotărilor
SISTEMUL SANITAR,
SANITAR MULT SUB PUTEREA ECONOMICĂ A JUDEȚULUI spitalicești care ar permite proceduri medicale de specialitate face neatractiv județul pentru
medicii specialiști, numărul acestora fiind insuficient.”
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A

utorii strategiei fac o prezentare
generală a modului cum funcționează
sistemul sanitar românesc. Și era să zicem:
cu multă șpagă în majoritatea covârșitoare
a cazurilor. Glumeam, evident! Mecanismul
este cam așa: Ministerul Sănătății este
responsabil pentru guvernanța generală,
în timp ce Casa Națională de Asigurări
de Sănătate (CNAS) administrează și
reglementează sistemul. Ambele sunt
reprezentate la nivel local prin autoritățile
județene din domeniul sănătății publice și
prin casele județene de asigurări de sănătate.
Casele județene de asigurări de sănătate
cumpără servicii de la furnizorii de servicii
medicale la nivel local; în plus, furnizorii de
servicii medicale sunt plătiți de Ministerul
Sănătății în cadrul programelor naționale
de sănătate. În 2010 s-a realizat o așa-zisă
descentralizare, prin trecerea spitalelor de
la Ministerul Sănătății în administrarea
consiliilor județene și locale.
PRIMUL LOC ÎN ROMÂNIA
DUPĂ NUMĂRUL DE ANI DE
VIAȚĂ PIERDUTI PRIN DECESE
PREMATURE, CAUZATE DE BOLI
ALE APARATULUI CIRCULATOR
Înainte de a vorbi despre infrastructura
de sănătate și gradul de acoperire cu medici
și personal medical, în strategie sunt
prezentate câteva cifre din Prahova valabile,
atenție, pentru 2018:

cum ar fi boli cardiovasculare, ischemice și
respiratorii. Pe urmă, accesul populației la
paturi de spital și proceduri de specialitate,
mai redus decât cel înregistrat la nivel
național, este de asemenea inexplicabil din
aceleași considerente.
NUMĂRUL DE SPITALE CU PATURI
DE LA STAT, ACELAȘI CA ÎN 1990
Pentru că tot a venit vorba despre spitale,
haideți să vedem și infrastructura de sănătate
de care dispunea Prahova în 2019. Înainte
de toate însă avem un comentariu: într-un
sondaj de opinie, 70,2% dintre cetățeni și
49,2% părți interesate sunt nemulțumiți
și foarte nemulțumiți în ceea ce privește
infrastructura de sănătate din județ (medic
de familie, rețeaua de policlinici, spitale
etc.). În 1990, Prahova avea o infrastructură
sumară de sănătate: 16 spitale, 243 de
dispensare medicale, 2 sanatorii TBC, 2
preventorii și 30 de creșe. Din datele INS,
observăm că, după 30 de ani, am rămas tot
la 16 spitale la stat, în vreme ce mediul privat
a construit 10 unități sanitare cu paturi. Și
în general mediul privat s-a mișcat mult mai
bine, deținând oarecum controlul, în raport
cu sistemul public de sănătate. Evident,
oamenii de afaceri au „vânat” domeniile
avantajoase (bănoase) și nu s-au dus în zone
complicate ori sensibile, cum ar fi centrele
de sănătate mintală, sanatorii TBC etc.
La nivel național, cu 125.029 de paturi în

-6,2 ‰ rata mortalității infantile, ușor
sub media României, dar mai ridicată decât
în unele județe vecine (ex. Dâmbovița-2,8
‰ născuți vii);
-13 ‰ rata mortalității, mai mare decât
rata la nivel național (11,9 ‰);
-8,1 ‰ rată brută de mortalitate, egală cu
media națională, dar peste cea a unor județe
vecine (ex. Brașov- 7,3 ‰);
-1.360 la 100.000 de locuitori rata de
incidență a bolilor ischemice, cu mult peste
media națională, de 806,5 la 100.000 de
locuitori;
-primul loc în România după numărul de
ani de viață pierduti prin decese premature
cauzate de boli ale aparatului circulator
(32.035 ani de viață pierduți);
-locul 3 la nivel național ca număr de ani
pierduți prin decese premature cauzate de
tumori maligne;
-patru localități erau fără medic de
familie la sfârșitul anului 2018: Cărbunești,
Gura Vadului, Păcureți și Vadu Săpat;
-5,3 de paturi de spital la 1.000 de
locuitori, cifră sub media națională;
-0,8 de proceduri medicale (CT, RMN,
angioplastii) pentru un locuitor, sub media
națională, de 0,9 proceduri/locuitor.
Surprinzătoare cifre pentru al cincilea
cel mai bogat județ al țării! Asta ar însemna
că în Prahova nu prea funcționează
prevenția, de vreme ce avem rate mari de
mortalitate prematură cauzate de afecțiuni

Tabel 1
Categorii de unități sanitare
Spitale
Ambulatorii de specialitate
Ambulatorii integrate spitalului
Dispensare medicale
Centre de sanatate
Centre de sanatate mintala
Sanatorii balneare
Unitati medico-sociale
Centre de diagnostic si tratament
Centre medicale de specialitate cu paturi de spital
Centre de dializa
Puncte de lucru ale centrelor de dializa
Cabinete medicale de medicina generala
Cabinete medicale scolare
Cabinete medicale studentesti
Cabinete medicale de familie
Cabinete stomatologice
Cabinete stomatologice scolare
Cabinete stomatologice studentesti
Societate stomatologica civila medicala
Cabinete medicale de specialitate
Farmacii
Puncte farmaceutice
Depozite farmaceutice
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnica dentara
Centre de transfuzie
Alte tipuri de cabinete medicale

care
Total Din
privat
26
10
3
3
16
4
1
1
2
1
1
1
3
3
1
1
3
3
66
64
80
1
351
351
464
462
12
1
1
3
3
370
370
252
232
61
59
13
13
139
60
155
154
1
1
7
7

Tabel 2
Numărul medici (exclusiv stomatologi) în unitățile sanitare
din Prahova
Ani
1990
2015
2016
2017 2018 2019
Total
Sistemul public
Sistemul privat

1.269
1.269
-

1.127
641
486

1.116
643
473

1.166 1.193 1.196
672 690 704
494 503 492

Tabel 3
Personal mediu sanitar in unitățile sanitare din Prahova
Ani
1990
2015
2016
2017
2018 2019
Total
4.234
Sistem public 4.234
Sistem privat :

4.927
2.979
1.948

5.023
3.033
1.990

5.197
3.130
2.067

5.323 5.525
3.140 3.162
2.183 2.363

spitale, indicele de asigurare a populației
era de 6,4 paturi la mia de locuitori. Cu
5,3 paturi la mia de locuitori, Prahova se
situează sub media națională și sub indicele
unor județe limitrofe. Cu 684 de paturi la
100.000 de locuitori, România se situează
mult sub țări precum Germania, Austria,
Bulgaria, Cehia, Ungaria.
16,5 NUMĂRUL DE MEDICI/10.000
LOCUITORI, CIFRĂ MULT SUB
MEDIA PE ȚARĂ-31,1!
În ceea ce privește asistența medicală,
în 1990, în Prahova își exercitau profesia
1.269 de medici (fără stomatologi). Cifra
nu a mai fost egalată în perioada analizată,
2015-2019. De altfel, în strategie se arată
că, între anii 2012-2016, s-a înregistrat o
scădere a numărului de medici, dar din
2016, se observă un ușor reviriment și în
sistemul public, și în cel privat. La aceștia
se adaugă medicii stomatologi, cifrele
arătând o creștere de la 249, în 1990, la 537
( 22 la stat și 515 în mediul privat), în 2019.
Asistența medicală primară este insuficient
folosită, în timp ce serviciile spitalicești sunt
utilizate excesiv, astfel cum o demonstrează
ratele foarte mari de externări. De exemplu,
în 2016, cetățeanul obișnuit din România
a consultat un medic în cadrul asistenței
medicale primare sau un medic specialist
(în regim ambulatoriu) doar de cinci ori, față
de media UE, de 7,5 consultații. Pacienții se
bazează adesea pe serviciile de urgență din
spitale dacă au nevoie de asistență medicală,
inclusiv de îngrijiri fără caracter urgent.
De altfel, numărul medicilor de familie a
scăzut ușor, de la 393, în 2012, la 386, în
2018. Numărul de medici ce revin la 10.000
locuitori indică 16,5, cifră mult sub media
pe țară, de 31,1 medici la 10.000 locuitori și
sub media din unele județe vecine, cum ar fi
Brașov-31,2. (vezi tabel 2)
În ceea ce privește asistenții medicali,
în sistemul de stat lucrau, în 1990, 4.234
de persoane, iar în 2019, numărul a scăzut
la 3.162 de angajați. În schimb, în sistemul
privat lucrează alți 2.363 de asistenți, astfel
că numărul total ajunge la 5.525. Chiar și așa,
autorii strategiei arată că numărul este încă
insuficient: „în anul 2018, rata de asigurare
a populației cu asistenți medicali, de 71,4 la
10.000 de locuitori, era sub valoarea medie
pe țară, de 74,9 asistenți medicali la 10.000
de locuitori. (vezi tabel 3)
SOLUȚII VIITOARE
Deocamdată, în prima parte a strategiei,
se vorbește la modul general de câteva soluții
care să remedieze problemele constatate:
atragerea unor investiții private în servicii
medicale de specialitate mai ales în zona de
cardiologie-boli respiratorii, investiții din
fonduri europene, finanțări europene postpandemie. Despre aceste soluții însă, să ne
scuzați, auzim de 30 de ani. Bineînțeles că
vom aștepta cu interes viziunea autorităților
județene și locale în legătură cu reforma din
sistemul sanitar. Ceea ce știm la această oră
este că se află în contrucție un singur spital
de stat, la Sinaia, dar și la acela se lucrează
de vreo două decenii, iar acum a rămas în
grija autorităților locale, iar un al doilea, la
Ploiești, e în fază de... intenție.
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LUNGEȘTE, DOAMNE, RĂBDAREA
L
ELECTORATULUI PÂNĂ LA
ANTICIPATELE PSRM-ULUI

„S

uccesul” eșecului investirii Guvernului Gavriliță a mai dat în vileag cel puțin
două realități ale puterii de la Chișinău: a) Republica Moldova, laolaltă cu
cetățenii ei (deocamdată), rămâne în continuare un stat captiv al „mafiei și bandiților”
de la guvernare; b) putreziciunea morală a clasei politice și chiar a forului legislativ (ce
să mai zici de justiție în această realitate?!). Lupta pentru putere, de dragul confortului
propriu și nu în interesul cetățeanului, a devenit și mai acerbă decât pe timpul regimurilor
Voronin sau Plahotniuc. Ultimele evenimente de la vârful piramidei de guvernare riscă
escaladeze în continuare ura și dezbinarea, divizarea și mai accentuată a societății în
condițiile instituirii unei guvernări de cartel de păstrare a intereselor oligarhice DodonȘor-Plahotniuc, nu-i exclus, Platon. Interese ce nicidecum nu pot servi drept temelie
pentru consolidarea unei societăți prospere, după cum le place să mintă mereu.
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro
„AMAR!” LA MIRI, AMAR DE TOT
ÎN SUFLETUL OMULUI DE BUNĂ
CREDINȚĂ
Ședința de peste șase ore din 11 februarie
curent a plenului legislativului de la
Chișinău nu s-a remarcat prin nimic nou
– efectiv, același spectacol lugubru de circ,
decât pe alte cărări. „Investirea” Guvernului
Gavrilița nu a acumulat nici un vot. Faptul
ar fi trebuit să bucure în egală măsură atât pe
simpatizanții președinției, cât și pe adversarii
ei. Or, practic toți, la diferite etape, inclusiv
mai recent, s-au declarat pentru anticipate.
Adevăratul scop (nu al noii alianțe PSRMȘOR&etc., ci al ex-președintelui Dodon)
nu a fost de a desemna un „manager
anticriză în fruntea executivului”, care să
evite „adâncirea haosului, crizei sociale și
economice provocată de pandemia coronavirusului”, ci de a pune tunurile pe Maia
Sandu, denigrându-și cât de mult posibil
adversarul politic personal și al partidului
pe care mai are iluzia că îl va conduce
glorios în următoarele bătălii politice.
Ori dacă ne amintim bine, chiar a doua zi
după scrutinul prezidențial liderul socialist
declara orgolios: lupta abia începe.
Astfel că în toate luările de cuvânt (că
numai alocuțiuni nu le poți numi) pudelii
lui Dodon, care, lipsiți de umbrela liderului
susținut încă de Kremlin, ar valora ei înșiși
nu mai mult decât zero, s-au năpustit
de la tribuna parlamentului nu atât cu
critici (căci de analize nici vorbă) asupra
programului de guvernare, cât cu calomnii
asupra tuturor candidaturilor în parte, fără
excepție. Calomnii care, în ultimă instanță,
convergeau la adresa noului președinte al
Republicii Moldova. Urmărind „logica” lor,
guvernul Gavriliță, care nu a guvernat nici
un minut și care încă nu fusese investit, este
din capul locului „cel mai corupt” și întreaga
garnitură face parte din … PLDM (?!), iar
Maia Sandu – culmea! – a făcut alianță cu
Plahotniuc și chiar a câștigat prezidențialele
cu același Plahotniuc, a furat miliardul, a
concesionat aeroportul, este responsabilă de
landromat, atacurile raider asupra băncilor,
de omorul deputatului Butmalai (?!!) etc.,
etc. Majoritatea insinuărilor au venit de la
PSRM prin gura deputatului Bogdan Țîrdea,
cel mai performant autor de fake news-uri al
socialiștilor. Ca până la urmă, tot acest show de
doi bani, să se încheie cu o mutare într-un fel
surpriză pe tabla de șah a socialiștilor: Corneliu
Furculiță, liderul fracțiunii PSRM, a anunțat
formarea unei noi majorități parlamentare
din 54 de deputați socialiști, de la partidul
„ȘOR” laolaltă cu transfugii de la „Pentru
Moldova”, plus „neafiliații” Eugeniu
Nichiforciuc și Vladimir Andronachi,
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precum și independentul „dependent”
de PSRM Alexandru Oleinic. Opoziția a
acoperit mariajul socialiștilor și șoriștilor,
deja oficializat, cu scandarea tradiționalului
„Amar!”. Cât de „dulce” va fi însă această
nouă majoritate pentru societate în
ansamblu?
ȘAH LA REGINĂ, ȘANTAJUL
OPOZIȚIEI SAU BLOCAREA
ANTICIPATELOR?
Noua majoritate „tehnică”, cum au
numit-o înșiși socialiștii, a venit și cu
propriul candidat de premier: Mariana
Durleșteanu. Propunerea nu a surprins
atât opoziția, cât analiștii politicii care se
pierd în a interpreta mișcarea surpriză: o
nouă șicană pentru Maia Sandu, un șantaj
pentru partidele din opoziție sau șah la
președinție? Un lucru prinde a se profila tot
mai clar: nu numai transfugii de la „Pentru
Moldova” și deputații partidului „ȘOR”, care
se declară pe față pentru anticipate, dar
de fapt nu și-ar dori să piardă fotoliul de
parlamentar, ci și socialiștii sunt îngrijorați
de diluarea tot mai evidentă a încrederii
cetățenilor în PSRM. Or, făcută înainte
de a se consuma votul în favoarea sau
împotriva Guvernului Gavrilița, mișcarea
pare să aibă în primul rând scopul de a nu-i
permite președintei Sandu să se grăbească
cu desemnarea repetată a Nataliei Gavrilița
la funcția de premier. Derularea ulterioară
a evenimentelor confirmă această supoziție.
În seara aceleași zile, după o blitz-rundă de
consultări (formală, trebuie să înțelegem)
cu fracțiunile din parlament, Maia Sandu a
desemnat-o repetat pe Natalia Gavrilița la
funcția de prim-ministru, pentru a obține
repetat același rezultat. Scopul urmărit
de șeful statului este de a provoca cât mai
curând alegeri parlamentare anticipate ca
remediu pentru depășirea crizei politice și
guvernamentale. Și dimpotrivă, tentativa
cu care au răspuns socialiștii – de a instaura
un nou guvern „de tehnocrați” în frunte
cu Durleșteanu nu e altceva decât o nouă
manevră a lui Dodon, prin care a pășit pe
calea amânării anticipatelor, dacă nu chiar a
suprimării lor.
Cine e Mariana Durleșteanu? Ca
profesionist este și ea de talia Nataliei
Gavrilița, economistă, de asemenea fostă
colegă cu liderul socialiștilor – ambii
au fost miniștri (Dodon al economiei,
Durleșteanu al finanțelor) în guvernul
comunist condus de Zinaida Greceanîi. De
pe atunci (anii 2008-2009) acel guvern era
deja considerat „Guvernul lui Plahotniuc”.
În 2008 premierul Greceanîi, vicepremierul
Dodon și ministrul finanțelor, Mariana
Durleșteanu, semnau o hotărâre de guvern

prin care erau scoase la privatizare compania
„Air Moldova” și hotelul Codru”, de fapt
o hoție în favoarea lui Plahotniuc, ambele
aparținând și astăzi oligarhului fugar. Și
asta chiar dacă anterior aceste privatizări
primiseră un aviz negativ al Centrului de
Analiză și Prevenire a Corupției, proiect
finanțat de UE și de alți parteneri externi
și asumat atunci de Chișinău. Cu toate
acestea, Durleșteanu închide ochii și
semnează în beneficiul lui Plahotniuc, iar
Ministerul Finanțelor încasează o sumă de
4-5 ori mai mică față de prețul de piață, pe
hotelul „Codru” și pe alte bunuri privatizate
de Plahotniuc – Cafeneaua Parlamentului,
„Grădina Moldovei” (10 ha de pământ în
Chișinău), parcul „La Izvor” ș. a. Faptul
că Durleșteanu a acceptat, după 13 ani, să
reprezinte acești corupți în noul lor joc,
ne face să ne întrebăm dacă nu este cumva
vulnerabilă în fața aceleeași mafii – și azi –
Plahotniuc-Dodon-Shor-Platon?
MAIA SANDU, ÎNTRE RIGORILE CC ȘI
AMENINȚĂRILE PSRM
În contextul propunerii PSRM & company
privind desemnarea Marianei Durleșteanu
pentru funcția de prim-ministru, precum
și crearea majorității parlamentare care vine
să o susțină, apare dilema dacă președinta
Maia Sandu este sau nu obligată să semneze
un astfel de decret sau să insiste repetat pe
propunerea Nataliei Gavrilița. Potrivit unei
decizii a CC din 6 august 2020, șeful statului
are obligația de a desemna propunerea
majorității parlamentare. În același timp
opiniile experților constituționaliști sunt
împărțite. Unii dintre ei (Alexandru
Tănase, ex-președinte CC, și Teodor
Cârnaț, fost membru al CSM) consideră
că Maia Sandu este obligată, conform
Constituției, să accepte propunerea unei
majorității formalizate. De cealaltă parte,
Alexandru Arseni, doctor abilitat în drept,
specialist în dreptul constituțional și unul
dintre autorii Constituției, precum și
Nicolae Osmochescu, alt exeget în dreptul
constituțional, fost judecător al CC,
consideră că actuala „majoritate tehnică”
nu întrunește condițiile de legitimitate.
Ori, conform Regulamentului legislativului,
o majoritate se consideră legală în cazul
când există decizii confirmate prin procese
verbale ale fracțiunilor care o creează, ceea
ce nu au făcut nici cei de la PSRM, nici cei
din fracțiunea partidului „ȘOR” cu anexa
lor de la „Pentru Moldova”.
Ce se întâmplă dacă totuși, șefa statului
refuză să semneze un astfel de decret? În
caz contrar, șeful statului poate fi suspendat
și demis din funcție. Dar conform
Constituției, procedura de suspendare din
funcție a președintelui presupune votul a
67 de deputați în Parlament, ulterior cu
organizarea unui referendum național. În
condițiile actuale, pare imposibil o astfel
de majoritate, iar un eventual referendum
doar ar consolida poziția actualului șef de
stat și al PAS în defavoarea PSRM și „ȘOR”.
Oricum, Maia Sandu a respins, după ce la
președinție a venit o scrisoare semnată de
54 de deputați, propunerea acestora de
premier pe motiv că în listă a descoperit
„semnături ale persoanelor în raport cu
care există dubii că și-ar fi exprimat voința
în mod liber, persoane care au fost supuse
actului răpirii, au fost ținute ostatici, au fost
implicate în furtul miliardului și deputați
care au schimbat mai multe partide politice”.
De precizat că un motiv similar a invocat în
2016 președintele Nicolae Timofti, când a
respins candidatura lui Vlad Plahotniuc la

funcția de premier, înaintat atunci de un
partid al majorității – PDM.
CÂT MAI AU ALEGĂTORII SĂ
AȘTEPTE ANTICIPATELE?
Pentru Maia Sandu lucrurile par să se
complice și din cauza râvnei cu care foștii
ei aliați, Platforma DA, îl propun drept
candidat de premier pe Andrei Năstase.
Președintele PPDA afirmă că formațiunea
sa e gata să-și asume guvernarea într-un
executiv anticriză, pentru a dejuca planurile
de învestire a unui guvern subordonat lui
Dodon și Shor. „Decât să lași țara pe mâna
lor, e mai bine ca împreună cu președintele
țării, cu partidele pro-europene din
Parlament să avem un Guvern anticriză
care să rezolve problemele stringente ale
cetățenilor și să pună bazele unor alegeri
libere și corecte”, se bate cu pumnii în piept
Năstase, afirmând că și-a format deja „un
cabinet de miniștri capabil să livreze rezultate
imediate pentru țară” și de a nu admite un
blocaj constituțional și a împiedica numirea
unui candidat al majorității Dodon-Șor. Nu
e clar însă de la cine ar putea obține cel puțin
51 de voturi pentru investire? Să existe vreo
conjurație cu Dodon, și cu el coleg mai vechi
de proteste? Or, liderul fracțiunii PSRM,
Corneliu Furculiță, nu exclude că pentru
candidatura desemnată de ei ca premier vor
vota mai mulți deputați decât au înaintat-o,
după ce Durleșteanu va discuta cu toate
fracțiunile. „Și nu că excludem, dar suntem
siguri că vor fi încă fracțiuni și grupuri care
vor susține candidatura dumneaei”, pare
convins Furculiță. Întrebat de la cine concret
mai așteaptă susținere, acesta a răspuns: „De
la toți, de la democrați, de la „Pro-Moldova”,
nu excludem și de la PAS”. Furculiță a mai
precizat că executivul va fi format la discreția
candidatului înaintat și nu pe criterii politice
– la baza constituirii lui va fi profesionalismul.
E drept că, anulând ședința de investire de luni
pe joi, socialiștii au făcut nu puține eforturi
pentru a aduna cele 54 de semnături. Și liderul
PDM, Pavel Filip, a fost chemat în cabinetul
spicherului Greceanîi pentru a-l convinge să se
alăture majorității, la acel moment în formare,
dintre PSRM + Pentru Moldova + Nichiforciuc
+ Oleinic + Andronachi, doar că fără Ilan Shor.
„Am spus categoric „Nu!”, recunoaște Filip.
Până la urmă, Curtea Constituțională va avea
de cântărit foarte bine dacă merită să-și ajusteze
jurisprudența pentru a nu admite impunerea
șeful statului să desemneze candidat la funcția
de prim-ministru pe un exponent al „mafioților
și bandiților”, prelungind viața politică a unei
componențe a legislativului ce produce „multiple
acte de corupție și prostituție”. O propunere de
a fi examinată posibilitatea revizuirii Hotărârii
CC din 6 august 2020 privind conceptul de
„formalizare a majorității parlamentare” a
fost înaintată înaltei Curți de deputatul PAS
Oazu Nantoi. Dincolo de dilema CC, cel mai
chinuitor este pentru cetățenii din stânga
Prutului să vadă cum se dau în spectacol cei
pe care i-a trimis să le facă viața mai bună, dar
încropesc, renasc coaliția toxică din care au
ieșit – Dodon, Shor, Plahotniuc, iar la umbra
celor 54 apare și Platon în schemă. Aceștia, tot
pe ascuns, nocturn, continuă să reclădească
vechea lor grupare politică criminală. Toate
aceste guverne de o zi sau cinci minute nu-s
decât un colac de salvare pentru corupți și
o gogoașă de amețit alegătorii în așteptarea
anticipatelor. Ce va decide Curtea vom ajunge
să vedem. Ce învățăminte însă vor trage
alegătorii din acest spectacol al absurdului,
care se prelungește din decembrie până nu se
știe când – va trebui să mai așteptăm.
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UN NOU TRATAT
EUROPEAN - DE CE NU?

Î

ntre eructaţiile lui Erdogan şi lockdown, mai există loc de reflecţie europeană? Pentru
că noi credem că merită citită Pierre Menat „Ten Questions on Post-Covidian Europe
(L’Harmattan, 97 de pagini). Acest fost consilier pentru afaceri europene al preşedintelui
Chirac pune 10 întrebări „între neîncredere şi putere” (acesta este subtitlul ) într-un
moment în care toată lumea se întreabă dacă Europa este capabilă să protejeze europenii
şi să construiască strategii industriale, pentru a apăra o monedă puternică împotriva
dolarului pentru a contracara revenirea marilor imperii sau dacă nu ar fi mai bine să ne
întoarcem „fiecare acasă”..., se întreabă cotidianul francez Le Point.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

P

ierre Menat propune în cele din
urmă un nou tratat. Putem auzi deja
scepticii indignându-se de un nou transfer
de suveranitate. Sursa de inspiraţie a acestui
diplomat pensionar este extrasă din munca
neterminată a unui mare om: generalul
de Gaulle, promotorul unui plan Fouchet
mort în faşă. Nu putem face din Europa o
putere respectată şi respectabilă fără a alege
parteneri de încredere, capabili să afirme o
poziţie în lume.
Să revenim, aşadar, la sursă: generalul de
Gaulle distinge în mod clar piaţa comună
de suveranitate în materie de apărare şi
politică externă. El o consideră pe cea de-a
doua mai imperativă decât prima. Planul
Fouchet a fost respins la începutul anilor
1960, deoarece, aşa cum ne aminteşte Pierre
Menat, belgienii şi olandezii nu l-au găsit
suficient de atlantist şi au dorit să includă
Regatul Unit în el. Se temeau de hegemonia
Franţei, mai ales în mâinile generalului...
Cu toate acestea, Pierre Menat face
bilanţul obstacolelor din trecut: Regatul
Unit a intrat, apoi a părăsit Uniunea;
Statele Unite se retrag din securitatea
europeană sau pretind că vor face acest
lucru; Consiliul European al şefilor de stat
şi de guvern, creat în anii 1970, a crescut
considerabil, în conformitate cu ceea ce
dorea de Gaulle... Prin urmare, autorul vede
aici o oportunitate: „Să aducă împreună pe
cei din statele europene care ar fi dispuşi să
se angajeze într-o Uniune strânsă, care să
respecte identităţile naţionale. Înfiinţarea
unui Consiliu european de securitate,
independent de instituţiile UE, care să se
ocupe de afaceri externe şi de apărare,
dar care să-şi lărgească acţiunea către alte
domenii care nu sunt acoperite deloc sau

insuficient de tratatele actuale, precum
sănătate, cultură sau cercetare. Desigur,
s-ar stabili o legătură între această Uniune
politică şi Uniunea Europeană”.
Mai întâi, trebuie remarcat faptul că
instituţiile UE au fost construite puţin
la noroc pentru deschiderile politice,
ratând în mod repetat şansa aprofundării
în momentul extinderilor succesive. Am
ajuns la un întreg care urmăreşte mai multe
logici fără să le ajungem vreodată din urmă:
o bucată de federalism aici, o bucată de
confederaţie acolo, un strat de organizaţie
internatională care nu numai că şi-ar
întâmpina membrii cu drepturi depline, dar
i-ar asocia pe alţii (Elveţia, Norvegia...) în
funcţie de abilităţi, terenuri de joc...
Arhitectul Europei nu există. Sau, mai
bine zis, sunt mai mulţi arhitecţi, au trăit în
mai multe epoci, sub influenţa diferitelor
curente ale secolului. Să ne imaginăm o
catedrală începută în secolul XI, continuată
în stilul Bauhaus, retuşată de Le Corbusier
şi al cărui ambalaj final ar fi fost încredinţat
lui Christo şi veţi avea o imagine destul de
exactă a monumentului european. Prin
urmare, Pierre Menat cere o ultimă mână de
ajutor: cea a generalului de Gaulle pentru a
finaliza Europa politică.
De asemenea, ar fi necesar să se decidă
soarta NATO, din care face parte şi Turcia,
ceea ce lasă loc reflecţiei... Acolo, autorul nu
decide.
Totuşi, există un înalt Reprezentant
pentru afaceri externe în cadrul UE. Are
chiar statutul de vicepreşedinte al Comisiei
şi se bucură de o administraţie numeroasă.
De când spaniolul Josep Borrell a preluat
postul odată cu înfiinţarea Comisiei von
der Leyen, catalanul nu a mânuit limba de

lemn dar,
dar spre marea lui nenorocire,
nenorocire are
doar o sabie... de lemn. Analizele sale sunt
faimoase, dar mijloacele sale de acţiune,
inexistente. Să solicite încetări ale focului
fără a fi în măsură să reprezinte cea mai
mică ameninţare pentru beligeranţi este un
exerciţiu deprimant de care Josep Borrell se
achită nu fără o anumită abnegaţie. Când nu
spune nimic, ne înfurie neputinţa Europei.
Când vorbeşte, se râde de neputinţa sa de a
fi ascultat de cei puternici.
PENTRU CE VA FI UTILIZATĂ
CONFERINŢA PRIVIND VIITORUL
EUROPEI?
Pentru a pune capăt acestei comedii,
Pierre Menat propune, prin urmare, să
se treacă la lucruri serioase: câteva state
europene - şi nu cele 27 - fac pasul într-o
adevărată politică externă comună. La
modul ideal, acest Consiliu de Securitate
ar fi format din Franţa, Germania, Italia,
Spania, Polonia şi... Regatul Unit. De fapt,
Londra nu ar fi obligată să adere din nou la
UE, deoarece acest tratat ar fi independent
de instituţii.
Angela Merkel formulase ideea unui
Consiliu de Securitate, dar a localizat-o în
UE cu membri prin rotaţie. Atât timp cât
rămâne regula unanimităţii, UE nu va fi
niciodată imună la luarea de ostatici de către
unul dintre ai săi, pentru a obţine câştig
de cauză pe un subiect sau altul. Pentru a

depăşi acest obstacol,
obstacol este necesar ca un nou
tratat de apărare care ar reuni doar state cu
adevărat motivate.
„Oamenii vor obiecta că ar fi inutil să
creăm o structură suplimentară când există
deja atâtea. Dar, în faţa imenselor mize ale
suveranităţii europene, cine poate pretinde
că structurile actuale sunt adaptate? Prin
urmare, trebuie să încercăm efortul”,
conchide autorul.
Singurul lider capabil să ducă acest
proiect este, prin definiţie, francez: în acest
caz, Emmanuel Macron sau persoana care îi
va succeda. Va lua Macron torţa căzută de
la generalul de Gaulle? Şi pe cine va găsi la
Berlin, Londra, Roma, Madrid sau Varşovia,
pentru a-1 ajuta în această întreprindere
irosită odinioară... Conferinţa privind
viitorul Europei, care trebuie, în principiu
(cu exceptia lockdown-ului general), să aibă
loc înainte de sfârşitul acestui an şi să se
întindă până în primăvara anului 2022, este
locul pentru a dezbate şi a decide această
uriaşă chestiune.
În cele din urmă, vom îndrăzni, în cazul
unui nou tratat, oricare ar fi acesta, să-i
facem pe oameni să voteze? Este greu de
imaginat că Europa se poate lipsi de această
bază populară, pentru a se proiecta cu
fortă în marile provocări ale secolului. Ar
trebui să acceptăm ca aceia care nu vor să se
implice să se dea la o parte, pentru a-i lăsa
pe alţii să treacă.

ATENTATELE AU NEVOIE DE O REACŢIE PUTERNICĂ

S

uccesiunea atentatelor teroriste din Austria și din Franţa reînnoiește îngrijorările legate de
extremismul islamic din Europa și dezbaterile referitoare la modul în care să se facă faţă intoleranţei
obscurantiste, comentează într-un editorial portalul de știri brazilian Folha Online.

L

uni (2 noiembrie 2020),
2020) un
atac cu focuri de armă a
provocat moartea a cel puţin patru
persoane și a rănit peste 20 de
persoane în centrul Vienei, locul
în care se află principala sinagogă
a orașului.
Acţiunea a fost comisă aparent

terorist, care a
de un singur terorist
fost ucis și care a fost descris de
ministrul de interne austriac
drept simpatizant al fracţiunii
extremiste Statul Islamic (SI).
Anul trecut, el fusese condamnat
la 22 de luni de închisoare pentru
încercarea de a se deplasa în Siria,

pentru a se alătura SI. Era eliberat
condiţionat.
După ce a îngrozit lumea
cu proiectul său nebunesc de a
institui un califat pe un teritoriu
care se întinde din Siria în Irak,
SI și-a pierdut baza teritorială în
ultimii ani și și-a văzut principalii
lideri arestaţi sau uciși.
Cu toate acestea, continuă
să-și transmită ideile radicale
și distructive, care maculează
și ameninţă tot ceea ce poate
fi pașnic, receptiv și benefic în
credinţa musulmană.
De altfel, trebuie remarcat
faptul
că
terorismul
fundamentalist islamic, este o
boală care afectează în mod laș
nu numai ţările din Occident, ci
și ţări majoritar musulmane, așa
cum s-a văzut în cazul atentatului

de la Universitatea din Kabul
(Afganistan), care s-a soldat cu 22
de morţi și a fost revendicat de SI.
În săptămânile care au precedat
aceste atentate, scena barbariei a
fost Franţa. Primul act oribil a avut
loc la Paris, unde un profesor a fost
decapitat de un tânăr de 18 ani.
Câteva zile mai târziu, în
bazilica de la Nisa, un bărbat
înarmat cu un cuţit a ucis trei
persoane, inclusiv un brazilian,
strigând „Allah este mare!” potrivit
martorilor.
Primul dintre aceste episoade
este ecoul atentatului asupra
publicaţiei
satirice
franceze
Charlie Hebdo din 2015, care s-a
soldat cu 12 morţi. Profesorul
decapitat, cu puţin timp înainte
de atentat, prezentase caricaturi
ale profetului Mahomed în timpul

unei lecţii despre libertatea de
exprimare.
Acum, ca și înainte, radicalii
încearcă să înăbușe valorile
fundamentale ale civilizaţiei
moderne
occidentale
sub
pretextul că au fost jigniţi în
religia lor. Caricaturile – ar
trebui să fie inutil să ne amintim
– nu încalcă niciun drept și nici
nu limitează vreo libertate.
Ca
reacţie,
președintele
Emmanuel Macron a anunţat o
serie de măsuri menite să facă
faţă la ceea ce el identifică drept
un separatism islamic în creștere
în ţară. Viitorul va arăta dacă
măsurile sunt potrivite sau nu. Cu
toate acestea, este de necontestat
spiritul care le animă – apărarea
hotărâtă a raţiunii, libertăţii și
toleranţei.
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Baschet
IOANA GHIZILĂ A CUCERIT CUPA
ROMÂNIEI CU SEPSI SF. GHEORGHE

P

loieșteanca Ioana Ghizilă, care a
fost legitimată la echipa fanion
de baschet feminin a municipiului
Ploiești, a reușit o nouă performanță
cu actuala sa formație de club, Sepsi
Sfântu Gheorghe, care își continuă
hegemonia pe plan intern. Echipa
covăsneană a cucerit, duminică, Cupa
României, ediția 2020-2021, după ce
s-a impus în finala competiției în fața

Universității Cluj cu scorul de 83-55
(20-20, 21-15, 21-14, 21-6). Aceasta
este a șasea Cupă a României cucerită
de echipa din Sfântu Gheorghe.
În acest moment, Sepsi SIC este
calificată în optimile de finală ale
Eurocup, a doua competiție europeană
intercluburi, urmând a întâlni, în luna
martie, formația spaniolă Lointek
Gernika Bizkaia.

Atletism PETRE REZMIVEȘ - LOCUL 8 LA CAMPIONATUL BALCANIC

P

etre Rezmiveş, atlet legitimat la CSM Ploiești,
a ocupat locul al 8-lea în finala probei de „60
m
metri” a Campionatului Balcanic de atletism în sală,
ccompetiţie desfăşurată la Istanbul. Sportivul pregătit
d
de Augustin Iancu şi Robert Munteanu a fugit bine
îîn „serii”, reuşind să aibă cel de-al cincilea timp al
ccalificărilor, 6.82 secunde, pentru ca, în finală, să nu
m
mai forţeze pe ultimii metri în momentul în care a
ssimţit o uşoară durere la coapsă şi să încheie cursa
d
doar al 8-lea, cu 7.00 secunde. Altfel, proba a avut un
n
nivel destul de ridicat, în condiţiile în care cel care a
ccâştigat titlul de campion balcanic, turcul Kayhan
O
Ozer, a alergat 6.72 în serii şi 6.69 în finală. Argintul a
ffost obţinut de Oleksandr Sokolov (Ucraina), cu 6.72

Judo

S

secunde, iar medalia de bronz i-a revenit lui Stanislav
Kovalenko (Ucraina), cu 6.75 secunde.
În urmă cu două săptămâni, Petre Rezmiveş
devenea campion naţional de seniori cu timpul de
6.77 secunde. La cea de-a 26-a ediţie a Campionatului
Balcanic de atletism în sală de la Istanbul, România a
reușit să cucerească 12 medalii, dintre care 2 de aur, 5 de
argint și 5 de bronz. În clasamentul general pe națiuni,
România s-a clasat pe poziția a patra, fiind devansată
de Turcia (7-4-4), Ucraina (4-6-4) și Bulgaria (3-1-1).
Următoarea competiţie importantă pentru Petre
Rezmiveş este Campionatul European de Atletism de
la Torun (Polonia), care va avea loc în perioada 5-7
martie 2021.

5 MEDALII LA FINALA CAMPIONATELOR NAȚIONALE U18

portivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti
(antrenaţi de Gheorghe Savu coordonator, Mihai Trandafirescu, Doru
Munteanu şi Cosmin Slăveanu) au cucerit,
în acest weekend, în Finalele Campionatelor
Naţionale individuale de judo rezervate
juniorilor 2 – U18, cinci medalii – două
de aur, două de argint şi una de bronz .
La startul întrecerilor s-au aliniat 242 de
sportivi de la 65 de cluburi din ţară.

Iată care au fost performanţele sportivilor
noştri: locul I – Alenxadru Petre (-81 kg)
şi Rareş Arsenie (-90 kg); locul al II-lea –
Andrei Cristescu (-60 kg) şi Alexandra Stan
(-40 kg); locul al III-lea – Vanessa Tolea (-48
kg); locul al V-lea – Alexandra Ciurcă (-52
kg) şi Ştefan Georgescu (-55 kg); locul al
VII-lea – Antonio Cosma (-55 kg) şi Mihai
Boghici (-73 kg).

Fotbal
b l
Fotbal
MIHAI CONSTANTINESCU,
PETROLUL PLOIEȘTI, PRIMA “FINALĂ”
CONVOCAT LA LOTUL NAȚIONAL U19
CÂȘTIGATĂ PENTRU PLAY OFF

P

etrolul Ploiești a obținut toate cele trei
puncte în epilogul rundei a 16-a a Ligii
a doua la fotbal, impunându-se, pe arena „Ilie
Oană”, în fața revelației sezonului de toamnă,
Metaloglobus București. Scorul final a fost 1-0
(0-0) pentru trupa lui Viorel Moldovan, unicul
gol al meciului fiind reușit de Vasile Buhăescu, în
minutul 55.
În urma acestui succes, Petrolul Ploiești a urcat
pe locul 5 în clasament, în timp ce Metaloglobus,
care are un meci mai puțin jucat, este pe locul 10.
În etapa următoare, Petrolul joacă duminică, 28
februarie, de la ora 13:45, la Târgu Jiu, cu Pandurii.
Petrolul: Kitanov – Alb. Olaru, V. Lică, Meijers,
Țicu – Nir Lax (Ekollo 89’) – Mih. Constantinescu
(M. Bratu 74’), R. Moise (Sil. Pană 66’), Pol Roige
(cpt.), Vajushi (Vl. Mitrea 89’) – Buhăescu (Val.

Balint 74’). Rezerve neutilizate: R. Avram – Ad.
Nicolae, Mondragon, Ant. Manolache. Antrenor:
Viorel Moldovan.
Metaloglobus: Gavrilaș – Al. Coman (Potecea
83’), D. Lung (Aguinaldo 90+2’), L. Cazan, Andr.
Sava – Andr. Florescu, Andr. Lungu (Botic 83’),
Mino Sota, Ed. Vraciu (Ciubotaru 46’) – Cl. Herea,
Ov. Herea (cpt.). Rezerve neutilizate: Nedelcovici
– Puțaru, R. Chiriac, Gavîrliță, Bolocan. Antrenor:
Gabriel Manu.
Stadion: ”Ilie Oană” (Ploiești – Prahova); Fără
spectatori; Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei);
Asistenți: Raul Constantin Ghiciulescu (Lugoj)
și Răzvan Mihai Dobre (Șotânga, Dâmbovița);
Rezervă: Marius Chițu (Târgoviște); Observatori:
Fevronia Ion (Craiova) și Dorinel Dincă (Călărași).

Handbal
TEHNOLOGIE PLOIEȘTEANĂ,
UTILIZATĂ LA NIVEL
NAȚIONAL

T

ehnologia digitală utilizată de staff-ul echipei de
handbal feminin C.S. Activ Prahova-Ploiești în
analiza tehnico-tactică a fost de un real ajutor și echipei
Centrului Național de Excelență Râmnicu Vâlcea, în
cadrul turneului Diviziei A. „Suntem mândri că aplicația
dezvoltată de stafful nostru tehnic își dovedește utilitatea
și pentru alți antrenori români”, afirmă oficialii clubului
ploieștean.
În altă ordine de idei, în Liga Florilor, echipa noastră
a remizat cu CSM Galați, scor 25-25.
PAGINA
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aționala Under 19 a României
se va reuni duminică, 7
martie, la Arad, pentru primul meci
de pregătire din 2021, în lot fiind
convocat și mijlocașul petrolist Mihai
Constantinescu.
Generația tricolorilor născuți
începând cu 1 ianuarie 2002 va
întâlni selecționata similară a Serbiei,
miercuri, 10 martie, de la ora 12:00,
pe stadionul Francisc von Neuman.
Selecționerul Daniel Oprescu a
anunțat lista preliminară a jucătorilor
pe care îi are în vedere pentru
această acțiune. Ulterior, în funcție
de evoluțiile lor și de disponibilitatea
cluburilor, 22 dintre aceștia vor face
parte
din lotul final.
p
Lista îi conține pe următorii jucători:
Portari: Răzvan Sava (Torino/Italia),
Otto
Hindrich (ASU Politehnica
O
Timișoara),
Robert Popa (U Craiova
T
1948
SA).
1
Fundași: Darius Grosu (Viitorul
Constanța),
Andrei Iana (CSM Slatina),
C
Mădălin
Pascu (Sportul Chiscani),
M
Radu
Drăgușin (Juventus/Italia),
R
Alexandru
Chilili (FC Voluntari),
A
Ionuț
Mitran (Universitatea Craiova),
I
David
Tălmaciu (CSM Corona Brașov),
D
Gabriel
Buta (Viitorul Constanța),
G
Ștefan
Stefanovici (Sporting Juniorul
Ș
Vaslui),
Alexandru Sima (CSM Reșița),
V
Alexandru
Pantea (FCSB).
A
Mijlocași: Ovidiu Perianu (FCSB),

Szondi Botond (AFK Csikszereda)
Csikszereda),
Soma
Casiadi-Bakó
(AFK
Csikszereda), Constantin Grameni
(Viitorul Constanța), Ioan Borcea
(Dinamo), Octavian Popescu (FCSB),
Florin Bălan (AFC Farul Constanța),
Mihai Constantinescu (FC Petrolul
Ploiești), Ahmed Bani (Dinamo),
Cătălin Cîrjan (Arsenal/Anglia),
Marius Corbu (Puskás Akadémia
FC/Ungaria),
Ștefan
Baiaram
(Universitatea Craiova), Alexi Pitu
(Viitorul Constanța), Marian Danciu
(Universitatea Craiova).
Atacanți:
Louis
Munteanu
(Fiorentina/Italia), Ianis Stoica (CSM
Slatina), Ion Vasluian (Ripensia
Timișoara).
Naționala U19 a României va fi
gazdă la Campionatul European al
acestei categorii de vârstă, în perioada
30 iunie – 13 iulie 2021.
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HIDROPOTES – CERBUL
CU COLŢI CARE MUŞCĂ
ŞI LATRĂ CA UN CÂINE

C

ăprioara cu colţi sau cerbul cu colţi (Hidropotes
inermis) este un animal foarte impresionant datorită
prezenţei colţilor în loc de coarne. Această specie are un gât
foarte lung și elegant, picioarele din spate sunt mai lungi decât
cele din faţă, astfel încât are un aspect mai înalt în zona din
spate.
Colţii ies din maxilarul superior și nu trec neobservaţi cu
lungimea lor de 5-6 cm. Aceștia apar în jurul vârstei de 6 sau
7 luni și sunt poziţionaţi diferit în funcţie de situaţia în care se
află.
Ei rămân și foarte vizibili atunci când animalul este în
pericol, dar sunt ascunși atunci când se simte în siguranţă.
În mod normal, căprioara cu colţi are o culoare maro auriu,
dar unele pot avea culoarea neagră, precum și pete albe sau
crem.
În sezonul de împerechere devin mai agresive, de exemplu,
dacă doi masculi sunt aproape, încearcă să menţină o anumită
distanţă unul faţă de celălalt, menţinând contactul vizual și
mișcându-se în cercuri.

F

55 cm înălţime la umăr și 9 până la 14 kg în greutate;
- Principalele regiuni în care trăiește sunt China și Peninsula
Coreea;
- Locuiește în stuf și pășuni înalte, deoarece se poate
ascunde mai bine:
- Unele dintre ele locuiesc în zonele montane joase și în
pajiștile umede;
- Pot înota mulţi kilometri fără a folosi multă energie;
- Se hrănesc în principal cu fructe, iarbă și ramuri;
- Trăiesc în jur de 10 până la 12 ani;
- Masculii scot sunete asemănătoare cu un lătrat de câine
atunci când caută femele pentru împerechere;
- Sunt agresivi doar în sezonul de împerechere.

EMELELE SUNT MAI MICI DECÂT MASCULII;

- Măsoară în medie 75 până la 100 cm lungime, 45 până la
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TEATRUL „TOMA CARAGIU”,

www.teatruploiesti.ro

SECȚIA DRAMĂ
Vineri, 26 Februarie, ora 19:00; Sambata, 27 Februarie, ora 19:00 - PREMIERA - Sala
Teatrului Toma Caragiu
TI AMO, MARIA!, de Giuseppe Manfridi, regia: Eusebiu Mihail Tudoroiu, ilustratie
muzicala: Eusebiu Mihail Tudoroiu, light design: Ionut Aldea si Cosmin Stancu cu: Dana
Vulc (Maria), Karl Baker (Sandro), Madalina Cobzaru, Razvan Baltaretu (figuratie)
SECȚIA REVISTĂ
Miercuri, 24 Februarie, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu
IUBESTE ROMANESTE, concept regizoral: George Liviu Frincu
cu: Nico, Daniel Iordachioae, Daniela Raduica, Romeo Zaharia, George Capanu, Baletul
Majestic, Orchestra Majestic, dirijor Viorel Gavrila
amfitrion: George Liviu Frincu
Duminica, 28 Februarie, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma Caragiu
DESCURCA-LUME, regia:Eugene Nacht-Stroe, regia: Eugene Nacht-Stroe
George Liviu Frincu (Firfirica), Cosmin Sofron (Catache Glont), Ion Radu Burlan (Mircea),
Dana Vulc (Elvira), Manuela Alionte Frincu (Nuti), Rodica Alexandru(Lucretia), Mihaela
Dutu (Coana Chita), Marian Despina (Boxerul), Petty Musa (Mitzuko), Robert Oprea
(Majordom)
SECȚIA PĂPUȘI
Duminica, 28 Februarie, ora 10:30 și ora 12:00 - Sala Teatrului de Animatie
GULLIVER IN TARA LUI LILLIPUT, adaptare dupa Jonathan Swift, regia: Dan Fraticiu
cu: Paul Niculae, Lucian Orbean, Ana Maria Orbean, Nelu Neagoe, Ioana Rosu, Diana
Uta, Catalin Radulescu
Recomandat copiilor peste 5 ani

25 febr. - 3 martie 2021

UN CLOPOT DE
BISERICĂ FURAT
DE NAZIŞTI,
RETURNAT POLONIEI

U

n clopot de biserică ce datează din anul 1555
va fi returnat Poloniei după 77 de ani de când
naziștii l-au furat în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, relatează BBC.
Enoriașii din Slawiecice (sudul Poloniei) au
început să caute vechiul clopot în urmă cu doi ani.
Au fost norocoși, după cum a spus dioceza Munster
din Germania, deoarece naziștii au topit aproximativ
80.000 de clopote, pentru a face arme și muniţie.
Un pastor polonez a dat de urma clopotului în
Munster. Potrivit diocezei, Marian Bednarek a găsit
clopotul
de 400 de kilograme listat într-o carte. El se
c
afl
a a de mai multe decenii, neobservat, alături de alte
două
clopote, în curtea bisericii catolice din oraș.
d
După război, unele clopote care nu au fost topite
pentru
metalul lor au fost returnate, dar 1.300 dintre
p
ele,
e care au fost confiscate din teritorii estice precum
Polonia,
au fost păstrate iniţial într-un cimitir de
P
clopote
din Hamburg, iar fotografii cu acestea au fost
c
stocate
într-o arhivă din Nurnberg.
s
Dioceza a spus că autorităţile militare britanice au
interzis
returnarea clopotelor în est și, în schimb, ele
i
au
a fost împrumutate parohiilor din vechea Germanie
de
d Vest.
Clopotul nu va fi trimis înapoi, în locul de origine,
din
d cauza pandemiei. Când va ajunge la biserica Sf.
Catherine,
va fi sub forma unui împrumut permanent,
C
pentru
că, oficial, aparţine statului german.
p
„După 77 de ani, să mai așteptăm o lună sau așa ceva
nu
n mai contează”, a spus Hans Manek, fost locuitor al
Slawiecice,
slujitor al bisericii catolice din Munster.
S
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FILARMONICA PLOIEȘTI,

www.filarmonicaploiesti.ro

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. Invitații ansamblului condus de dirijorul Marian
Dovîncă sunt dansatorii de la “Doina Prahovei” (coregraf Marian Marinică)
Concertul se va desfășura cu public și va fi transmis și integral live pe Virtual Concert Hall.
CONCERT SIMFONIC – 25 FEBRUARIE 2021
Orchestra simfonică ploieșteană, avându-l la pupitrul dirijoral pe Tiberiu Soare, vă așteaptă
joi, 25 februarie 2021, de la ora 19.00, la un concert în care veți putea asculta “cOVID19”
pentru vibrafon și orchestră, de Alexandru Anastasiu și Simfonia a V-a, în Si bemol Major, D
485 de Franz Schubert. Solist este vibrafonistul Alexandru Anastasiu.
Concertul se va desfășura cu public și va fi transmis și integral live pe Virtual Concert Hall.
CONCERT CARITABIL – MĂRȚIȘOARE ÎN DAR – 28 FEBRUARIE 2021
Un spectacol din suflet și cu suflet, unde Ducu Bertzi împreună cu invitații săi, Irina
Furdui si Constantin Neculae ne vor cânta și încânta cu muzică și armonie.
Biletele, în valoare de 50 de lei (acces general) se găsesc la casa de bilete a Filarmonicii sau
online, pe fundatiacomunitareaprahova.ro.
Concertul va fi transmis live pe virtualconcerthall.ro. iar donațiile spectatorilor online
sunt binevenite.
Fondurile încasate în urma organizării acestui eveniment vor fi direcționate către Complexul
“Sf. Andrei” Ploiești, unde urmează să fie amenajat un modern cabinet stomatologic.
Evenimentul este organizat de Clubul Rotary, Filarmonica Paul Constantinescu și BES
România, în parteneriat cu LukOil și Fundația Comunitară Prahova.
Vă multumim anticipat pentru orice donație!
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LA BLOCKBUSTERUL LĂUDAT

C

Editorial de
Mariana PODEANU;
www.ziarulploieştii.ro

și că am sărit la orice serviciu ratat,
orice backhand, forehand sau orice
dublă greșeală, nu cred că e ceva
unic. Orice pasional face așa. Unic a
fost însă sentimentul ăla că s-a rupt
totul, atunci când Serena a câștigat
acel break interminabil din setul al
doilea. Nu știu alții cum sunt, dar am
simțit atunci că a fost game, set and
match Miss Williams.
Nu pot să spun că m-a încercat o
dramă, ce pot să spun cu certitudine e
că am avut o ușoară stare de deziluzie.
N-a semănat deloc cu blockbusterul
așteptat. Unde mă cocoțasem cumva
pe Wimbledonul câștigat de Simona
în fața Serenei și eram convinsă că
a noastră a scăpat definitiv de acel
complex Williams. Posibil.
Acum nici nu știu dacă mai este
vorba despre un complex propriu-zis,
și mai degrabă aș spune că am văzut
și meciuri mai bune, mult mai bune
ale Simonei, puțin cam nervoasă pe
alocuri, puțin cam prea prudentă,

a mai tot amatorul de sport,
orice sport, din România și ca
un veritabil patriot, nu din ăla doar
de Facebook, mi-am luat frumos
o ciocolată și sticla de apă și m-am
instalat comod la televizor.
Evident, comod nu e chiar
descrierea perfectă, căci cine naiba
stă și așteaptă pe relax un meci
Simona Halep-Serena Williams?
Nimeni, evident. M-am foit, m-am
tot ridicat să iau o scamă, un fir de
ppăr, ceva, am verificat telefonul, în
fine...
Totul până ce pe ecran au apărut
acele prezentări grafice obișnuite,
nimic nou, nimic deosebit. Doar că
la mine e suficient să văd tricolorul
în dreptul numelui, ca să mă încarc
și să mă întorc, poate, în vremea
copilăriei, când marile confruntări
ale sportivilor români erau printre
puținele plăceri ale vieții.
Că mi s-a pus un nod în gât, că mi
s-au iritat ochii puțin, că am înjurat

fiu mai exactă
exactă. Ori în fața
ca să fiu
fenomenului Serena, care deși e de-o
vârsta cu mine zici că acum s-a lansat
în tenis, n-ai cum așa, e greu...e tare
greu.
Și închei aici cu ceea ce am zis și
la cald, după meci, riscând să-mi iau
un hate mai mare decât își ia Țiriac
de la soțul Serenei care n-a uitat că
a făcut-o grasă și i-a mai lăsat un
mesaj ”clovnului” pe twiter. Desigur,
să nu înțelegeți că acuz, că lansez,
că sugerez, că bat vreun apropos,

admirand-oo pe Serena încă din
eu admirand
tinerețile mele. Și ale ei.
Dar, dacă nu e dopată, n-a fost
vreodată, n-a încercat niciuna
dintre metodele interzise, vechi sau
noi, cu vitamine, cu inhalații, cu
hiperbarice, cu insuflații rectale, cu
sânge de țestoasă, cu hormoni, cu
steroizi, cu păpuși voodoo, vrăjitoare,
astrologi și mai știu eu ce, Serena
Williams trebuie să fie studiu de caz
pentru cercetătorii americani. Sau cei
britanici, whatever.

Cămara cu plante ALIFII ȘI SIROPURI CALMANTE ȘI

Remedii de casă simple şi eficiente:

VINDECĂTOARE DIN CONIFERE

S

S

iropuri de brad pentru tratarea afecţiunilor
respiratorii, dar și alifii de pin și balsam de molid
pentru calmarea bolilor reumatice și vindecarea rănilor
externe și a furunculelor sunt câteva dintre aceste reţete
preparate din cele mai vechi timpuri.

A

LIFIE DE PIN ANTIREUMATICĂ
Pinul (Pinus silvestris) este un conifer care crește
de obicei în zonele subalpine, dar poate fi întâlnit și în
zonele deluroase înalte.
Preţuită încă din Antichitate de egipteni, rășina de
pin era adesea folosită în ritualurile de mumificare, iar
seminţele substituiau de multe ori hrana cea de toate zilele,
fiind foarte bogate în fibre și proteine.
Leacurile cu pin se administrează intern, sub formă de
infuzii și tincturi, iar în uz extern sub formă de alifii. Avem
nevoie de 2-3 linguri de rășină de pin, 200 g de untură de
porc și un bob de ceară de albine de mărimea unei alune.
Se pune untura într-o oală și se fierbe la foc potrivit (nu
tare!), înlăturându-se spuma din când în când. Cam după
15-20 de minute, niște sedimente închise la culoare se
depun pe fundul cratiţei, iar untura se limpezește. Aceasta
se toarnă încet într-un alt vas, așa încât toate sedimentele
să rămână în vasul în care s-a fiert untura, iar în cea curată
se adaugă ceara de albine, după care se amestecă foarte
bine. În momentul în care amestecul de untură limpezită
și ceară este omogen, se adaugă rășina de pin. După ce se
amestecă bine toate componentele, alifia se pune caldă în
borcane mici, închise la culoare, iar după ce se răcește se
depozitează în locuri răcoroase.
Alifia din rășină de pin se aplică de 2 ori pe zi, pe locurile
afectate de dureri musculare sau reumatice.

IROP DE BRAD – ANTISEPTIC ȘI TONIC
PULMONAR
Bradul (Abies alba) este un conifer omniprezent pe
meleagurile noastre, mai ales în zonele de munte. Având
în vedere acţiunea expectorantă, antiinflamatoare,
bactericidă, revulsivă și fluidizantă a secreţiilor bronhice,
pădurile de brad constituie cel mai adecvat mediu de viaţă
pentru bolnavii cu afecţiuni pulmonare. Aceste zone sunt
potrivite pentru ozonoterapie, iar bolnavii de plămâni care
acuză de obicei oboseală și epuizare fizică majoră simt o
ameliorare considerabilă.
Dincolo de frumuseţea care domină pădurile veșnic
verzi, acest copac de o prospeţime aparte este „vraciul”
ce veghează la sănătatea noastră, în toate anotimpurile.
Începând cu mugurii fragezi și până la acele verzi sau
conurile ajunse la maturitate bradul este leacul veșnic viu,
care vindecă numeroase boli, fiind administrat sub formă
de decocturi, tincturi, siropuri, vinuri terapeutice sau alifii.
Componentele principale ale mugurilor de brad
fiind uleiul volatil și vitamina C, consumul acestui sirop
contribuie la întărirea plămânilor și la eliberarea căilor
respiratorii. Prin fierbere, siropul de brad își păstrează
majoritatea proprietăţilor, diminuându-se destul de puţin
doar concentraţia de vitamina C.
La 1 kg de muguri de brad se adaugă 2,5 litri de apă, 2,5
kg de zahăr brun și zeama de la 2 lămâi. Se aleg doar acei
muguri de culoare verde crud și se spală bine, chiar în 2
ape. După aceea se pun într-o oală mai mare, pentru a avea
suficient loc să fiarbă și se acoperă cu cei 2,5 litri de apă.
Din momentul în care începe să clocotească, se lasă la fiert
timp de 1 oră, după care se lasă 10 minute să se răcorească.
Se strecoară apoi totul printr-o sită deasă, în care în
prealabil s-a pus un tifon umed, apoi mugurii se storc bine
Siropul
de brad este
un excelent
antiseptic,
tonic pulmonar
și un bun
adjuvant al
respiraţiei.

până când nu se mai scurge nimic. Se va obţine un lichid
alb, destul de tulbure, peste care se pune zahărul și se lasă
la fiert până când capătă consistenţa mierii de albine. Cu
5 minute înainte de a lua oala de pe foc, adăugăm zeama
de la cele 2 lămâi și punem siropul fierbinte în sticle. După
ce sunt bine închise, acestea se întorc cu gura în jos și se
ţin acoperite cu pături până a doua zi, apoi se păstrează în
cămară.
Se pot bea 3-4 pahare pe zi, în scop terapeutic.

B

ALSAM DE MOLID PENTRU RĂNI DESCHISE
ȘI FURUNCULE
Molidul (Picea abies) este un conifer foarte asemănător
cu bradul, deosebirea dintre cele două făcându-se prin
culoarea scoarţei de pe tulpină, care în cazul molidului
este roșcată. Acesta este și motivul pentru care molidul este
numit în anumite zone „brad roșiatic”.
Din rășina de molid se prepară un balsam antireumatic
și cicatrizant, care vindecă până și rănile infectate. Acest
balsam se obţine din 50 g de rășină de molid, 5 g de ceară
de albine și 40 ml de ulei de sunătoare. Mai întâi se lasă
rășina să se topească într-un recipient de ceramică rezistent
la foc, iar când aceasta devine lichidă se adaugă uleiul de
sunătoare. Se mai încălzesc puţin împreună, amestecândule bine, iar după câteva minute se ia vasul de pe foc și se ţine
1 oră pe baie de apă, care se va menţine permanent caldă.
După aceea se strecoară preparatul și se adaugă ceara de
albine. Se amestecă până la omogenizarea completă, după
care se toarnă balsamul într-un borcan și se lasă acoperit
cu un prosop (fără capac) timp de 3 ore. După aceea se
închide ermetic și se păstrează la rece.

V

INUL DE BRAD UȘUREAZĂ RESPIRAŢIA
În anotimpul rece al virozelor, iarna, un remediu
care ajută la tratarea afecţiunilor respiratorii este vinul de
brad.
Acesta se obţine din 2 linguri de cetină, conuri sau
muguri de brad uscaţi și mărunţiţi groscior, care se
amestecă cu 1 liru de vin roșu încălzit (nu fiert!). Se lasă
amestecul la macerat timp de 10 zile, agitându-se zilnic.
După cele 10 zile, vinul se filtrează, apoi se lasă la decantat
6 zile și se strecoară printr-un tifon dublu. Peste cantitatea
de lichid rămasă se completează cu vin până la 1 litru.
Acest vin medicinal se administrează la nevoie, pentru
calmarea tusei și se păstrează la rece timp de 1 an de zile.

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

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

decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.
0372.032.313
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Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important
că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

