
Tribunalul București a pus punct
unei largi așteptări a unora dintre 

români, alegând să claseze Dosarul 
10 august, ceea ce echivalează cu 
absolvirea de orice răspundere a forțelor 
de ordine care au intervenit brutal 
la mitingul din 2018. La acea dată, 
populația pașnică prezentă în Piața 
Victoriei, întru-apărarea justiției, a fost 
gazată și bătută, dispersată cu tunuri 

de apă, între-o reacție de neașteptat a 
autorităților. Decizia este defi nitivă. În 
ordonanța de clasare se invocă, printre 
altele, „credința sinceră” a autorităților 
în aplicarea legii, dar și o așa-zisă 
complicitate morală a protestatarilor 
pașnici, care nu s-au delimitat de 
grupurile izolate și violente, infi ltrate 
nu se știe cum între manifestanți. 

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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„Dragostea nu este decât o dorință de a face fericită o altă persoană.”
- Culese de Tata  David Hume (1711 - 1776) fi lozof englez
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8,4 milioane de lei de la 8,4 milioane de lei de la 
UE pentru spitalele din UE pentru spitalele din 
subordinea CJ Prahovasubordinea CJ Prahova

Săptămâna trecută, v-am prezentat
gradul de alimentare cu apă a 

localităților din România. Și tot atunci 
spuneam că Guvernul României și-a luat 
angajamentul, ca semnatară a Agendei 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă, să atingă 
ținta de 90% în ceea ce privește conectarea 

gospodăriilor populației la rețeaua de apă 
potabilă și canalizare. Apreciam că, dacă 
la alimentarea cu apă obiectivul poate fi  
atins, acest lucru va fi  imposibil pentru 
canalizare. La acest capitol, Prahova se 
afl ă, cel puțin în cazul comunelor, pe locul 
23, la nivel național.

De când, Doamne 
iartă-mă, politicianul român 

își i-a validarea ca fi ind un “greu” al 
partidului, doar pentru că a stat 20 de 
ani în politică!? Am auzit inepția asta 
din ce în ce mai des și nu înțeleg cum 
de am ajuns aici. E ca și cum am vorbi 
despre un strungar care, după ani și ani 
de muncă, a ajuns să fi e un adevărat 
maestru al strungului. Sau un gimnast 
care a ajuns, după trudă și sacrifi cii, 
un campion. Pe dracu! Când îi aud pe 
papițoii ăștia cum se bat cu cărămida 
de carton în piept că au experiență în 
politică pentru că au luat-o de jos, de 
când erau la “tineret” și au ajuns acum, 
după 20 de ani, să râvnească un post 
de parlamentar...de ce!?...pentru că 
merită, mi se face rău. Pe bune!? Vi 
se pare că țara asta a evoluat în ăștia 
ultimii 20 de ani datorită politicii și a 
politicienilor? Asta e culmea!

E ca și cum cârnații ăștia au 
demonstrat că ce au făcut în toată 
perioada asta a fost bine pentru țară 
și merită acum titulatura de “domn’ 
parlamentar”, “domn’ senator”, “domn 
secretar de stat” și mai știu eu ce 
“domn și domniță” plantată de partid 
pe o funcție meritată după atâta trudă 
pe altarul interesului național, care a 
ridicat țărișoara noastră pe primele 
locuri la dezvoltare, luând fața marilor 
puteri ale lumii.

Aiurea! Nu mai speriem, după 30 
de ani de la revoluție, nici măcar o țară 
din Africa, cu ceva. Și asta din cauza 
politicienilor incapabili. Și atunci, cum 
să ai pretenția ca după atâția ani de 
tăiat frunză la câini pe banii statului, să 
mai pretinzi ceva!? Cum? După 20 de 
ani de nefăcut nimic, te pretinzi “greu” 
și “capabil” și “demn” de a continua... 
ce? Furăciuni și atârneală!? Cel mult, 
după atâta timp, meriți o diplomă 
de șuț și o internare la Voila, ca să îți 
îndrepte neuronii pe calea înțelegerii 
principiului de supraviețuire prin 
muncă.

Iar ca să mă fac mai bine înțeles 
pentru cei care activează în măscăria 
asta de politică de 20 de ani, vă descriu 
cam cum văd eu parcursul unuia ca voi. 
Simplu. Dacă, după zece ani, nu ești în 
stare să-ți găsești și să-ți și păstrezi un 
loc de muncă, mai mult de un an, la 
privat, cere-te singur afară din politică 
pentru că faci umbră pământului 
degeaba. Nu de alta, dar un om care 
atârnă mai bine de zece ani, din funcție 
în funcție, doar pe plantări de partid, 
este doar o plantă, nu o plus valoare!

Cu alte cuvinte, inainte de a face 
politică, fă-ți o meserie. Pentru că doar 
așa poți să îți ajuți țara și să ajungi un 
“greu”.
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Parlamentul României a adoptat 
proiectul bugetului de stat 

pentru anul 2021, iar principala 
coordonată a acestuia este că se va 
baza în mare parte pe investiții. Astfel, 
acest tip de cheltuieli însumează 61,4 
miliarde de lei, reprezentând 5,5% 
din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde de 
lei față de execuția bugetară din anul 
2020. În opinia coaliției de guvernare, 

bugetul acoperă toate obligațiile 
fi nanciare ale statului român privind 
salariile din sistemul public, pensiile, 
alocațiile, campania de vaccinare, 
cheltuielile din sistemul sanitar 
suplimentare, asistența socială, 
cheltuielile descentralizate la nivelul 
administrației publice. Guvernul nu 
va introduce impozite și taxe noi și 
nici nu le majorează pe cele existente. 

INVESTIȚII DE INVESTIȚII DE 
PESTE 12 MILIOANE PESTE 12 MILIOANE 

LEI, LA 10 ȘCOLI LEI, LA 10 ȘCOLI 
DIN PLOIEȘTIDIN PLOIEȘTI

Consiliul Local Ploiești a aprobat trei proiecte pentru
lucrări de investiții și reparații la unele unități de 

învățământ din oraș. Primul, în cuantum de 8,7 milioane 
de lei, se referă la intervenții în cazul a opt școli care 
au funcționat fără autorizații de securitate la incendiu. 
Este vorba depre Colegiul Național „I.L. Caragiale”, 
Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Liceul 
Tehnologic de Transporturi, școlile gimnaziale „I.A. 
Bassarabescu”, „Rareș Vodă” și „Sf. Vasile”, precum și 
de grădinițele „Crai Nou” și numărul 28. Un alt proiect 
vizează  restaurarea fațadei și înlocuirea tâmplăriei 
la aripa nord a Colegiului Național „Mihai Viteazul”, 
valoarea estimată fi ind de 3,5 milioane de lei. În fi ne, 
ultimul se referă la aprobarea studiului de fezabilitate și 
a indicatorilor tehnico-economici pentru racordurile la 
sala de sport de la Școala Gimnazială „George Coșbuc”, 
cu o valoare a lucrărilor de maximum 45.339 lei. 

DOSARUL 10 AUGUST A DOSARUL 10 AUGUST A 
FOST CLASAT DEFINITIVFOST CLASAT DEFINITIV

36,35% PROCENT DE RACORDARE 36,35% PROCENT DE RACORDARE 
A COMUNELOR DIN ROMÂNIA LA A COMUNELOR DIN ROMÂNIA LA 

SISTEMUL DE CANALIZARESISTEMUL DE CANALIZARE

BUGETUL DE STAT BUGETUL DE STAT 
A FOST APROBATA FOST APROBAT



Ziarul   Ploiestii
4 - 10 martie 2021

PAGINA 2

Disney+ a decis să marcheze celebrul 
„Th e Muppet Show” cu un avertisment 

privind „discriminarea unor persoane sau 
culturi” ori „descrieri negative”. Serialul Păpușile 
Muppets a fost difuzat în perioada 1976 și 1981. 
Showul avea în fi ecare episod câte un invitat 
celebru, întreaga producție având mare succes 
în epocă. Muppets reunește personajele Kermit 
the Frog, Miss Piggy, Animal, Fozzie și Gonzo, 
create în 1954-1955 de păpușarul Jim Henson. 
Hait, am dat-o naibii, deci pe lumea asta nici să 
glumim nu mai putem?

-Zise Piggy către broască:
Ești drăguță, dar râioasă!
Gonzo urlă de sub mască:
Du-te, Kermit, și-o demască!

Ziarul „Libertatea” a surprins momentul 
în care un angajat al Camerei Deputaților 

este chemat să ridice ochelarii scăpați pe jos de 
vicepremierul USR-Plus, Dan Barna. Scena cică 
a durat 33 de secunde și s-a petrecut în timp 
ce vicepremierul asculta, din banca rezervată 
Guvernului, discursul președintelui PSD, 
Marcel Ciolacu. La un  moment dat, Barna 
a scăpat pe jos ochelarii, de partea cealaltă a 
pupitrului, iar un angajat a fost chemat să îi 
ridice și să îi predea vicepremierului. Dragă, 
sper să nu-l chemi pe angajatul ăla și acasă, să-
ți ajute nevasta la cumpărături...

-Urcând pe scara ierarhiei 
Ai dat în patima mândriei.
Îți spun pentru a mia oară:
Pe scară se mai și coboară...

Președintele UDMR, vicepremierul 
Kelemen Hunor, precizează că trebuie 

făcut un inventar al sporurilor acordate unora 
dintre bugetari, cum ar fi  de stres, de praf, 
pentru calculator etc.: „Nu te obligă nimeni să 
lucrezi la stat dacă sunt așa de multe pericole la 
fi ecare colț, când treci dincolo de ușa instituției. 
Nu ai o constrângere, caută un lucru unde 
condițiile sunt mai blânde și unde nu ai astfel 
de pericole”. Ei, tu chiar că meriți un premiu de 
fair-play, Hunor! Niciodată un ofi cial nu a mai 
vorbit atât de tranșant...

-Când vorbește-n Parlament,

Te gândești: ăsta-i deștept!
De-aia eu v-aș întreba:
Îl putem oare clona?

Diana Șoșoacă s-a dus la Valea Jiului, să 
pună de-o nouă mineriadă: „De ce să nu 

luăm noi o aprobare și să veniți să protestați la 
București? Aici, ei nu vor veni. Nu au curaj, le 
este frică. Ei sunt cu șoferi, cu elicoptere. Suntem 
o mână de parlamentari care vă susținem. Nu 
cedați! Să se dea drumul la toate minele din 
țară, pentru că există soluții economice. Ăștia 
de la putere sunt niște asasini economici! Dacă 
suntem uniți, rechinii mor.” Dar ce, Șoșoacă, 
tu crezi că nu suntem bătuți destul de soartă, 
cu un senator ca tine? Ne mai trebuie acum și 
ciomăgeala ortacilor?

-La ortaci s-a dus Șoșoacă,
Le-a cerut iar să ne bată.
Biata de ea, habar nu are,
Că ea-i bătută din... născare.

Aceeași Șoșoacă s-a oțărât la un jandarm, 
când a vrut să forțeze ușa Ministerului 

Muncii: „Ce faci, mă, pui mâna pe mine? Ești 
jandarm, cum să pui mâna pe un senator? Dă-te 
de aici! Știți că la nivel internațional pandemia a 
luat sfârșit? Știți că Cehia a considerat că nu mai 
există Sars-Cov-2? Ar trebui să îmi plătiți și ora 
de consultanță.” Cucoană, te-a lăsat memoria? 
Ai fost dată afară din partid, deci nu mai avea 
ce AUR să ia de pe tine jandarmul... Tu mi-ai 
adus aminte de-o zicere de-a lui nenea Quintus, 
dacă ai auzit de el:

-În universul nostru strâmt,
Plini de virtuți și de ocară,
Prostia este o povară
Pe care cei ce-o duc n-o simt.

Cică avocatul Gheorghe Pipera vorbește, 
el făcâd parte din lumea asta care se 

luptă cu oculta mondială, că un „colectiv 
internațional de avocați a început să pună în 
discuție adevărul, legitimitatea și legalitatea 
pandemiei, precum și responsabilitatea juridică 
(mai ales penală), politică și etică a birocraților, 
a vătafi lor politici, a trusturilor mass-media, 
a proprietarilor paginilor de socializare și a 
overlorzilor lor, proprietari ai resurselor, ai 
informației și ai datelor noastre cu caracter 
personal. Această mișcare internațională de 
amploare echivalează cu un proces Nürnberg”... 
Mda, tu ai crescut așa de mult în ochii tăi încât 
crezi că te poți lua la bătaie cu Universul. Dacă 
ai așa curaj, nu vrei să te duci la chinezi, să vezi 
de unde a izvorât Covidul? 

-Dom Pipera, avocatul,
Se vede cât Galaxia.
Ai greșit cu măsuratul:
Cât Univerul ți-e prostia!

Facultatea de Drept a Universității din 
București se pregătește să exmatriculeze 

49 de studenți din anul I prinși că au fraudat 
examenele. Este o acțiune majoră care îi 
urmează celei de la Suceava, unde peste 100 
de studenți au fost sancționați după ce au fost 
prinși că și-au plagiat lucrările. Acuma, știți 
ce? Eu cred că faceți o mare eroare! Băieții ăia 
exersau pentru viitoarea lor profesie... Dacă nu 
învață la facultate cum să vicieze realitatea, cum 
credeți voi că vor rezista în sistem?

-De ce îi dați afară
Nu vă-nțeleg deloc.
Ca să ai succes în țară,
Nu trebuie să fi i escroc?

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a 
acuzat pe premierul Cîțu și președintele 

Iohannis că i-a ignorat pe polițiștii care au 
protestat la Cotroceni împotriva înghețării 
lefurilor și a tăierii sporurilor: „Scenele în care 
jandarmii se ceartă cu polițiștii la proteste sunt 
scandaloase și inimaginabile într-un stat normal. 
Trebuie pusă ordine în lucruri! Vom lucra 
împreună cu sindicaliștii din Poliție pentru ca 
legile care vizează sistemul de apărare și ordine 
publică să fi e respectate de actuala guvernare.” 
Ciolacule, în primul rând, într-un stat normal 
nu se dau sporuri de praf și de calculator, ok? În 
al doilea rând, de ce sunt scandaloase imaginile, 
bre? Stai să vezi când i-o gaza, cum ați făcut cu 
noi, pe 10 august...

-Dacă leafa nu vă place,
Ia poft iți, băieți, încoace!
Nu vă convine la stat?
Puneți cârca la privat!

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul 
de Interne și șeful IGSU, a lansat un atac 

într-un limbaj violent la adresa co-fondatoarelor 
Asociației „Dăruiește Viață”, care au construit 
un spital pentru copii, un alt spital modular și 
acum se afl ă la a treia investiție prin Neamț: „De 
câțiva ani buni, au atacat continuu sectorul de 
urgență, DSU, IGSU etc., venind cu informații 
false. Nu neg ca cele două au făcut ceva pentru 
comunitate, poate ăsta era motivul pentru care 
am tolerat până acum veninul lor împotriva 
sistemului, dar și a mea personal.” 

-Cum să-ți zic, ca să-nțelegi:
Nu-i venin ceea ce vezi.
E a fetelor sudoare,
De la construit spitale.
Și-n timp ce faci tămbălău...
Ele lucră-n locul tău!
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CERCETAȚI PENTRU 
PROXENETISM

Polițiștii Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate 
Ploiești și procurorii D.I.I.C.O.T. 
– S.T. Ploiești au destructurat 
un grup infracţional organizat 
specializat în proxenetism.  „Din 
cercetări au rezultat indicii că, 
în perioada noiembrie 2020 – 
februarie 2021, membrii grupării 
ar fi  racolat mai multe persoane, 
atât femei, cât și bărbați, pe care 
le-ar fi  determinat ori cărora le-ar 

fi  înlesnit practicarea prostituției, 
în locații din Olanda și România 
(municipiul București și județul 
Prahova)”, a anunțat IJP Prahova, 
care a precizat că, „în acest sens, 

ar fi  fost închiriate, în regim 
hotelier și pentru perioade relativ 
scurte, apartamente situate în 
zone centrale”. Veniturile ilicite 
obținute zilnic de fi ecare persoană 
care practica prostituția ajungeau, 
în mare parte, la membrii grupului 
infracțional. „Polițiștii Brigăzii 
de Combatere a Criminalității 
Organizate Ploiești, cu sprijinul 
jandarmilor din cadrul Grupării 
de Jandarmi Mobile „Matei 
Basarab” Ploiești, au pus în 
executare 9 mandate de percheziție 
domiciliară. Au fost descoperite 
și ridicate sisteme informatice, 
medii de stocare, telefoane mobile 
și înscrisuri. Persoanele cercetate 

au fost conduse la sediul unității 
de parchet, iar, după fi nalizarea 
audierilor, procurorul de caz 
a dispus măsura preventivă a 
reținerii pentru 24 de ore față de 
7 dintre acestea”, a precizat IJP 
Prahova. Cele 7 persoane au fost 
prezentate Tribunalului Prahova, 
care a dispus arestarea preventivă 
a acestora, pentru 30 de zile. 
„Cercetările continuă cu privire 
la săvârșirea infracțiunilor de 
constituire a unui grup infracțional 
organizat și proxenetism. Suportul 
de specialitate a fost asigurat de 
Direcția Operațiuni Speciale din 
cadrul Poliției Române”, a precizat 
IJP Prahova.

PATRU PERSOANE AU AJUNS 
LA SPITAL DUPĂ CE O 

MAȘINĂ A INTRAT ÎNTR-UN 
GARD

Accidentul rutier s-a produs 
în comuna Jugureni, după ce 
un autoturism a părăsit partea 
carosabilă și a intrat într-un gard 
al unui imobil. Conducătorul auto, 
în vârstă de 34 de ani, dar și alți 
trei pasageri, respectiv o femeie în 
vârstă de 30 de ani și două fetițe, în 
vârstă de  5 ani, respectiv de 7 ani, 
au fost transportate la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești, 
pentru îngrijiri medicale.
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21 DE INCENDII DE 
VEGETAȚIE USCATĂ ÎN 15 

LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA
Pompierii prahoveni au 

intervenit pentru localizarea și 
lichidarea a 21 de incendii de 
vegetație uscată. Suprafața afectată 
a fost de peste 146 de ha. ISU 
Prahova a anunțat că incendiile 
au izbucnit în 15 localități din 
județ, respectiv la  Bucov, Vălenii 
de Munte, Călugăreni, Brazi, Valea 
Călugărească, Florești, Măgurele, 

Podenii Noi, Fulga, Bărcănești, 
Boldești-Scăeni, Gura Vadului, 
Teișani, Urlați și Starchiojd. 
Incendiile s-au manifestat pe 
suprafețe mari. Cel mai mare 
incendiu a fost la Podenii Noi, 
unde focul s-a manifestat pe o 
suprafață de 80 de hectare. La 
Florești, incendiul de vegetație 
uscată s-a manifestat pe 6 hectare, 
iar la Valea Călugărească suprafața 
afectată a fost de 2 hectare. ISU 
Prahova reamintește faptul 
că, în cazul miriștilor, arderea 

este complet interzisă, fi ind 
pedepsită prin lege. „În cazul 
curților și terenurilor aparținând 
gospodăriilor individuale, 
arderea trebuie să fi e făcută cu 
respectarea măsurilor obligatorii 
de apărare împotriva incendiilor. 
De asemenea, trebuie să primiți 
acceptul administrației locale 
pe raza căreia se afl ă gospodăria 
voastră”, precizează ISU Prahova.

INCENDIU VIOLENT ÎN 
SATUL INOTEȘTI DIN 

COLCEAG. DOI BĂRBAȚI CU 
ARSURI AU AJUNS LA SPITAL

Un incendiu violent a izbucnit, 

în jurul orei 19.00, în satul Inotești, 
comuna Colceag, la o societate 
comercială care are ca obiect, 
potrivit ISU Prahova, fabricarea 
produselor din țiței. La sosirea 
echipajelor de pompieri incendiul 
se manifesta pe o suprafață de 
aproximativ 700 mp cuprinzând 
întreaga hala, 3 autoturisme 
și un autotren. Din nefericire, 
două persoane au suferit arsuri. 
Victimele, potrivit ISU Prahova, 
sunt doi bărbați în vârstă de 59 
de ani, respective 64 de ani, care 
prezintă arsuri de gradul 3 și 4 
pe 60%, respective pe 70% din 
suprafața corpului. Cei doi bărbați 

au fost transportați la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești. La 
fața locului au fost mobilizate 
șase autospeciale de stingere, 
două ambulanțe Smurd din care 
una de terapie intensivă mobilă. 
În ajutorul echipajelor, s-au mai 
deplasat alte trei autospeciale, 
respectiv o autoplatformă, o 
autoscară și o descarcerare grea. 
Pericolul a fost cu atât mai mare cu 
cât, în apropierea incendiului, se 
afl au opt rezervoare de reziduuri. 
Potrivit ISU Prahova, pompierii 
militari au reușit să stingă 
incendiul la ora 21.23.

COSTURILE CĂMINULUI DE BĂTRÂNI DIN PLOIEȘTI, COSTURILE CĂMINULUI DE BĂTRÂNI DIN PLOIEȘTI, 
CÂT CELE DINTR-O PENSIUNE DE LUXCÂT CELE DINTR-O PENSIUNE DE LUX

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele 
vârstnice îngrijite la Căminul de bătrâni din Ploiești  

ajung, în 2021, la 7.148,91 lei, respectiv, la 235,09/zi. Între 
noi fi e vorba, tariful este echivalent cu cheltuiala zilnică a 

unui turist cazat la o pensiune de soi (spre lux) sau la un 
hotel de 3 stele. Cum s-a ajuns totuși la un preț pe care-l 
suspectăm a fi  totuși piperat? Să vedem. Capacitatea de 
cazare a căminului este de 24 de locuri (din care 4 pentru 
persoanele cu dizabilități). Potrivit raportului directorului 
Administrației Serviciilor Sociale Comunitare privind 
activitatea din 2020, în centru erau cazate, cel puțin spre 
sfârșitul anului, 21 de persoane. În organigrama din 2019, 
căminul avea prevăzute 24 de posturi, din care unul era, 
fi resc, de conducere. Cum ar veni, cel puțin teoretic, avem 
un raport de 1:1, un angajat la fi ecare benefi ciar. 

Anul trecut, atenție, cheltuielile de personal s-au cifrat la 
1,77 milioane de lei: salariile de bază au însemnat 1,258 mil. 
lei, restul reprezentând sporuri pentru condiții de muncă, 
indemnizație de hrană, vouchere de vacanță și contribuții 
la fondul de garantare creanțe sociale. Exceptând ultima 
componentă (creanțe sociale), rezultă o cheltuieală lunară 
pentru fi ecare salariat de 6.057 lei. Cheltuielile lunare totale 

cu personalul înseamnă 148.133 lei.
Cu întreținerea bătrânilor (hrana, materiale sanitare) și a 

clădirilor, anul trecut s-au consumat 581.845 lei. Altfel spus, 
cheltuiala lunară se ridică la 48.487 lei, aceasta fi ind de trei 
ori mai mică decât costurile salariale ale angajaților!

În total, bugetul căminului de bătrâni se ridică la 2,35 
milioane de lei/an. O sumă enormă pe care, probabil, nu o 
să o vedeți la azilele private! Costurile nu cad în totalitate 
în sarcina Primăriei Ploiești. Consiliul Local a aprobat 
contribuția lunară pe care benfi ciarii sau aparținătorii o 
plătesc: 2.000 lei/lună pentru persoanele independente, 
2.300 lei/lună pentru cele semidependente și 2.500 lei/lună 
pentru cei dependenți total de ajutor. Anual, la acoperirea 
de 100% a capacității de cazare, teoretic s-ar colecta 
1,325 mil. lei numai din banii plătiți de vârstnici, ceea ce 
reprezintă 56,38% din totalul cheltuielilor anuale, așa cum 
sunt ele prezentate în hotărârea aprobată săptămâna trecută 
de legislativul municipal.

USR PROPUNE USR PROPUNE 
UN COLONEL UN COLONEL 
REZERVIST REZERVIST 

PENTRU FUNCȚIA PENTRU FUNCȚIA 
DE SUBPREFECT

Subprefectul Mădălina Petcu va fi  
înlocuită după aproape patru luni de la 

data numirii în această funcție. Noua structură 
politică negociată între PNL-USRPlus 
și UDMR a făcut ca una dintre funcțiile 
secunde din cadrul Instituției Prefectului 
din Prahova să revină USRPlus. Propunerea 
ofi cială a acestei formațiuni politice este 
consilierul județean și vicepreședinte USR 
Prahova, formațiune la care a aderat în 2018, 
Felix Marius Bulearcă. Potrivit unei scurte 
biografi i prezentată la alegeri, acesta este 
inginer petrolist de profesie, dar a urmat și o 
carieră militară, ca ofi țer de pompieri (situații 
de urgență din 2005), fi nalizată în anul 2016, 
cu trecerea în rezervă cu gradul de colonel. 
Ulterior a fost consultant în domeniul 
situațiilor de urgență. Bulearcă are o pensie 
militară de 83.484 lei (6.957 lei/lună) pe care, 
fi rește, o va cumula cu salariul de subprefect, 
care se ridică la 15.600 lei brut. Asta tocmai ce 
spunea Raluca Turcan, ministrul Muncii, că 
„nu e corect ca, la stat, să fi e cumulată pensia 
cu salariul”!

ubprefectul Mădălina Petcu va

GRATUITATE 100% PENTRU ELEVI PE 
MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUNMIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN
Regulamentul de acordare a 

facilităților la transportul 
public local, adoptat prin HCL 
503/15 decembrie 2015, a fost 

modifi cat în ultima ședință a 
CL Ploiești. Ca urmare, din 
acest an, elevii din învățământul 
preuniversitar acreditat vor 
benefi cia de gratuitate 100% 
pe mijloacele de transport 
în comun din Ploiești, pe tot 
parcursul anului calendaristic și 
indiferent de ruta de transport 
folosită. În vechiul regulament, 
aceștia benefi ciau doar de 
decontarea a 50% din valoarea 
abonamentului. În cazul 
studenților, Primăria Ploiești va 
deconta, ca și până acum, 50%  
din valoarea abonamentului, pe 
întregul an, numai că a pus o 

limită de vârstă, repectiv, 26 de 
ani. Studenții orfani benefi ciază 
de gratuitate întregul an, numai 
că, în proiectul de hotărâre, 
legiuitorul a uitat să pună 
procentul de gratuitate. În 
2015, se vorbea despre 100%. 
Decontarea cheltuielilor se face 
de la bugetul de stat, prin transfer, 
către UAT Ploiești și, mai 
departe, către TCE, sub formă 
de subvenție. În documentele 
publice nu se spune care este 
efortul bugetar anual generat de 
aceste schimbări sau cheltuiala 
anuală cu gratuitățile acordate  
elevilor și studenților.

Regulamentul de  înfi ințare, 
atribuire, folosire, 

organizare  și funcționare a 
locurilor de parcare,  în parcările  
de reședință  și de domiciliu din 
Ploiești a fost suspendat prin votul 
majoritar al aleșilor municipali. 
Documentul a fost aprobat prin 
HCL 521/ 19 decembrie 2019, 
în varianta propusă și votată de 
majoritatea PSD-ALDE de atunci, 
dar acesta a fost imposibil de 
pus în practică din următoarele 
motive: lipsa unui inventar a 
locurilor de parcare; lipsa unei 
liste cu persoanele care ar fi  dorit 

un loc lângă bloc; prevederi de 
natură să genereze mai multe 
confl icte și probleme decât soluții. 
De altfel, acesta a fost contestat 
de muncipalitate și în vechiul 
mandat, dar și de actualul primar, 
Andrei Volosevici.  Vă reamintim 
că, în 2019, fostul primar Adrian 
Dobre și consilierii PNL aveau 
o altă variantă de regulament, 
însă aceasta n-a trecut de votul 
Consiliului Local. Viceprimarul 
Daniel Nicodim a explicat că 
Primăria va veni la început cu un 
proiect-pilot, dar numai după ce 
va trece pandemia.

REGULAMENTUL PENTRU PARCĂRI, REGULAMENTUL PENTRU PARCĂRI, 
SUSPENDAT TEMPORARSUSPENDAT TEMPORAR
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ACCIDENT PE DJ 101F, LA 
CIUPELNIȚA

Accidentul rutier s-a produs 
pe DJ 101F, pe raza satului 
Ciupelnița. În evenimentul rutier 
a fost implicat un conducător 
auto în vârstă de 31 de ani și un 
pieton în vârstă de 30 de ani, care 
se afl a în afara părții carosabile. 
Conducătorul auto, potrivit IJP 
Prahova, a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ. 
Pietonul a fost transportat la spital. 

„Cercetările continuă pentru 
stabilirea cauzelor producerii 
evenimentului”, a precizat IJP 
Prahova. 

ACCIDENT RUTIER PE 
STRADA REPUBLICII DIN 

BĂICOI
Accidentul rutier a avut loc 

pe strada Republicii din Băicoi, 
după ce un pieton a fost lovit de 
un auto. În evenimentul rutier au 
fost implicați un conducător auto 
în vârstă de 36 de ani și un pieton 

care s-ar fi  angajat în traversarea 
părții carosabile. Victima, un 
bărbat în vârstă de 43 de ani, a 
fost transportată la spital pentru 
îngrijiri medicale. Conducătorul 

auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fi ind negativ. 
„Cercetările continuă pentru 
stabilirea cauzelor producerii 
evenimentului”, a precizat IJP 
Prahova. Trafi cul rutier în zonă a 
fost dirijat.

ACCIDENT PE DJ 102, LA 
IEȘIRE DIN PLOIEȘTI, ÎN 

ZONA CARTIERULUI ROUA
Accidentul rutier, potrivit 

primelor date, s-ar fi  produs 
după ce un autoturism, care se 
deplasa din direcția giratoriului 
suspendat către Ploiești, ar fi  
acroșat parapetul separator de 

sens, ulterior ricoșând într-un alt 
turism care se deplasa pe aceeași 
direcție. Cel de-al doilea auto 
a fost proiectat într-un stâlp de 
iluminat. În urma impactului, o 
femeie în vârstă dce 34 de ani a 
fost transportată la spital. Cei doi 
conducători auto au fost testați 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. În zona în care 
s-a produs evenimentul rutier, 
trafi cul a fost dirijat. „Cercetările 
continuă pentru stabilirea cu 
exactitate a modului în care s-a 
produs evenimentul”, a precizat 
IJP Prahova.
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DIN DOUĂ UNADIN DOUĂ UNA::  ORI PROCURORII DNA PLOIEȘTI SUNT ÎN ORI PROCURORII DNA PLOIEȘTI SUNT ÎN 
CONTINUARE INTIMIDAȚI, ORI AU DISPĂRUT MARILE
DOSARE PENALE DIN PRAHOVADOSARE PENALE DIN PRAHOVA

Primarul din Sinaia, Vlad 
Oprea, a anunțat că a semnat 

contractul de fi nanțare, în valoare de 
2,6 milioane euro, pentru achiziția 
de materiale medicale și aparatură 
în vederea creșterii gradului de 
siguranță din spital, în contextul 
pandemieiCoV-2. 

Proiectul „Creș terea capacită ț ii 
de gestionare a crizei sanitare 
Covid-19 în oraș ul Sinaia”, fi nanț at 
prin Programul Operaț ional 
Infrastructură  Mare 2014-2020 
(POIM), Axa prioritară  9, se înscrie 
în demersurile realizate de Primă ria 
Sinaia ș i Spitalul Orasenesc Sinaia 
pentru să nă tate. Suma va servi 
pentru achiziția a peste 330.000 
de materiale de protecț ie sanitară  
ș i 363 de echipamente medicale, 
printre care monitoare de funcț ii 
vitale, paturi ATI, kit-uri de 
ventilaț ie, echipamente pentru 
transport specializat, containere 
sanitare pentru logistica medicală , 
un autovehicul pentru transportul 
probelor și, scrie primarul Oprea, 
„roboț i de ultimă  generaț ie cu raze 
UV pentru sterilizarea saloanelor 

ș i a să lilor de operaț ie.” Acesta ar fi  
al doilea proiect european câștigat 
de autoritățile sinăiene. Primul, în 
valoare de 2.155.979 euro, derulat 
prin Programul Operațional Regional 
(POR), se afl ă în faza de implementare 
și vizează dotarea Ambulatoriului 
Integrat al spitalului cu mobilier, 
echipamente ș i aparatură  medicală , 

inclusiv cu un computer tomograf, 
cinci ecografe ș i o instalaț ie de RX-
grafi e. În total, până  în 2022, valoarea 
investiț iilor din fonduri europene în 
dotă ri ș i echipamente va ajunge la 
4.769.607 euro, reprezentând 438 
euro/locuitor. La această sumă se 
adugă sumele alocate din bugetele de 
stat și local, de peste 1,5mil euro. 

Raportul Direcției Naționale 
Anticorupție privind structura 

teritorială din Ploiești ar putea fi  citit în două 
chei: fi e asaltul incredibil împotriva DNA 
Ploiești, din perioada 2017-2019, mai mult 
sau mai puțin justifi cat, având în vedere că 
autorii atacurilor sunt persoane inculpate în 
diverse dosare penale, a lăsat urme, în sensul 
de a-i fi  intimidat pe procurorii ploieșteni; 
fi e a intrat frica în rândul demnitarilor/
oamenilor de afaceri ori mare parte dintre 
ei au fost îndepărtați de la conducerea 
diverselor structuri (Parlament, Consiliul 
Județean, primării), deci s-au comis mai 
puține fapte penale, de vreme ce, în cifre 
absolute, se consemnează o scădere a 
indicatorilor din 2020, în raport cu 2019. În 
raport se scrie: „cantitativ, a scăzut cu 28,88 
% numărul dosarelor de soluționat (394 
comparativ cu 554 în anul 2019), a scăzut cu 
27,90 % al celor soluționate (199 comparativ 
cu 276 în anul 2019-când au fost preluate 
un număr de 104 cauze de către Structura 
Centrală a D.N.A.) și a crescut cu 12,59 % al 
soluțiilor pe fondul cauzei dispuse (152 față 
de 135 în anul 2019). Au rămas nesoluționate 

195 cauze (278 în anul 2019), au intrat 116 
cauze noi, din 394 de soluționat, comparativ 
cu 116 din 554 de soluționat în anul 2019. A 
crescut numărul actelor de inculpare, respectiv 
4 rechizitorii (față de 2 rechizitorii și 1 acord 
de recunoaștere a vinovăției în anul 2019). Au 
fost emise 4 rechizitorii privind 5 inculpați. 
Comparativ, în anul 2019, prin 2 rechizitorii, 
s-a dispus trimiterea în judecată a 5 inculpați. 
Rechizitoriile reprezintă 2,63 % din soluțiile 
dispuse pe fond (1,48 % în anul 2019). În nicio 
cauză instanța nu a fost sesizată cu acord de 
recunoaștere a vinovăției, față de o cauză în 
anul 2019 (luare de mită), fi ind prezentat 
instanței 1 inculpat. Prin rechizitorii s-a 
reținut săvârșirea a 6 infracțiuni: 3 infracțiuni 
de folosirea sau prezentarea de documente 
ori declarații false, inexacte sau incomplete, 
care are ca rezultat obținerea pe nedrept de 
fonduri din bugetul general al Comunităților 
Europene, 1 infracțiune de cumpararea de 
infl uență, 2 infracțiuni de abuz în serviciu 
contra intereselor publice, abuz în serviciu 
contra intereselor persoanelor și abuz în 
serviciu prin îngrădirea unor drepturi În 
ceea ce privește calitatea persoanei, inculpații 

trimiși în judecată au avut următoarele funcții 
la data săvârșirii faptelor: avocat-1, secretar 
primărie comună-1, administrator societate 
comercială-1, agricultor/fermier -2.” 

Aprecierile structurii centrale față de 
DNA Ploiești sunt însă favorabile:

-operativitatea soluționării cauzelor a 
fost bună având în vedere că, din cele 199 
dosare soluționate în anul 2020, 157 au fost 
soluționate la mai mult de 1 an de la prima 
sesizare (221 în anul 2019). De asemenea, 
158 cauze au fost soluționate cu depășirea 
termenului de 6 luni de la începerea 
urmăririi penale (23 în anul 2019). În ceea 
ce privește cele 195 cauze nesoluționate, 
în 142 a fost depășit termenul de 6 luni de 
la începerea urmăririi penale (222 în anul 
2019), reprezentând o pondere de 72,82% din 
cauzele rămase. În 142 cauze nesoluționate 
este depășit termenul de 1 an de la prima 
sesizare (236 în anul 2019), cu mențiunea că 
din acestea, un număr de 21 au fost primite 
deja cu termenul depășit. Evoluția acestor 
indicatori arată că a existat preocupare 
pentru soluționarea dosarelor mai vechi de 
1 an de la data primei sesizări și a cauzelor 

importante. 
-Calitatea activității desfășurate a fost 

bună, nu a existat restituirea vreunei 
cauze la procuror și nici infi rmări a unor 
soluții de clasare. S-a dispus condamnarea 
a 22 inculpați prin 9 hotărâri defi nitive 
(8 inculpați condamnați prin 2 hotărâri 
defi nitive, în anul 2019). 

Activitatea a fost desfășurată cu: 2 
procurori în sectorul de urmărire penală și 
2 procurori în sectorul judiciar, în perioada 
01 ianuarie 2020-14 februarie 2020; 2 
procurori în sectorul de urmărire penală și 
1 procuror în sectorul judiciar, în perioada 
14 februarie 2020-01 septembrie 2020; 2 
procurori în sectorul de urmărire penală și 
unul dintre ei în sectorul judiciar, în perioada 
02 septembrie 2020-31 decembrie 2020. 
Volumul mediu a fost în medie de 99 cauze 
penale soluționate și au rămas, în medie, 97 
cauze în lucru/procuror.

importante

ADRIAN DUPU, NUMIT ADRIAN DUPU, NUMIT 
SECRETAR DE STAT SECRETAR DE STAT 

ÎN DEPARTAMENTUL ÎN DEPARTAMENTUL 
PENTRU RELAȚIA CU PENTRU RELAȚIA CU 

R. MOLDOVA

Fostul candidat al PNL la alegerile parlamentare, dar pe 
un loc neelibigil, Adrian Dupu, a anunțat că și-a încheiat 

mandatul de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. 
Plecarea nu are legătură cu felul în care și-ar fi  exercitat atribuțiile 
în zona transportului CFR, ci are mai degrabă la bază algoritmul 
politic stabilit în coalița la guvernare, transporturile fi ind, din 
câte știm, în sfera de infl uență a USRPlus, cu un ministru din 
partea acestei alianțe politice, Cătălin Drulă. Dupu nu rămâne 
însă în afara jucului, acesta primind un post similar, dar la 
Departamentul pentru relația cu Republica Moldova. Este fi x 
ceea ce și-ar fi  dorit pesemne tânărul liberal, având în vedere că, 
în cadrul partidului, chiar este președintele PNL Diaspora din 
Republica Moldova.

FONDURI DE 2,6 MILIOANE DE LEI FONDURI DE 2,6 MILIOANE DE LEI 
PENTRU SPITALUL DIN SINAIA

și a sălilor de operație” Acesta ar fi inclusiv cu un computer tomograf
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SCANDAL ÎN CARTIERUL 
RADU DE LA AFUMAȚI DIN 

PLOIEȘTI
Confl ictul spontan a avut loc 

pe o stradă din Cartierul Radu 
de la Afumați, între membrii a 
două familii. La fața locului au 
intervenit mai multe echipaje 
de poliție și jandarmi precum și 
luptători din cadrul Serviciului de 
Acțiuni Speciale Prahova, care au 
aplanat în scurt timp confl ictul. 
„Din primele date, persoanele 

implicate s-au agresat reciproc, 
atât verbal, cât și fi zic, pe fondul 

unor neînțelegeri mai vechi. 
Politiștii au identifi cat și condus 
la sediul secției trei persoane care 
au participat la eveniment, iar alte 
nouă au solicitat transportul la 
spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale”, a precizat IJP Prahova. 
Ulterior, în urma administrării 
materialului probator, față de șase 
bărbați implicați în eveniment a 
fost luată măsura reținerii pentru 
24 de ore, urmând ca acestea să 
fi e prezentate unității de parchet 
pentru dispunerea de măsuri  
preventive. La diferență de 
numai o zi, politiștii au intervenit 

din nou în Cartierul Radu de 
la Afumați, pentru aplanarea 
unui confl ict verbal între rudele 
persoanelor implicate în primul 
confl ict spontan, fi ind identifi cate 
persoanele care și-au adresat 
expresii jignitoare și amenințări. În 
plus, cele șase persoane reținute au 
fost prezentate Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești, ocazie 
cu care, între aceștia a intervenit 
împăcarea pentru infracțiunea 
de lovire, sens în care s-a dispus 
plasarea  lor sub control judiciar 
pentru 60 de zile. „Polițiștii 
au aplicat și două sancțiuni 

contravenționale conform Legii 
nr. 61/1991 în valoare de 400 
de lei. Totodată, a fost dispusă 
măsura reținerii a celei de-a a 7-a 
persoane, urmând ca aceasta să 
fi e prezentată Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești. La acest 
moment se efectuează cercetări 
în cadrul unui dosar penal 
privind comiterea infracțiunii 
de tulburarea ordinii și liniștii 
publice”, a precizat IJP Prahova. 
Precizăm faptul că persoanele 
implicate în primul confl ict, care 
au solicitat să fi e transportate la 
spital, nu au rămas internate.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

În data de 29 aprilie 2020, Consiliul 
Județean a  adoptat o hotărâre 

(nr.40) pentru pregătirea și promovarea 

„Proiectului privind dotarea unităților 
sanitare afl ate în subordinea CJ 
Prahova cu echipamente medicale 
și de protecție medicală, în vederea 
prevenirii extinderii infectării cu noul 
Coronavirus SARSCoV-2 și tratarea 
pacienților contaminați”. Acesta a fost 
depus la București, în septembrie 2020. 
La nouă luni distanță, aleșii județeni 
au votat proiectul în sine, în vederea 
obținerii de fi nanțare nerambursabilă 
în cadrul Programului Operațional 
Infrastructura Mare 2014- 2020, Axa 

Prioritară 9,  Obiectivul Specifi c 9.1- 
Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19. Valoarea totală a 
sprijinului european este de 8.397.993,60 
lei. Achizițiile se referă la ventilatoare, 
stații de monitorizare, injectomate, 
automatizatoare, izolete, laringoscoape, 
măști de protecție, combinezoane, 
mănuși de protecție, dezinfectanți și alte 
materiale sanitare. Suma va fi  utilizată 
pentru decontarea unor materiale 
deja cumpărate, dar și pentru alte noi 
dispozitive medicale.

Deși are puțini membri și un singur deputat, 
care a candidat însă pe listele PSD (Grațiela 

Gavrilescu), Partidul Puterii Umaniste (social-
liberal) a obținut, prin votul consilierilor locali, 
un sediu pe Bdul Independenței nr. 21, în clădirea 
în care funcționează Poliția Locală Ploiești. 
Contractul de închiriere între municipalitate 
și PPU se va parafa  pentru un spațiu de 86,10 
mp (suprafață locativă și dependințe), la tariful 
prevăzut prin HG 310/2007, același valabil 
pentru locuințele de serviciu, de intervenție și 
căminele pentru salariați ale societăților de stat, 
ca parte a unui program de protecție a chiriașilor. 
Mai exact, este vorba despre 126,15 lei/lună. Un 
spațiu similar a fost atribuit și Partidului Pro 
România, respectiv, un apartament în Blocul J5, 
de pe strada Ștefan Greceanu, în suprafață de 
92,95 mp. Tariful închirierii este de 210, 11 lei/
lună. Durata contractelor este de 3 ani, cu drept 
de prelungire cu acordul ambelor părți.

Spitalul Municipal „Schuller” Ploiești va dispune, în curând, 
de noi compartimente, înfi ințate în cadrul secțiilor de 

Medicină Internă și Recuperare, medicină fi zică și balneologie. 
Cu un total de 60 de paturi, Medicina Internă va avea 10 paturi 
pentru Gastroenterologie,  iar la Recuperare (50 de paturi 
total) se va crea un compartiment de recuperare neurologică, 
cu 13 paturi. De asemenea, în cadrul Ambulatoriului Integrat 
de Specialitate al spitalului vor funcționa un cabinet de 
Gastroenterologie, în contratură cu cabinetul de Medicină 
Internă și un Cabinet de Ortopedie, ce va activa în tură cu cel 
de ORL. În prezent, unitatea spitalicească are patru secții și 
mai multe compartimente: Medicină Internă (50 de paturi), 
cu un compartiment de Cardiologie, Oncologie (60 de paturi), 
Reumatologie (35 de paturi), Recuperare, medicină fi zică 
și balneologie (50 de paturi), Hematologie (20 de paturi) și 
Radioterapie (17 paturi). Cu compartimentele nou înfi ințate se 

va ajunge la un total de 255 de paturi.

n data de 29 aprilie 2020 Consiliul

Săptămâna trecută, 
vă spuneam că aleșii 

județeni ar fi  trebuit să aprobe 
solicitarea Hidro Prahova de 
a contracta servicii juridice 
de consultanță, de asistență și 
de reprezentare. În document 
nu era prevăzută o sumă 
aproximativă a prestației. 
Ei bine, consilierii au 
prorogat proiectul cu pricina, 
solicitându-le celor de la 
Hidro Prahova să prezinte 
un raport privind modul în 
care s-au derulat astfel de 
contracte în trecut. De altfel, 

vicepreședintele CJ, Cristian 
Apostol, s-a arătat nemulțumit 
din cauză că societatea nu 
a atașat un astfel de raport 
în documentele care au 
însoțit proiectul de hotărâre. 
Dar „sarea și piperul” le-a 
furnizat consilierul USR 
Plus, Mihai Neagu, care i-a 
solicitat explicit demisia 
directorului Hidro Prahova, 
Adrian Semcu. Prezent în 
sala de ședințe, Semcu a fost 
ținta întrebărilor tânărului 
consilier. Acesta a scris pe 
pagina sa de socializare: „Am 

încercat să-i explic domnului 
director că omul vine, dar mai 
și pleacă. Dânsul, de-a lungul 
timpului, a cam fost obișnuit 
doar să vină. Să vină pe lângă 
posturi călduțe. I-am solicitat în 
mod public demisia din funcția 
de director al societății „Hidro” 
Prahova pentru managementul 
defectuos pe care ni-l probează 
de 5 ani de zile”. Deși are în 
familie afaceri substanțiale, 
inclusiv în legătură cu banii 
publici, prin programul „Lapte 
și corn”,  fostul deputat liberal 
s-a dedulcit, ca să zicem așa, 
numai la posturi de conducere, 
încă din 1995. A fost director 
la RAIF, director comercial la 
„Drumuri și Poduri” (unitate 
CJ Prahova, desfi ințată între 

timp), director la Hidro 
Valea Cricovului (o asociație 
sortită falimentului), deputat 
în Parlamentul României, 
vicepreședinte al CJ Prahova 
și, după o pauză, director la 
Hidro Prahova. De-a lungul 
timpului a fost implicat în trei 
dosare penale, unul pentru 
confl ict de interese (atragere 
fonduri europene concomitent 
cu perioada în care a fost 
deputat), altul pentru 
terenurile de la Stoenești, în 
care a suferit o condamnare 
cu executare fostul primar al 
comunei Gorgota și al treilea 
în cauza în care a fost implicat 
cumnatul lui Victor Ponta, 
legat de canalizarea de la 
Comarnic.
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ăptămâna trecută vicepreședintele CJ Cristian
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Institutul Național de Statistică 
arăta că, la sfârșitul anului 

2019 - iar în 2020, în pandemie, 
nu credem să se fi  modifi cat 
esențial cifrele - din totalul de 
3.181 de localități, dispuneau de 
sistem public de canalizare 1.354 
de așezări, din care 314 în mediul 
urban și 1.040 în mediul rural.

Procentul la nivel național este 
așadar sub 50 %, respectiv, de 
42,56%. Cifra privind populația 
deservită de sistemul de canalizare 
nu este mai optimistă: 10.514.924 
persoane care benefi ciază de 
această facilitate înseamnă 
54,26% dacă ne raportăm la 
populația rezidentă din același 
an (19.375.835 de persoane) și 
47,37% în raport cu populația 
după domiciliu (22.193.286 de 
locuitori). În această ecuație 
contează mult faptul că 314 orașe, 
din 320 total (98,13%), dispun de 
canalizare, iar în mediul urban 
trăiește 52,92% din populația 
rezidentă a țării. Aglomerările 
urbane care nu au această facilitate 
aproape obligatorie provin 
din Sibiu (1 oraș), Suceava (2), 
Constanța (1), Dâmbovița (1) și 
Ialomița (1). (tabel 1)

În ceea ce privește mediul 
rural,  cu 1.040 de comune 
conectate la rețea, dintr-un total 
de 2.861 de așezări, procentul 
scade la 36,35% grad de acoperire 
a localităților cu sistemul de 
colectare și epurare a apelor 
uzate. Cele mai optimiste cifre 
se înregistrează în Ilfov-62,50%, 
urmat la mare distanță de 
regiunile Centru-49,57%, Nord-
Vest -48,13% și Vest-46,61%. 
La polul opus se situează Sud-

Muntenia-20,61%, cifră mai 
rea decât în zonele despre care 
tradițional spunem că ar exista 
polul sărăciei, Oltenia și Moldova! 
Remarcăm că datele cele mai bune, 
dacă se poate numi „bun” o cifră 
totuși așa de scăzută, sunt în Banat, 
Crișana, Ardeal și Maramureș. Să 
fi e o întâmplare? Nu prea credem! 
(tabel 2)

HARGHITA, JUDEȚUL CU 
CEL MAI MARE PROCENT 
DIN ȚARĂ DE ACOPERIRE 
A SATELOR CU REȚEA DE 
CANALIZARE. PRAHOVA 

SE AFLĂ PE POZIȚIA 23, LA 
NIVEL NAȚIONAL

În cifre absolute, cele mai 
multe localități din mediul rural 
conectate la sistemul de canalizare 
se regăsesc în județele Cluj - 50 
de comune, Bacău - 50, Iași - 45, 
Caraș-Severin - 41 și Mureș - 41. 
În procente (numărul de UAT cu 
canalizare, din totalul localităților), 
pe primul loc se situează Harghita 
- 67,24%, Cluj-66,66%, Covasna 
- 62,50% și Ilfov (62,50%). La 
subsolul clasamentului, respectiv, 
județe cu cele mai puține comune 
care dispun de rețea de canalizare, 
se situează Giurgiu - 5 localități, 
Botoșani - 6, Brăila - 7, Ialomița 
7, Teleorman - 7, Călărași - 9. 
Regiunea Sud-Muntenia are cele 
mai multe județe care nu au fost 
capabile să extindă canalizarea în 
mai mult de 10 comune! Să vedem 
însă care era situația pe județe, la 
sfârșitul anului 2019:

Regiunea Nord-Vest
-Cluj: 50 de comune cu rețea 

de canalizare, din totalul de 75 de 
UAT, 66,66%;

-Satu Mare: 33 de comune cu 
rețea, din 59 total, 55,93%;

-Bistrița-Năsăud: 32 de comune 
cu rețea, din 58 total, 55,17%;

-Maramureș: 31 de comune cu 
rețea, din 63 total, 49,20%;

-Bihor: 34 de comune cu rețea, 
din 91 total, 37,36%;

-Sălaj: 14 comune cu rețea, din 
57 total, 24,56%.

Produsul Intern Brut din 
anul 2019, cel care refl ectă 
puterea economică a fi ecărei 
zone și, prin extensie, volumul  
veniturilor la bugetele județean 
și locale, poziționează județele în 
următoarea ordine: Cluj (50 de 
miliarde de lei, dublu sau triplu 
decât al județeleor din regiune), 
Bihor, Maramureș, Satu Mare, 
Bistrița-Năsăud și Sălaj. Ei bine, 
în cifre absolute, cu mici excepții, 
performanțele investiționale 
în canalizare respectă cumva 
clasamentul.

Regiunea Centru:
-Harghita: 39 de comune cu 

rețea, din 58 total, 67,24%;
-Covasna: 25 de comune cu 

rețea, din 40 total, 62,50%;
-Sibiu: 25 de comune cu rețea, 

din 53 total, 47,16%;
-Mureș: 41de comune cu rețea, 

din 91 total, 45,05%;
-Brașov: 21 de comune cu rețea, 

din 48 total, 43,75%;
-Alba: 26 de comune cu rețea, 

din 67 total, 38,80%.
În această grupă, județele cu cel 

mai mic PIB, am numit Covasna 
și Harghita, au cel mai mare 
procent al comunelor cu rețea de 
canalizare. Ca procente, Harghita 
chiar este primul județ din țară ca 
acoperire a comunelor cu această 
utilitate publică. Cel mai puternic 
județ, Brașov (35,8 miliarde de 
lei), cu un PIB de cinci ori mai 
mare decât al Covasnei (7,5 mld. 
lei), se afl ă pe penultimul loc în 
regiune.

Regiunea Nord-Est:
-Bacău: 50 de comune cu rețea, 

din 85 total, 58,82%;
-Iași: 45 de comune cu rețea, 

din 93 total, 48,39%;
-Suceava: 38 de comune cu 

rețea, din 98 total, 38,77%;
-Neamț: 24 de comune cu rețea, 

din 78 total, 30,77%;
-Vaslui: 22 de comune cu rețea, 

din 81 total, 27,16%;

-Botoșani: 6 comune cu rețea, 
din 71 total, 8,45%.

Suceava este județul care a 
primit cele mai mari sume prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală I și II. Cu toate acestea, n-a 
ajuns să performeze în materie 
de asigurare cu utilități publice 
a așezărilor din mediul rural. 
Cât depre ultimele două clasate, 
acestea au și cel mai mic PIB din 
regiune (Vaslui-9,7 miliarde lei, 
Botoșani-10,2 mld. lei), însă priviți 
numai ce diferență este între ele ca 
număr de comune cu sistem de 
canalizare! Ca putere economică, 
Iași (32,7 mld. lei) domină nordul 
Moldovei, dar nu ca și procente 
sau număr de comune racordate la 
canalizare.

Regiunea Sud-Est:
-Tulcea: 23 de comune cu rețea, 

din 46 total, 50,00%;
-Constanța: 25 de comune cu 

rețea, din 59 total, 42,37%;
-Galați: 24 de comune cu rețea, 

din 61 total, 39,34%;
-Buzău: 16 de comune cu rețea, 

din 82 total, 19,51%;
-Vrancea: 12 de comune cu 

rețea, din 68 total, 17,65;
-Brăila: 7 comune cu rețea, din 

40 total, 17,50%.
În această regiune, Tulcea este 

cel mai sărac județ, cu un PIB 
de 8,12 miliarde lei și venituri 
bugetare de 0,9 mld. lei. În aceste 
condiții, reușește cea mai bună 
performanță, având jumătate 
dintre localitățile rurale cu sistem 
de canalizare. Următorul ca PIB 
redus, Brăila (10,8 mld. lei), dar 
cu un buget total de 0,8 mld. lei, în 
2019, se poziționează în subsolul 
clasamentului. Neplăcut este ceea 
ce se întâmplă la Constanța: cu PIB 
cât alte patru județe la un loc și un 
buget general de peste 2 miliarde 
de lei, a realizat investiții de 
canalizare doar  în 25 de comune! 

Regiunea Sud-Muntenia:
-Prahova: 29 de comune cu 

rețea, din 90 total, 32,22%;
-Argeș: 30 de comune cu rețea, 

din 95 total, 31,58%;
-Dâmbovița: 20 de comune cu 

rețea, din 82 total, 24,39%;
-Călărași: 9 comune cu rețea, 

din 50 total, 18,00%;
-Ialomița: 7 comune cu rețea, 

din 59 total, 11,86%;
-Giurgiu: 5 comune cu rețea, 

din 51 total, 9,80%;
-Teleorman: 7 comune cu rețea, 

din 92 total, 7,61%.

Regiunea este a doua din țară, 
după București-Ilfov, ca PIB 
general. E adevărat, bogăția este 
concentrată în Prahova (40,8 
miliarde lei) și Argeș (29,7 mld. 
lei), cele două concentrând mai 
mult decât jumătate din PIB-ul 
regional. Pe urmă, Teleorman a 
primit a doua cea mai mare sumă 
din țară, după Suceava, prin PNDL 
II. În aceste condiții, să fi i totuși 
utima zonă din țară la asigurarea 
mediului rural cu sistem de 
colectare/epurare a apelor uzate, 
este aproape inexplicabil. Sau 
explicabil în măsura în care putem 
pune totul pe seama lipsei de 
interes a autorităților județene și 
locale. 

Regiunea București Ilfov:
-Ilfov: 20 de comune cu rețea, 

din 32 total, 62,5%.
Regiunea Sud-Vest Oltenia:
-Vâlcea: 38 de comune cu rețea, 

din 78 total, 48,71%;
-Mehedinți: 20 de comune cu 

rețea, din 61 total, 32,79%;
-Gorj: 16 de comune cu rețea, 

din 61 total, 26,23%;
-Olt: 27 de comune cu rețea, din 

104 total, 25,96%;
-Dolj: 18 de comune cu rețea, 

din 104 total, 17,31%.
Și în această zonă, județul cu 

cea mai mare putere economică, 
am numit Dolj (27 miliarde de 
lei PIB, cât Olt și Vâlcea la un 
loc), are cele mai slabe rezultate. 
Spre comparație, cel mai sărac 
județ, Mehedinți (7,5 mld. lei), 
tot a reușit să realizeze mai mult, 
poziționând-se pe locul secund, 
după Vâlcea (al treilea, din zona, 
după valoarea PIB).

Regiunea Vest:
-Caraș Severin: 41 de comune 

cu rețea, din 69 total, 59,42%;
-Hunedoara: 24 de comune cu 

rețea, din 55 total, 43,64%;
-Timiș: 38 de comune cu rețea, 

din 89 total, 42,70%;
-Arad: 28 de comune cu rețea, 

din 68 total, 41,18%.
Timiș (49,3 miliarde lei) are un 

PIB aproape cât celelalte trei județe 
la un loc și un buget general dublu 
decât în Arad și cât Hunedoara și 
Caraș împreună. Se pare însă că 
nu i-a folosit prea mult această 
avuție, de vreme ce a fost depășit 
la investiții în canalizare de cel mai 
sărac județ de zonă, Caraș-Severin 
(11,8 mld. lei), județ cu cele mai 
meritorii rezultate din regiune.

ACTUALITATE

continuare din pagina 1

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Tabel 1
Tabel 2

36,35% PROCENT DE RACORDARE A COMUNELOR 36,35% PROCENT DE RACORDARE A COMUNELOR 
DIN ROMÂNIA LA SISTEMUL DE CANALIZARE

Numar orașe cu canalizare publică, pe regiuni de dezvoltare, în 2019
Regiuni Numar orase 

cu sistem de 
canalizare

Din 
total 
orașe

%

Regiunea NORD-VEST 43 43 100,00
Regiunea CENTRU 56 57 98,25
Regiunea NORD-EST 44 46 95,65
Regiunea SUD-EST 34 35 97,14
Regiunea SUD-MUNTENIA 46 48 95,83
Regiunea BUCURESTI - ILFOV 9 9 100,00
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 40 40 100,00
Regiunea VEST 42 42 100,00

TOTAL 314 320 98,13

Numar de comune cu canalizare publică, pe regiuni de dezvoltare, 
în 2019

Regiuni Numar orase 
cu sistem de 
canalizare

Din 
total 

comune

%

Regiunea NORD-VEST 194 403 48,13
Regiunea CENTRU 177 357 49,57
Regiunea NORD-EST 185 506 36,56
Regiunea SUD-EST 107 355 30,14
Regiunea SUD-MUNTENIA 107 519 20,61
Regiunea BUCURESTI – ILFOV 20 32 62,50
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 119 408 29,16
Regiunea VEST 131 281 46,61

TOTAL 1.040 2.861 36,35

continuare din pagina 1
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La nivel european, țintele pentru anul 
2020 în materie de educație și formare 

profesională, pe care deocamdată nu știm 
dacă România le-a atins- și credem că nu- 
erau: cel puțin 95% dintre copii ar trebui să 
fi e integrați în sistemul de educație pentru 
preșcolari; sub 15% ponderea tinerilor de 15 
ani care nu au sufi ciente cunoștințe de citire, 
matematică și științe; sub 10% ponderea 
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de 
ani care au părăsit timpuriu școala; cel puțin 
40% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 
30 și 34 de ani ar trebui să fi  absolvit o formă 
de învățământ superior; cel puțin 15% din 
adulți ar trebui să participe la activități de 
învățare pe tot parcursul vieții; cel puțin 82%  
proporția de angajați absolvenți (persoane 
cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, care 
au urmat cel puțin studii de nivel secundar 
superior și care și-au terminat studiile în 
urmă cu 1-3 ani).

DIFERENȚE DE PERCEPȚIE ÎNTRE 
AUTORITĂȚI ȘI CETĂȚENI

Autorii strategiei au realizat un sondaj de 
opinie printre autorități (primării) și cetățeni 
în legătură cu unele dintre obiectivele 
asumate prin Planul de Dezvoltare Durabilă 
a Județului Prahova în perioada 2014-2020, 
respectiv:

-M5.1. Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii educaționale și de cercetare;

-M5.2. Dezvoltarea capacității institu-
ționale a sistemului educațional, de 
cercetare și de formare continuă;

-M5.3. Corelarea programelor educa-
ționale cu cerințele pieței muncii. Partenerii 
au fot chemați să răspundă la modul în care 
cred ei că s-au realizat cele trei obiective. 
Ei bine, veți vedea o diferență majoră între 
percepția celor care conduc comunitățile 

și cetățeni. Astfel, la nivelul UAT-urilor, cu 
privire la cele trei măsuri, primarii susțin 
că sunt realizate în mare și foarte mare 
măsură angajamentele, respectiv, de 70% 
(M5.1.), 66% (M5.2) și 50% (M5.3.). Doar o 
mică parte cred contrariul, adică atingerea 
obiectivelor în mică și foarte mică măsură: 
22% (M5.1.), 24% (M5.2) și 40% (M5.3.). 
În schimb, cetățenii sunt în proporție de 
51,7% nemulțumiți și foarte nemulțumiți 
de infrastructura educațională din județ 
(rețeaua de creșe, grădinițe, școli, licee, 
universități, etc), iar 39,7% sunt mulțumiți 
sau foarte mulțumiți. Pe tema capacității 
instituționale a sistemului educațional, 
părțile interesate sunt nemulțumite sau 
foarte nemulțumite în procent de 40,3% și 
mulțumite sau foarte mulțumite în procent 
de 50,9%. În ceea ce privește corelarea 
programelor educaționale cu cerințele 
pieței muncii,  26,2% dintre cetățeni sunt 
mulțumiți și 65,3% sunt nemulțumiți sau 
foarte nemulțumiți.

NUMĂRUL UNITĂȚILOR 
ȘCOALARE, ÎN UȘOARĂ SCĂDERE

Documentul strategic arată că, în 
perioada analizată, 2012-2018, numărul 
unităților de învățământ a scăzut de la 241 
entități cu personalitate juridică, la 234. 
O parte din licee s-au transformat în școli 
profesionale, iar altele s-au desfi ințat. În 
datele furnizate de Institutul Național de 
Statistică găsim totuși că, în 2019, Prahova 
avea în total 232 de unități de învățământ, 
ceea ce ar înseamna că, într-un an, au mai 
fost desfi ințate două structuri. Dar cel mai 
supărător lucru este că întregul județ nu mai 
are nicio creșă!  Una exista până în urmă cu 
3-4 ani și am desfi ințat-o și pe aceea! (vezi 
tabel 1)

Tot INS arată că, în 2019, unitățile școlare 
dispuneau de: 4.187 săli de clasă (inclusiv 
amfi teatre), 4.187 de laboratoare, 173 săli 
de gimnastică, 160 de ateliere școlare, 213 
terenuri de sport, 1 bazin de înot și 11.273 
PC.  Strategia arată însă și o „victorie”, aceea 
că, potrivit unei liste publicate de MEN în 
ianuarie 2018, Prahova se afl ă printre cele 
cu un număr redus de grupuri sanitare în 
exteriorul clădirii -17-comparativ cu alte 
județe din țară.  La nivel național, numărul 
acestora se ridica la 2.418.

POPULAȚIA ȘCOLARĂ, 
DIMINUATĂ CU 10%, ÎN PERIOADA 

2012-2018
În perioada analizată, populația școlară a 

scăzut cu 10%, de la 119. 459 de preșcolari 
și elevi, în 2012, la 107.493, în 2018. 
Cea mai mare scădere se înregistrează la 
nivelul învățământului liceal,  iar printre 
cauze se citează reorientarea elevilor spre 

învățământul profesional, care a avut o 
creștere de 374% și abandonul studiilor 
înainte de fi nalizarea liceului. Se constată, 
de asemenea, o scădere semnifi cativă și a 
populației înscrise în învățământul preșcolar 
( -14,7%) pe fondul scăderii natalității, 
dar și a migrației.  În 2019, numărul 
preșecolarilor, elevilor și studenților era de 
111.343 persoane. (vezi tabel 2)

Populația școlară s-a redus cu peste 
20% în 27 de localități: Sinaia, Plopeni, 
Călugăreni, Secăria, Chiojdeanca, Bertea, 
Vadu Săpat, Măneciu, Salcia, Baba Ana, 
Tinosu, Tomșani, Predeal- Sărari, Păcureți, 
Cosminele, Cornu, Tătaru, Adunați, 
Teișani, Bărcănești, Colceag, Provița de 
Jos, Jugureni, Sălciile, Mănești, Fântânele 
și Balta Doamnei. Singurele localități în 
care numărul de elevi a crescut sunt Șotrile, 
Urlați și Păulești.

Continuăm, astăzi, să prezentăm Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova 
pentru perioada 2021-2027, document realizat de Consiliul Județean Prahova, pentru 

exercițiul fi nanciar european aplicabil din acest an. În acest articol vom analiza situația 
sistemului de educație, cu precizarea că vom respecta anii la care se raportează autorii 
programului, deși între timp e posibil să fi  survenit modifi cări, folosind în același timp și 
datele INS pentru 2019 în ceea ce privește infrastructura și populația școlară.

ACTUALITATE
Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

63, 3% DINTRE PRAHOVENI 
SUNT NEMULȚUMIȚI FAȚĂ DE 
CORELAREA PROGRAMELOR CORELAREA PROGRAMELOR 

EDUCAȚIONALE CU EDUCAȚIONALE CU 
CERINȚELE PIEȚEI MUNCIICERINȚELE PIEȚEI MUNCII

Categorii de unitati scolare 2019

Total 232

Gradinite de copii 37

Scoli din invatamantul primar 
si gimnazial

135

Scoli din invatamantul special 
primar si gimnazial

5

Unitati scolare din 
invatamantul secundar ciclul 2

48

Scoli postliceale 6

Institutii de invatamant 
superior

1

Număr elevi/niveluri de 
educatie

2019

Invatamant anteprescolar 1.044

Invatamant prescolar 16.647

Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv special)

58.418

Invatamant liceal 22.692

Invatamant profesional 3.630

Invatamant postliceal si 
de maistri

3.200

Învatamant universitar 
(licenta, master, doctorat)

5.712

 Total 111.343

Mai multe universități din țară au realizat, în 
perioada martie 2020- februarie 2021, un studiu 

denumit „Un an de școală online-Premise pentru inovarea 
educației”, autorii bazându-se pe răspunsurile a 10.000 de 
cadre didactice din toate județele și din toate nivelurile de 
învățământ.

Documentul relevă că difi cultățile cele mai mari în 
realizarea de către profesori a activităților didactice la distanță 
sunt, în funcție de scorul pe o scală de la 1 la 4, următoarele: 
nivelul de stres psihic, social sau tehnic-2,59; lipsa unui 
cadru metodologic adecvat pentru pregătirea, îndrumarea și 
desfășurarea activităților online-2,39; insufi cient timp pentru 
planifi carea/ organizarea lecțiilor-2,36; lipsa unui computer 
sufi cient de performant-2,27; lipsa timpului necesar pentru 
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor 
digitale-2,27; lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, 
pentru feedback și evaluare-2,25; lipsa unui spațiu adecvat 
(acasă) pentru realizarea de activități didactice-2,23.
Conform cadrelor didactice respondente, elevii 
întâmpină difi cultăți similare în activitățile de învățare 
la distanță, ierarhizate de profesori după cum urmează: 
difi cultăți tehnice de acces, conectare, afi șare-2,86; lipsa 
obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii-2,85; 
nivelul insufi cient al competențelor digitale-2,74; lipsa 
unui program bine structurat, determinând sincope 

în învățare -2,74; lipsa unui spațiu adecvat pentru 
învățare online-2,70; acces limitat la internet- 2,66.
Studiul face și o comparație între cadrele didactice din 
mediul rural și cele din mediul urban, iar concluzia este că 
apar diferențe semnifi cative în special în ceea ce privește 
accesul la tehnologie.

Astfel, 2,15 respondenți din mediul rural au răspuns că 
au întâmpinat difi cultăți tehnice, față de 2,09 din mediul 
urban mic și 2,05 din mediul urban mare, 1,94 au indicat 
accesul limitat la internet, față de 1,77 din mediul rural 
mic și 1,69 din mediul rural mare, 2,38 s-au plâns de 
lipsa unui computer sufi cient de performant, față de 2,30 

din mediul urban mic și 2,17 din mediul urban mare.
Majoritatea cadrelor didactice au remarcat faptul că lipsa 
interacțiunii directe, în grupul de învățare, cu colegii și cu 
profesorii, are repercusiuni iremediabile asupra dimensiunii 
sociale, emoționale și afective a dezvoltării copiilor. 
44% dintre respondenți sunt de acord că dezvoltarea 
socio-emoțională a copiilor este infl uențată negativ, 
37%-de acord parțial, 15% în dezacord și 4% nu știu.
Studiul a evidențiat că, în perioada școlii online, motivația 
pentru cariera didactică a crescut pentru 30% dintre 
profesori, a rămas la fel pentru 54,1% dintre aceștia, în timp 
ce 10% se declară mai puțin dedicați profesiei în urma acestei 
experiențe. În ceea ce privește aspectele care infl uențează 
desfășurarea unei activități de calitate cu elevii, rezultatele 
studiului arată că profesorii se ancorează mai degrabă în 
pedagogie (60%), decât în tehnologie (36%), cu toate că 
la începutul pandemiei, în opinia profesorilor, tehnologia 
ocupa un loc central al activității didactice (57%), depășind 
cu mult preocupările privind aspectele pedagogice (38%). 
Cadrele didactice au răspuns că au primit ajutor în perioada 
școlii online în mare măsură de la directorul școlii-41%, de 
la informaticianul școlii-26%, de la membri ai familiei-25%, 
de la colegi-23%, de la minister, inspectorat-12%, de la 
elevi-6%, de la ONG-uri sau companii private- 6% și de la 
părinți-5%.

a nivel european țintele pentru anul și cetățeni Astfel la nivelul UAT urilor cu
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DEZERTORI ÎN PLIN RĂZBOI CU 
PANDEMIA 

Numărul îmbolnăvirilor de COVID crește 
„cu pași viforoși”, cum defi la pe vremuri 
Armata Roșie la Chișinău. Numai săptămâna 
în care veneau ajutoarele umanitare de la 
București numărul îmbolnăvirilor urcase la 
peste  6.500 de cazuri confi rmate ofi cial, ceea 
ce însemna o creștere a ratei de îmbolnăvire 
la 31% față de 26% în prima săptămână a 
lui ianuarie 2021. Tot între 15-21 februarie 
se înregistrau 129 de decese după altele 
108 din săptămâna precedentă, rotunjind 
astfel o cifră de 3.780 de vieți pierdute. În 
numărul lor Ministerul Sănătății anunță 
87 de lucrători medicali răpuși de COVID, 
de fapt cifra reală contabilizată public de 
la administrațiile spitalelor fi ind de 112 
colegi. În timp ce (i)responsabili din vârful 
sistemului de sănătate anunță din vreme-n 
vreme că au fost activate ba 100, ba 200 noi 
paturi pentru bolnavi cu COVID-19, medici 
din prima linie au spart jurământul tăcerii 
impus de tandemul Chicu – Dumbrăveanu, și 
nu se mai ascund după deget – bat în clopote 
că toate au ajuns la limitele fi zice – paturile, 
spațiile, dispozitivele medicale, oxigenul, 
electricitatea, logistica etc. Dar cel mai grav 
este că înșiși lucrătorii medicali au ajuns la 
limita fi zică și psihică. La tabloul cu care se 
confruntă zilnic și la gândul că mulți dintre 
cei decedați ar fi  putut fi  salvați dacă cei care 
au administrat până mai ieri sistemul de 
sănătate nu l-ar fi  lăsat să se rostogolească în 
hău ca un bulgăre de zăpadă, se mai adaugă 
pacienții care plâng, rudele bolnavilor care le 
cer disperate ajutor, iar „eroii în halate albe” 
se văd tot mai neputincioși pe zile ce trec. 
Azi, la Chișinău, pe cine l-a lovit nenorocul 
să se îmbolnăvească, nu-l mai pot ajuta să 
găsească un loc în spital nici cele mai solide 
pile. Dar ce să mai vorbim de situația de 
dincolo de capitală? Nu ajung cuvinte… 

Asta e moștenirea dezastruoasă a 
guvernării socialiste după ce responsabilii 
(mai corect lașii) de situația din sănătate și 
economie au dezertat. Premierul lui Dodon 
de o singură folosință, Ion Chicu, după ce 
i-a numit „lepădături”, „secături”, „oameni 
mârșavi” pe cetățenii care au cutezat să facă 
observație celor din conducerea statului 
că nu respectă regulile de protecție, acum 
e dat dispărut de opinia publică. Viorica 
Dumbrăveanu, care a „administrat” până 
la sfârșitul anului trecut sistemul medical, 

a dezertat și ea din post, lăsând o situație 
cu totul precară în sănătate, și s-a aciuat la 
adăpostul spicherului Zinaida Greceanîi în 
calitate de consilier. În sfârșit, ex-președintele 
Dodon, după ce a scos Armata Națională 
în inima capitalei să tragă cu tunuri și 
mitraliere în COVID-19, a defi lat prin sate 
și raioane ale republicii debitând gogomănii 
despre coronavirus și pandemie, mai vădind 
și un comportament iresponsabil vis-a-vis 
de restricțiile de protecție, acum a dezertat 
și dânsul. După ce s-a lăudat că aduce la 
Chișinău vaccinul rusesc „Sputnic V” (și 
amenința să nu-l împiedice cumva noua 
administrație a președinției), și-a vândut 
promisiunea pentru 4 bilete la „Bolișoi 
Teatr” de la Moscova (cadou Galinei Dodon 
de ziua ei). După care s-a refugiat la capătul 
lumii – pe insulele Kurile și Sahalin, Răsăritul 
Depărtat. De astă dată pentru a-și sărbători 
cu toată familia propria zi de naștere într-
un hotel de lux (la preț de 400 euro pentru 
24 de ore), unde s-au mai odihnit și lideri 
de la Kremlin, inclusiv Dmitrii Medvedev. 
„Un prilej extraordinar pentru odihnă și  
meditații” (în plină pandemie?!), scrie dânsul 
pe contul său de Facebook. Sau poate „prilej” 
de a nu fi  prezent la cea de-a doua tranșă a 
asistenței medicale din partea României, de 
rușine că nu a obținut-o pe cea promisă de 
Moscova? 
ORDINUL „GLORIA MUNCII” PENTRU 

EȘECUL LUPTEI CU PANDEMIA  
„Avem mari speranțe că în acest an vom 

reveni la viață normală, așa cum a fost până la 
pandemie”, jubila pe contul său de Facebook 
la 13 ianuarie Alla Darovannaia. Deputata 
lăuda „munca asiduă” a funcționarilor de la 
„ministerul sănătății” (de fapt și al muncii și 
protecției sociale, că de unde să știe deputata 
denumirea corectă a ministerului care nu 
a fost audiată cum gestionează situația 
pandemică), dar mai cu seamă ale ministrei 
Viorica Dumbrăveanu. Care tocmai anunțase, 
deja din umbra cabinetului spicherului 
Greceanîi, că toate pregătirile pentru a primi 
vaccinul mult-așteptat au început încă în 
luna septembrie a anului trecut, pe platforma 
COVAX. Și că Moldova „va benefi cia de 
o cantitate de vaccinuri sufi cientă pentru 
a imuniza până la 20  la sută  din populația 
țării”, iar campania de vaccinare va începe 
nu din ianuarie, cum anunțase anterior, ci 
din februarie. Nu ne mai întrebăm dacă nu 
cumva tot datorită „muncii asidue” depuse de 
ministra Dumbrăveanu, președintele Dodon 
a decorat-o cu ordinul „Gloria Muncii”, iar 
restul peste 80% din cetățeni nu cumva nu 
vor avea acces la vaccin. Căci e deja sfârșitul 
lunii februarie, iar Chișinăul nu a primit nici 
un vaccin nici de la COVAX, nici barem cele 
200 de mii de doze promise de președintele 
României, Klaus Johannis. A cui să fi e vina?

După eșecul PSRM la prezidențiale, 
mai mulți deputați „proeuropeni”, deveniți 
ulterior pro-moldoveni (Pentru Moldova) și 
care se arătau nemulțumiți de cum decurge 
lupta cu COVID-19, acum, oploșiți sub 
cloșca socialistă, au început a cârâi tot mai 
supărați spre instituția prezidențială. Într-
un briefi ng de presă susținut la Parlament, 
deputata Ruxanda Glavan, solicitând 
conducerii țării să elaboreze și să prezinte cât 
mai urgent un grafi c privind vaccinarea anti-
Covid și dovezi că se negociază și se procură 
vaccinuri sufi ciente pentru un număr 
cât mai mare de oameni, punea această 
răspundere pe umerii… noului președinte 
Maia Sandu. Ea ar fi  trebuit să gestioneze 
criza anti-pandemică și nu să se preocupe 
de calcule privind stabilirea unei date 
pentru organizarea alegerilor parlamentare 

anticipate. Cine ca cine, dar deputata Glavan, 
care a fost ministru al sănătății sub regimul 
Plahotniuc, ar trebui să știe prea bine cine 
este de vină pentru situația în care se afl ă 
acum sistemul de sănătate al republicii. Și că 
anume conducerea de până mai ieri, nu fără 
susținerea actualei majorități parlamentare, 
se face vinovată de tărăgănarea achiziționării 
vaccinului anti-covid. Anume fosta șefă de la 
sănătate, Viorica Dumbrăveanu, care e acum 
în aceeași barcă parlamentară cu deputata 
pro-Dodon și pro-Shor, spunea că vaccinul 
Pfi zer-BioNTech, cu care se imunizează 
europenii, este „un vis irealizabil pentru 
Republica Moldova”. Și tot ea se face vinovată 
că până astăzi nu avem o strategie de 
vaccinare a cetățenilor, de faptul că Ministerul 
Sănătății a refuzat procurarea  dozelor de 
vaccin Pfi zer pe motiv că acesta „necesita 
condiții de transportare, stocare și distribuire 
mai deosebite”, iar țara noastră „nu ar putea 
face față unor astfel de vaccinuri”. Sau poate 
fosta șefă din sănătate a avut interdicție de 
la președintele Dodon să o lase mai lent cu 
vaccinurile din spațiul european în favoarea 
celui rusesc? Altfel cum se face că prin 
septembrie 2020 conducerea ministerului 
declara că a solicitat Alianței Globale pentru 
vaccinuri să includă Republica Moldova în 
lista statelor ce vor benefi cia de vaccin anti-
COVID testat și precalifi cat de OMS, dar 
abia pe 7 decembrie a completat ancheta și 
a trimis cererea la COVAX , rețeaua globală 
pentru imunizare anti-COVID, prin care 
urma să primim cu titlu gratuit 20% de 
vaccin din necesități?

NOTA UNU PENTRU GESTIONAREA 
PANDEMIEI COVID-19 

Anatol Ciubotaru, ex-director  al  
Spitalului Republican, acordă nota unu 
autorităților pentru gestionarea pandemiei 
de COVID - 19. Medicul susține că multe 
dintre acțiuni au fost executate fără viziune și 
relevanță. Comisia Naţională Extraordinară 
de  Sănătate Publică, constituită  aproape 
în întregime din funcționari preponderent 
ai politicului, specialiștii în medicină și 
managementul sistemului de sănătate 
practic lipsind, opera zilnic cu statistici și cu 
restricții, adesea nu cele mai inspirate, fără 
a proceda la o analiză amplă și la cercetări 
care sunt spațiile unde se produc cele mai 
multe infectări – teatrele, palatele de cultură 
sau piețele, magazinele alimentare? Ori 
chiar spitalele?  Oamenii nu erau informați 
decât despre statistici și acelea prin gura 
ministrei Dumbrăveanu, premierului Chicu 
și președintelui Dodon, ultimul, pe timp de 
pandemie, se erija, electoral, și în postura de 
„oleacă doft or”. Specialiștilor, medicilor din 
prima linie le-a fost interzis să vorbească 
despre situația reală, despre stocurile și 
tipurile de medicamente pe care le au, 
mai drept de care aveau iminentă nevoie, 
mai susține chirurgul Ciubotaru. „Acesta 
este protocolul și totul este”, îi avertiza 
conducerea politică, mai amenințându-i că 
vor fi  înlăturați din funcții. Însuși Anatol 
Ciubotaru, unul dintre cei mai performanți 
specialiști și manageri din sistemul de 
sănătate, a fost demis din funcția de 
director al Spitalului Republican (una din 

cele mai mari instituții medicale antrenată 
în lupta cu pandemia) pe 24 martie, la 
numai o săptămână de la declararea stării 
de urgență în republică, pentru că a testat 
la un laborator privat patru medici care 
lucrau cu bolnavii de COVID-19 din secția 
de terapie intensivă. Premierul Chicu 
motiva atunci decizia de a face modifi cări la 
nivelul managementului SCR cu scopul „de 
a spori capacitățile instituției de a face față 
provocărilor epidemiologice”. I s-a refuzat 
până și funcția de simplu chirurg, pentru 
o jumătate de an, până a se pensiona. La 
două săptămâni după decizia autorităților, 
medicul-chirurg Anatol Ciubotaru deja 
se ocupa de elaborarea unui program 
de prevenire a îmbolnăvirii medicilor 
din Centrul de diagnosticare și triere a 
pacienților infectați cu COVID-19 din 
Hanovra, Germania. Cazul lui Anatol 
Ciubotaru de altfel nu a fost unicul. Așa a 
ajuns sistemul de sănătate la sapă de lemn.  
Vaccinarea la Chișinău – în martie sau după 
anticipate?

Astăzi problema stocării (frigidere 
performate, condiții de transportare și 
păstrare etc. ) pare să fi e soluționată. Cu 
sprijinul UE, cel mai mare contribuitor inițial 
al Facilității COVAX, președinția pare să o fi  
scos la capăt cu toate formalitățile necesare 
ca cele 24.570 de doze de vaccin BioNTech-
Pfi zer și până la 264.000 de doze de vaccin 
AstraZeneca să ajungă în sfârșit la Chișinău. 
Pe 22 februarie Președintele Republicii 
Moldova, Maia Sandu, și directorul 
Comisiei Europene pentru Vecinătatea de 
Est și Consolidare Instituțională, Lawrence 
Meredith, au semnat un Contract, prin care 
Chișinăul va primi un grant de 15 milioane 
de euro pentru a spori reziliența în contextul 
COVID-19 și pentru a face față consecințelor 
socio-economice, precum și pentru a spori 
reziliența sistemului de sănătate. Contractul 
face parte din Acordul de răspuns al UE la 
combaterea COVID-19 în cadrul inițiativei 
„Echipa Europei”, acord semnat în urma 
vizitei ofi ciale a președintei la Bruxelles. Mai 
rămân niscaiva acțiuni tehnice, acestea fi ind 
deja în curtea parlamentului – să adopte 
urgent unele decizii privind emiterea unor 
clauze ce ar favoriza eliminarea formalităților 
ce mai stau în calea aducerii vaccinului 
în republică (licențe necesare, eliminarea 
taxei vamale pentru cele 200 mii de doze 
oferite de România și alte formalități). 
Poate că în cel de-al doisprezecelea ceas 
deputații din „majoritatea tehnică” se vor 
lăsa păgubași să aștepte decizia CC privind 
constituționalitatea decretelor președintei 
Maia Sandu, de puricatul biografi ilor 
consilierilor prezidențiali și se vor convoca 
într-o ședință-blitz pentru a da undă 
verde și vaccinului mai mult așteptat decât 
disputat. Or, suntem la fi nele lui februarie, 
dar vaccinarea în Republica Moldova nu 
a demarat. Va demara măcar la începutul, 
mijlocul sau sfârșitul lui martie? Sau după 
Paști , odată cu anticipatele promise, riscând 
să rămânem încă multă vreme „pata roșie” 
pe harta a Europei, cu mii de infectați și zeci 
de morți zilnic și o economie în continuă 
prăbușire?

Pe 19 februarie curent, un convoi 
de 13 camioane cu asistență 

umanitară în valoare de 2,3 milioane de 
euro ajungea de la București la Chișinău. 
De astă dată coloana nu a mai staționat 
inutil prin vămi și sub poduri lăturalnice, 
ascunsă de ochii lumii, ci s-a aliniat 
în Piața Marii Adunări Naționale din 
capitală, aclamată de simpatizanți ai 
unirii celor două maluri și „înrămată” 
în discursurile președintelui Republicii 
Moldova, Maia Sandu, și ministrului de 
externe al României, Bogdan Aurescu. 
Dincolo de aura ceremoniei, lotul de 
echipamente de protecție medicală – 1,5 
milioane de măști chirurgicale, câte 100 
de mii de măști FFP3, combinezoane și 
mănuși de unică folosință – a ajuns la un 
moment când medicii de ceva săptămâni 
bat alarma, iar autoritățile recunosc, în 
sfârșit, că situația pandemică a scăpat 
defi nitiv de sub control și urcă dezastruos 
spre o dinamică tot mai înspăimântătoare.

anticipate Cine ca cine dar deputata Glavan cele mai mari instituții medicale antrenată

 VACCINUL ANTI-COVID LA CHIȘINĂU:  VACCINUL ANTI-COVID LA CHIȘINĂU: 
DUPĂ PAȘTI, DUPĂ DUPĂ PAȘTI, DUPĂ 

ANTICIPATE SAU ÎN 2022?ANTICIPATE SAU ÎN 2022?
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Multe noi substanţe ilegale s-au 
alăturat celor tradiţionale, dar 

serviciile teritoriale au rămas aceleași, 
cu puţine fonduri pentru prevenţie, 
o lege care datează din 1990 și, apoi, 
modifi cată în îndepărtatul 1995 și fără 
instrumente adecvate pentru a ajuta 
acești tineri, deoarece sistemul este unul 
minimal  și a rămas „concentrat” pe 
fi gura dependentului de heroină. Această 
constatare alarmantă a fost prezentată 
Comisiei Parlamentare pentru Copilărie și 
Adolescenţă, în cadrul investigaţiei privind 
dependenţele patologice răspândite în 
rândul tinerilor. (…)

Conform datelor ofi ciale referitoare 
la anul 2018, este vorba despre 880.000 
de tineri care au declarat că au făcut uz 
de substanţe ilegale, ceea ce înseamnă un 
tânăr din trei din rândul celor care merg 
la școală, cu vârste cuprinse între 15 și 19 
ani. Dar operatorii din domeniu explică 
faptul că fenomenul este în continuă 
creștere și vârsta a scăzut din ce în ce mai 
mult, ajungând să-i implice pe cei care 
sunt de fapt copii și au între 11 și 14 ani. 
Serviciile publice existente în prezent „au 
carenţe majore” și „difi cultăţi enorme”, 
deoarece foarte puţini tineri merg în 
mod spontan în centre. Din 300.000 de 

persoane care apelează la serviciile publice 
pentru dependenţe legate de consumul de 
droguri, mai puţin de 10% au sub 25 de 
ani. Prin urmare, adolescenţii și copiii sunt 
dependenţi și de substanţe legale: alcool, 
analgezice, opiacee, benzodiazepane și alte 
medicamente de depresie care sunt luate 
într-un amestec. Și tocmai așa-numitul 
policonsum este comportamentul cel mai 
riscant pentru aceștia.

Singurul mod efi cace este de  „a acţiona 
în teritoriu și de a construi relaţii”, în special 
serviciile clasice trebuie regândite pe baza 
acestor noi tendinţe din rândul tinerilor”, 
trebuie activate și „modalităţi știinţifi ce de 
prevenire pentru minori cu dependenţe”, 
deoarece sunt puţine în Italia și aproape 
absente în unele regiuni, precum Abruzzo, 
Basilicata, Sicilia, Calabra și Puglia, „în 
ciuda faptului că cifrele s-au dublat”. 
Experţii se plâng, de asemenea, de reducerea 
resurselor economice pentru prevenire, de 
când fondul naţional antidrog a fuzionat cu 
fondul politicilor sociale naţionale.

Totodată, Covid-19 a creat probleme și 
în serviciile de internare pentru minori, 
pentru că, la fel ca în azilele pentru 
vârstnici, au fost reduse întâlnirile cu 
familiile de origine și pentru că celor mai 
tineri le este greu să înţeleagă că trebuie să 
respecte regulile impuse de epidemie astfel, 
au crescut abandonurile voluntare, iar 
reacceptarea lor a devenit mai complicată 
din cauza respectării carantinei

Într-o scrisoare adresată ziarului 
britanic Th e Times, înalţi diplomaţi 

și militari afi rmă că „îi unește îngrijorarea 
legată de pericolul tot mai mare că ţările 
noastre pot ajunge, fără să vrea, în stare de 
confl ict armat”, scrie revista americană 
Forbes, preluată de mass-media rusă.

Autorii scrisorii avertizează că „relaţiile 
dintre Rusia și Occident se afl ă în cel mai 
coborât nivel din momentul încheierii 
Războiului Rece” și susţin că „acordurile care 
ne-au asigurat nouă, tuturor, protecţie timp 
de trei decenii nu mai sunt astăzi în vigoare 
sau îmbătrânesc”.

Nu este părerea unor panicarzi. Sunt 
concluziile celor mai importanţi politicieni, 
reprezentanţi diplomatici și experţi 
militari, cu mulţi ani de experienţă în 
observarea și gestionarea relaţiilor dintre 
Rusia și Occident. Cuvintele lor sunt cu 
atât mai semnifi cative, cu cât ele refl ectă o 
rar întâlnită unitate de păreri și obiective 
printre reprezentanţii unor tabere diferite.

NECESITATEA DE A ACŢIONA 
ESTE MARE

După cum arată autorii scrisorii, „rareori 
se întâmplă ca experţii ruși și occidentali pe 
probleme de securitate să poarte un dialog și 
să interacţioneze unii cu ceilalţi, ca să nu mai 
vorbim de găsirea unor puncte de contact. 
Dar am făcut-o, pentru că necesitatea de a 
acţiona este mare, dar nu este luată în seamă.”

Scrisoarea prezintă pe scurt problemele 
ridicate în articolul mare, publicat pe site-ul 
Grupului de refl ecţie al reţelei europene de 
leadership (European Leadership Network, 
ELN). Cele șapte propuneri-cheie expuse în 
articol au menirea de a minimaliza riscul 
unei confruntări serioase prin transpunerea 
în practică a unui pachet, inclusiv 
„restabilirea unui dialog de substanţă între 
Rusia și NATO” și „întărirea stabilităţii prin 
creșterea transparenţei de activităţi militare 
periculoase și prin asigurarea unor canale 
speciale de comunicare”.

Documentul a fost semnat de 145 de 
experţi militari și experţi în domeniul 
diplomaţiei și securităţii din 20 de ţări, 
printre care Strobe Talbott și Alexander 
Vershbow, din Statele Unite, alături de 
fostul  secretar general al NATO, George 
Robertson, din Marea Britanie. Este dovada 
amplului consens că relaţiile dintre Rusia 
și Occident au atins un nivel grav și cu 
potenţial periculos.

RISCUL APARIŢIEI UNOR 
INCIDENTE NEINTENŢIONATE
În etapele mult mai târzii ale Războiului 

Rece, oamenii erau obsedaţi de teama unui 
atac nuclear lansat din greșeală. Acum, 
aceste temeri își găsesc refl ectarea în 
îndemnul de a „elabora reguli generale, care 
să permită reducerea riscului apariţiei unor 
incidente neintenţionate la sol, în aer și pe 
mare”.

TENSIUNEA A CRESCUT ÎN 2014
Cea mai gravă lovitură primită de 

relaţiile dintre Occident și Rusia după 
sfârșitul Războiului Rece a fost „anexarea 
Crimeei de către Moscova, în 2014”, după 
cum se exprimă Forbes. Au urmat sancţiuni 
occidentale de o amploare greu de imaginat, 
inclusiv excluderea Rusiei din Grupul celor 
8, clubul marilor state puternic dezvoltate. 
De atunci, Rusia declară constant că nu 
intenţionează să revină în acest Grup, chiar 
dacă ar fi  invitată.,

După Crimeea, tensiunea continuă să 
crească în condiţiile în care Ţările Baltice 
dau de înţeles că Rusia s-ar putea amesteca 
în treburile lor interne cu utilizarea forţei.

Pe 7 decembrie 2020, Rusia a răspuns 
la acest gen de speculaţii anunţând că 
intenţionează să mărească efectivul de 
trupe din regiunea Kaliningrad, „ca replică 
la sporirea forţelor NATO în apropierea 
graniţelor rusești”, potrivit agenţiei TASS.

MAMA ESTE MAMA ESTE 
O FEMEIE, O FEMEIE, 

TATĂL ESTE TATĂL ESTE 
UN BĂRBATUN BĂRBAT
În timp ce majoritatea ţărilor europene 

cad ca spicele în faţa secerii progresiste, 
Ungaria continuă să reziste și să rămână 
dreaptă în picioare. Ceea ce România nu a 
putut să facă, a făcut Ungaria: a consfi nţit 
defi niţia familiei tradiţionale în Constituţie.

Parlamentul de la Budapesta a adoptat, pe 
data de 15 decembrie 2020. amendamentul 
nr. 9 la textul Constituţiei, în conformitate cu 
politica guvernului conservator al lui Viktor 
Orban de a respecta „valorile tradiţionale” și 
„cultura creștină”. Amendamentul, propus 
de guvern, a fost aprobat cu 134 de voturi 
pentru, 45 împotrivă și cinci abţineri. Noul 
text constituţional defi nește familia ca fi ind 
„bazată pe căsătorie și pe relaţia părinte-copil. 
Mama este o femeie, tatăl este un bărbat”.

COPILUL TRADIŢIONAL
Modifi carea impune și obligativitatea 

pentru părinţi de a-și crește copiii într-un 
spirit tradiţional. „Ungaria apără dreptul 
copilului de a fi  identifi cat cu genul său de 
la naștere și asigură educaţia lui pe baza 

identităţii constituţionale a ţării noastre și a 
valorilor bazate pe cultura creștină”.

În textul de argumentare a propunerii 
de modifi care, guvernul justifi că acest 
amendament prin necesitatea de a „proteja 
copilul faţă de posibilele interferenţe ideologice 
sau biologice”, ca urmare a „noilor evoluţii 
ideologice din Occident”.

Începând din luna mai anul trecut, în 
Ungaria era deja interzisă prin lege schimbarea 
sexului la starea civilă. Ungaria nu a permis 
niciodată căsătoriile homosexuale, dar 
recunoaște totuși uniunile civile. Adoptarea 
de către un cuplu gay era posibilă până acum, 
dacă unul dintre parteneri se prezenta ca 
persoană singură, scrie NBC New.

LGBT, INTERZIS LA ADOPŢII
Deși există excepţii prin care celibatarii sau 

membrii de familie pot adopta copii, „regula 
principală este că doar cuplurile căsătorite pot 
adopta un copil, adică un bărbat și o femeie 
căsătoriţi”, a scris ministrul justiţiei, Judit 
Varga, în textul de argumentare a modifi cării.

identităţii constituţionale a ţării noastre și a

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Consumul de droguri în rândul adolescenţilor este în continuă creștere în Italia, dar serviciile publice și comunităţile 
terapeutice nu reușesc să intercepteze această nevoie neexprimată și tot mai ascunsă de dependenţă a tinerilor. Piaţa 

stupefi antelor s-a schimbat, devenind din ce în ce mai răspândită pe teritoriul naţional, cu costuri din ce în ce mai mici ale 
drogurilor și, de la începutul epidemiei de coronavirus, există o nouă formă de aprovizionare, cea a site-urilor web, constată 
Agenţia italiană de presă ANSA.
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Superbe, intrigante, deştepte, cinice, curajoase, maestre în arta amorului şi 
dependente de adrenalina puterii. Aşa sunt descrise spioancele de toți istoricii 

lumii.
 Sunt unele din cele mai fascinante femei din istorie şi legendele despre poveştile lor 

pline de suspans au devenit scenarii de fi lm, subiecte de bestseller-uri sau modele de viaţă 
pe care încearcă să le imite mondene, politiciene, actriţe, femei de afaceri şi alte doamne 
în căutare de succes. 

Unul dintre cei mai importanţi agenti FBI, I.C. Smith, declara acum căţiva ani că 
„istoria este clară în acestă privinţă, sexul şi spionajul au fost mână în mănă încă de la 
începuturi”. 

Despre spioancele românce de azi care se plimbă pe culoarele puterii nu ştim şi nu 
putem da informații, dar istoria României e plină de personaje intrigante, controversate, 
pline de sex-appeal şi poveşti despre informații divulgate în alcovuri. 
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SECȚIA DRAMĂ
Duminică, 7 Martie, ora 19:00 - Sala Teatrului 
Toma Caragiu
CE VOR FETELE, adaptare de Dragos 
Campan, regia: Dragos Campan
Nadiana Salagean (Alice), Ioana Farcas (Laura), 
Otilia Patrascu (Betty), Cristina Moldoveanu 
(Tina), Dragos Campan (Manolo), Bogdan 
Farcas (Jesus)

SECȚIA REVISTĂ
Vineri, 5 Martie, ora 19:00 - Sala Teatrului 
Toma Caragiu
SORRY CHARLIE, de Troy Shearer, regia: 
Dragos Campan

cu: George Liviu Frincu (Charlie Fisher), 
Manuela Alionte Frincu (Jeny Fisher), 
Cosmin Sofron (Edward Petersen), Dana 
Vulc (Barbara Petersen), Robert Oprea 
(Edwin Dunlop)
Sâmbătă, 6 Martie, ora 19:00 - Sala 
Teatrului Toma Caragiu
SUFLET PERECHE, regia: scenariul si 
selecţia muzicală: George Liviu Frincu, 
aranjament orchestral: Ciprian Cornita, light 
design: Cristi Niculescu
cu: Nico, Daniela Raduica, Romeo Zaharia, 
George Capanu, Rodica Tudor, Melvy Anisia 
Irimiea, Baletul Majestic, Orchestra Majestic, 

Dirijor Viorel Gavrila
SECȚIA PĂPUȘI

Duminica, 7 Martie, ora 10:30 și ora 12:00 - 
Sala Teatrului de Animaţie
DANILA PREPELEAC, adaptare de Mihaela 
Rus si Lizica Sterea dupa Ion Creanga, regia: 
Mihai Androne
Distributia: Paul Niculae, Lacramioara 
Bradoschi / Ana Maria Orbean, Nelu Neagoe, 
Catalin Radulescu, Mircea Hendrich / Mihai 
Androne, Lizica Sterea, Ioana Rosu, Mihaela 
Rus / Diana Uta
Recomandat copiilor peste 4 ani

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

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

ELENA CONSTANTINESCU  
(CUNOSCUTĂ CA HELEN O’BRIEN) 

- TRUP DE BALERINĂ, MINTE DE 
INGINER, CLUBUL EVEI, SERVICII 

ALE PLĂCERII, KGB ŞI MI 5.

Elena Constantinescu e una din cele mai 
cunoscute spioance britanice din secolul 
trecut. A fost implicată în multe scandaluri 
sexuale şi intrigi care au dus la demisii de 
miniştri, secretari de stat şi chiar la cea a 
primului - ministru al Marii Britanii, Harold 
Macmillan. Elena s-a născut în România 
şi era nepoata fostului ministru de fi nanţe 
Mircea Cancicov, fi ica unui mare proprietar 
de imobile din Bucureşti şi a unei ducese 
rusoaice de origine germană. 

Toată adolescenţa a fost fascinată de 
cluburile de noapte din Bucureşti şi de 
atunci visa să aibă o astfel de afacere numai 
a ei. A avut o tinereţe foarte zbuciumată 
şi plină de aventură. A învăţat călărie 
de la prizonieri cazaci, a luat cursuri de 
pilotaj în satul natal cu un avion condus 
de un locotenent neamţ, a fost urmărită de 
cavaleria rusă şi s-a căsătorit foarte devreme 
cu Kenneth Archer, un ofi ţer aviator în 
Royal Air Force. La o lună după mariaj, 
Elena rămâne văduvă, după ce soţul ei este 
împuşcat mortal.

 Tănăra văduvă Archer nu este pe placul 

autorităţilor comuniste, care o obligă să 
părăsească România în 48 de ore, pentru 
că avea legături prea strânse cu armata 
britanică. 

Elena pleacă în ţara soţului ei şi aici trebuie 
să se lupte cu socrii, care o acuză că ea ar fi  
fost la originea omorului lui Kenneth. 

Elena, devenită Helen reuşeşte să-şi 
dovedească nevinovăţia şi ca să se întreţină 
îşi găseşte şi un job de hostess într-un club 
de noapte. Proprietarul era Jimmy O’Brien, 
care se îndrăgosteşte nebuneşte de miniona 
blondă din Balcani, mare amatoare de dans 
şi de ţigarete franţuzeşti. 

Helen O’Brien şi soţul ei îşi deschid 5 ani 
mai târziu unul dintre cele mai controversate 
cluburi din Londra, Eve’s, unde scandalurile 
sexuale, intrigile de spionaj şi poveştile cu 
amoruri interzise se vor tine lanţ. 

Clubul Elenei Constantinescu - 
„Departament al Ministerului de Externe 
şi Parlamentului britanic” 

Localul devine unul preferat al 
ofi cialităţilor, miniştrilor, vedetelor şi al 
ofi ţerilor de contrainformaţii britanici, 
pentru că Helen a ştiut să-şi aleagă o trupă 
de balet din 35 de fete superbe, pe care, 
se spune, le pregătea pentru dans, amor, 
discuţii discrete şi „legături primejdioase” . 

Se spune că Sir Lawrence Dunne, pe 
atunci judecătorul- şef al Londrei, văzând 
lista membrilor clubului, a exclamat: „Eva, 
pare să fi e un departament al Ministerului de 
Externe şi al Parlamentului !” 

Acum căţiva ani, cotidianul londonez 
Daily Mail a făcut publică o listă cu membrii 
de la Clubul Evei: 9 maharadjahi, 2 sultani, 
12 ambasadori, 30 de ataşaţi de ambasadă, 
70 de britanici cu titluri nobiliare, mulţi 
parlamentari sau alţi înalţi demnitari. 

Spioni celebri - clienţii Elenei 
Constantinescu 

Primul înalt demnitar englez care a 
devenit membru al clubului a fost ministrul 
apărării, John Profumo (implicat mai târziu 
într-un scandal sexual celebru în epocă, 
„afacerea Profumo”, cu o protagonistă - 
fostă angajată a clubului lui Helen şi amantă 
a unui agent KGB). 

John Profumo şi amanta 
Se spune ca Helen a jucat un rol important 

şi într-o acţiune MI5 de îndepărtare de la 
putere a dictatorului ugandez Idi Amin 
Dada. Ca să afl e informaţii importante 

despre dictator, serviciul secret englez a 
apelat la o metodă veche de când lumea; i-au 
băgat pe gât o frumoasă blondă platinată, 
iar Clubul Eva a fost ales pentru întâlnirea 
„întămplătoare” între cei doi. 

Dictatorul Amin Dada 
Printre clienţii de la Eve’s au fost şi 

tovarăşi ruşi. Unul dintre cei mai importanţi 
oaspeţi ai lui Helen era un anume Rajkov, 
care s-a dovedit a fi  colonel KGB, fi ind mai 
apoi arestat în Hong-Kong pentru spionaj. 
Un alt client de la Eva a fost celebrul spion 
ceh Frolic, a cărui fugă în SUA a zguduit 
spionajul blocului comunist; el a dat către 
MI 5 o listă cu 102 nume ale unor agenţi 
acoperiţi KGB din Marea Britanie. 

Poveştile de la Eve’s sunt toate 
spectaculoase, iar doamna O’Bien, fostă 
Constantinescu a trăit până la 79 de ani ca să 
le povestească lumii. A revenit în România 
după 1989 cu o asociaţie de caritate şi 
ultimii ani din viată şi i-a petrecut aproape 
de satul în care s-a născut. 

VERA ATKINS - „CEA MAI 
IMPORTANTĂ AGENTĂ SECRETĂ 
DIN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI 

MONDIAL”
William Stevenson, unul dintre biografi i 

Verei Maria Rosenberg spunea despre ea 
că era o femeie care, deşi avea o înfăţişare 
plăcută, „nu a fost niciodată iubită”. 
Comportamentul său era mai degrabă „rece 
şi distant”. 

Debutul Verei ca spion economic 
Vera s-a născut la Bucureşti, într-o 

familie evreiască. Numele Atkins şi l-a luat 
mai târziu, după numele de fată al mamei 
sale, fi ica unor industriaşi din Africa de Sud. 

Biografi i ofi ciali ai Verei spun că primele 
relaţii ale agentei cu serviciile de spionaj 
britanice au început înainte de război, când, 
fi ind funcţionară angajată a unei companii 
de petrol, le-a furnizat ofi ţerilor MI5 
informaţii importante. 

În 1933, familia Rosenberg emigrează în 
Anglia, iar Vera studiază limbile moderne 

EROINELE EROINELE CHIC ALECHIC ALE ROMÂNIEI ROMÂNIEI  -  MAI COOL DE ATÂT NU SE POATE
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în Paris, la Sorbona. După începerea 
războiului, se reîntoarce în Anglia, iar în 
1941 este angajată a secţiei franceze a SOE, 
devenind ofi ţer de informaţii. Vera este o 
vedetă a serviciilor secrete, un profesionist 
extraordinar, fi ind antrenorul a 470 de 
agenti secreţi (dintre care 39 erau femei) 
care urmau să fi e trimişi în Franţa, în acea 
epocă sub ocupaţie nazistă.

După încheierea războiului, din proprie 
iniţiativă, Vera a plecat în Germania 
pentru a investiga motivele şi împrejurările 
dispariţiei a 118 agenţi, dintre care 13 femei, 
cei mai mulţi ucişi în lagărele de concentrare 
naziste. În 1987 Vera Atkins a primit titlul 
de Comandor al Legiunii de Onoare şi 
medalia „Crucea de război”. 

Vera a fost una dintre cele mai importante 
spioance din al doilea război mondial şi se 
pare că fi gura sa a inspirat personajul Miss 
Moneypenny din seria de romane „James 
Bond” ale lui Ian Fleming. 

VETURIA GOGA- MAREA IUBIRE 
A LUI GOGA „PRIVIGHETOAREA 

LUI HITLER”  ŞI „MUZA LUI 
ANTONESCU”  

Presa interbelică e plină de caricaturi, 
pamfl ete, ştiri de scandal cu Veturia. Şi 
nici nu avea să fi e altfel. Pentru că în acele 
vremuri, povestea de dragoste tumultoasă 
dintre Octavian Goga (ministru în acea 
perioadă şi căsătorit cu Hortensia Cosma) 
şi „Julieta lui fanată” (măritată şi ea cu Lazăr 
Triteanu) a fost ştirea de lume numărul 1. 
Iar de atunci, întămplările extraordinare 
şi scandalurile s-au ţinut lanţ de viaţa 
frumoasei şi talentatei Veturia Goga. 

Veturia Goga - actriţă, poliglotă, 
soprană  şi amantă de ministru 

Veturia vine dintr-o veche familie 
românească, a preotului Zevedei Mureşan şi 

a avut o educaţie aleasă, în particular sau la 
pensionul săsesc din Sibiu. La 14 ani vorbea 
fl uent în germană, franceză, maghiară şi se 
pregătea deja pentru o carieră în domeniul 
artistic: muzică şi actorie. 

La 14 noiembrie 1909 regele Carol I îi 
acordă Medalia „Bene Merenti”, pentru 
realizările în cultura muzicală românească, 
iar în 1912, susţine mai multe concerte, 
acompaniată de George Enescu sau Cella. 

Povestea de dragoste dintre Veturia 
şi Octavian Goga a fost blamată de unii, 
admirată de alţii şi în epocă multă lume 
spunea că e una plină de curaj, împotriva 
curentului şi foarte puternică. 

În timpul primului război mondial relaţia 
dintre ei a devenit mai apropiată şi, imediat 
după război, au hotărât să-şi unească 
destinele, în ciuda faptului că amândoi 
erau căsătoriţi. Nici familiile, nici clevetirile 
societăţii nu i-au interesat şi au rămas 
împreună până la moarte, fi ind aşezaţi pe 
rând în „mausoleul iubirii” de la Ciucea, 
Goga în 1938, Veturia 41 de ani mai târziu. 

Controversele cele mai mari au început 
să apară după moartea lui Octavian Goga 
şi speculaţiile conform cărora se spunea că 
Goga ar fi  fost otrăvit cu băutură, la fostul 
hotel Continental, pe atunci New York. 

Mircea Goga, profesor la Sorbona şi 
strănepotul din prima căsătorie a poetului, 
la aproape 30 de ani după moartea Veturiei 
a publicat „Veturia Goga, Privighetoarea 
lui Hitler”, o biografi e a soţiei fostului 
prim-ministru al României. Cele 700 de 
pagini despre viaţa mătuşii prin alianţă a 
lui Mircea Goga au readus în prim-plan 
carisma, ipotezele despre trădări şi spionaj 
ale controversatei cântăreţe de operă, 
Veturia Goga. 

„Am scris povestea vieţii ei mai ales 
dintr-un profund sentiment justiţiar”, 
mărturisea autorul. „Acela că românii 
trebuie să înceteze a mai taxa memoria lui 

Octavian Goga pentru faptele săvărşite de 
văduva lui”.

Veturia — „turnătoarea lui Goga”? 
Mircea Goga spune că povestea de 

dragoste dintre Veturia şi Octavian, plină de 
speculaţii, uneltiri şi ipoteze despre trădări 
de ţară, s-a înfi ripat pe când cei doi aveau în 
jur de 40 de ani. Strănepotul scriitorului o 
descrie pe Veturia ca pe o femeie cerebrală, 
care îşi mai pierduse din nurii tinereţii şi e 
convins că ipoteza unei iubiri fulgerătoare 
puse doar pe seama acelei „crize de 
patruzeci de ani” a lui Octavian Goga este 
prea la îndemână.

Mulţi specialişti în muzică şi publicişti 
pasionaţi de istorie au considerat că Veturia 
a fost mereu acuzată pe nedrept şi că prin 
căsătoria cu Octavian Goga ea şi-a asumat 
un destin trist. După ce ar fi  abandonat, ca 
soprană, o carieră artistică de excepţie, prin 
căsătoria cu Octavian Goga, aceasta ar fi  
acceptat şi exilul voluntar la Ciucea, pentru 
a administra domeniul şi castelul cumpărate 
de prima soţie a poetului ardelean.

Strănepotul Mircea Goga, însă, nu 
este de acord. El spune că Veturia avea 
o personalitate „neguroasă” şi că tot 
comportamemtul ei şi renunţările au 
fost de fapt, instrumente ale trădării şi 
intrigilor: „«Privighetoare a Romăniei» 
pe scena Bayreuth-ului wagnerian de la 
începutul secolului trecut, recrutată în 1914 
ca agent secret al Berlinului, Veturia Goga 
a urcat cu vremea toate treptele ierarhiei 
de umbră a nazismului. Metamorfozată 
în «Privighetoarea lui Carol II», Eminenţa 
cenuşie, egeria şi Marea Doamnă a dictaturii 
antonesciene, l-a slujit pe Hitler, către care 
«şi-a ciripit» propriul sot, pe Octavian 
Goga, dar şi pe Carol II, pe Mareşal, ca, 
de altfel, pe toti cei din însuşi staff -ul celui 
de-al III-lea Reich şi i-a condus la pierzanie”, 
scrie Mircea Goga. „Căsătoria Veturiei cu 
Octavian Goga n-a fost pentru ea altceva 
decât îndeplinirea unei misiuni încredinţate 
ei de către Serviciile Secrete germane, a căror 
agentă recrutată încă din 1914 a fost, la 
Bayreuth”, comentează strănepotul. 

Tot subiectul e încă neclar. Iar 
controversele rămăn deschise. Dar 
povestea Veturiei este fără pic de îndoială 
excepţională. 
MARIA TĂNASE - MAI BUNĂ DECĂT 

MATA HARI 
Despre Maria Tănase şi relaţiile ei cu 

servicile secrete se speculează de multă 
vreme. Nimeni nu se încumetă încă să dea 
un răspuns clar. Dar poveştile şi legendele 
despre Mata Hari a României rămân şi merită 
spuse. Istoricul Mihai Pelin, în lucrarea sa 
„Un veac de spionaj, contraspionaj şi poliţie 
politică”, povesteşte că la sfărşitul anilor 
‘30 artista era foarte apropiată de Maurice 
Negre, corespondentul de la Bucureşti al 
agentiei Havas şi rezident al serviciilor 
speciale franceze. Mai mult, în 1940, Maria 
face un turneu la Ankara şi Istanbul şi în 
acea vreme toată lumea ştia că cele două 

oraşe erau locul de întâlnire favorit al 
agenţilor secreţi. 

Se spune că tot în anii ‘40, Maria Tănase 
a fost curtată de serviciul secret al armatei 
germane Abwehr, care a încercat să o 
recruteze printr-unul din iubiţii divei şi că 
aceasta a refuzat. Tot istoricii susţin că până 
la urmă Maria Tănase a ajutat Serviciile 
Secrete Române pe toată perioada celui 
de-al doilea război mondial. În 1941, diva 
a avut o relaţie foarte apropiată cu Alfred 
de Chastelain, ofi ţer în serviciile secrete 
britanice. În februarie 1941, Alfred părăseşte 
România şi preia la Istanbul conducerea 
fi lialei SOE (structură a spionajului britanic) 
ce includea şi România.

În Turcia, Chastelain avea să-i propună 
Mariei să nu se mai întoarcă în România, 
oferindu-i un post la radio Londra. Artista 
însă refuză oferta şi se întoarce în ţară, unde 
e arestată. Este acuzată că ar fi  conlucrat 
cu reţeaua de spionaj britanic. Probele 
sunt insufi ciente, iar artista este eliberată. 
A fost sau nu Maria Tănase agent- secret? 
Şi-a folosit talentul şi poft a de bărbati şi în 
slujba unor servicii secrete? Dovezi certe nu 
există, iar legendele despre un destin şi un 
talent excepţionale ca ale Mariei Tănase nu 
vor aduce prea curând la lumină adevărul 
gol-golut.

www.eroiiromanieichic.ro

a avut o educaţie aleasă în particular sau la

oraşe erau locul de întâlnire favorit al

CONCERT DE JAZZ – 
NOTE DE PRIMĂVARĂ

 – 6 MARTIE 2021
Ploiești Jazz Trio vă invită 

asteaptă, 6 martie 2021, de la ora 
19.00, la „Note de Primăvară”, 
un concert de jazz pe teme 
românești. Sorin Zlat (pian), 
Răzvan Cojanu (contrabas) și 
Laurențiu Ștefan o au invitată 
pe Nadia Trohin (voce).

Concertul se va desfășura cu 

public și va fi  transmis și integral 
live pe Virtual Concert Hall.

CONCERT 
FOLCLORIC – PENTRU 

DUMNEAVOASTRĂ, 
DOAMNĂ – 5 MARTIE 2021

„Pentru Dumneavoastră, 
Doamnă!” este titlul concertului 
folcloric la care vă invităm vineri, 
5 martie 2021, de la ora 19.00. 
Orchestra Populară „Flacăra 
Prahovei”, condusă de dirijorul 

Marian Dovîncă, îi va avea 
alături pe soliștii Traian Frîncu, 
Gelu Voicu, Adriana Deaconu-
Bratu, Gheorghe Stoica și Violeta 
Barac-Visarion. Invitați speciali 
sunt Matilda Pascal-Cojocărița, 
Ștefan Cigu, Horațiu Cigu și 
Ansamblul de Dansuri „Doina 
Prahovei” condus de coregraful 
Marian Marinică.

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

Atletism

PETROLUL PLOIEȘTI A URCAT PE LOCUL 3 ÎN LIGA A DOUA

TURNEUL FINAL U19 A FOST ANULAT; PLOIEȘTIUL PIERDE MECIURI

Sâmbătă a avut loc 
Adunarea Generală 

a Federației Române de 
Rugby, în cadrul căreia a 
fost aleasă noua conducere 
a acestui for. Aceasta 
este următoarea: Alin 
Petrache – Preşedinte; 
Bogdan Marinescu, Mircea 
Copaci şi Anton Pisărlogu 
– Vicepreşedinţi; Eugen 
Orlando Teodorovici – 
Trezorier; Emilia Vizitiu 
– SuperLiga, DNS şi rugby 
feminin; Ştefan Demci – 
SuperLiga, DNS şi rugby 
feminin; Ciprian Popa – 
AJR-uri şi AMRB; Neculai 
Nichitean – Membru; 
Marius Tincu – Membru; 
Cornel Negruţ – Membru; 
Cornel Ghenea – Membru; 
Andrei Ioan Szemerjai 
– Copii şi juniori; Florin 
Matei – Secretar General; 
Bogdan Muntean – 
Antrenor Federal.

”Întotdeauna am 
promovat şi susţinut sportul 
românesc care ne-a făcut 
de atâtea ori să fi m mândri 

că suntem români. Rămâne 
unul din sporturile care au 
creat caractere! Rămâne 
un motiv de mândrie prin 
rezultatele obţinute de 
ai noştri – ca STEJARII 
– în competiţiile cele 
mai importante. Iubesc 
rugby-ul, iubesc sportul, 
iubesc spiritul de echipă şi 
forţa pe care ţi-o inspiră. Aş 
putea spune că nu ştiu dacă 
am ales eu rugby-ul sau 
rugby-ul m-a ales pe mine! 
Poate pentru ceea ce văd 
eu în acest sport: motivaţie, 
perseverenţă, îndemânare, 
anduranţă, spirit de echipă 
… şi fair-play”, a scris fostul 
ministru de fi nante, Eugen 
Teodorovici (foto), pe 
pagina sa de facebook.

Petrolul Ploiești a 
urcat pe locul 3 în 

clasamentul Ligii a doua la 
fotbal (depășind la golaveraj 
echipele Dunărea Călărași 
și Rapid București), după 
victoria reușită, duminică, pe 
terenul echipei Pandurii Târgu 
Jiu. Golurile au fost marcate 
de Roige – min. 5, Moise – 
min. 13, Vajushi – min. 26 și 
Buhăescu – min. 45.

Pandurii Târgu Jiu: Aldescu 
– Dieu, Moisie, C-tin. Grecu 

(cpt.), D. Filip (Răchișan 46’) 
– Sylla (Rasoveanu 84’), Habet 
(Nic. Cotolan 46’) – Bunga, F. 
Acosta, Velcotă (Zaborowski 
84’) – Dodoi (St. Goma 
58’). Rezerve neutilizate: Al. 
Oprița – Pleșa, R. Cojocaru, 
Corduneanu. Antrenor: Călin 
Cojocaru.

Petrolul Ploiești: Kitanov 
– Alb. Olaru, V. Lică (Ant. 
Manolache 77’), Meijers, Țicu 
– Nir Lax (Vl. Mitrea 46’) 
– Mih. Constantinescu (M. 

Bratu 74’), R. Moise, Pol Roige 
(cpt.) (Sil. Pană 46’), Vajushi 
– Buhăescu (Val. Balint 46’). 
Rezerve neutilizate: R. Avram 
– Arnăutu, Mondragon, 
Tudor Saim. Antrenor: Viorel 
Moldovan.

Pentru Petrolul Ploiești 
urmează partida din sferturile 
de fi nală ale Cupei României, 
cu Astra Giurgiu, care se va fi  
disputat miercuri, 3 martie, pe 
arena „Ilie Oană”, cu începere 
de la ora 20.30.
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Turneele fi nale U19 la masculin şi feminin din 2021 la fotbal nu vor mai avea loc, ca 
urmare a unei decizii luate de UEFA în contextul pandemiei COVID-19. Comitetul 

Executiv UEFA a constatat imposibilitatea disputării tuturor partidelor de califi care în 
condițiile în care, din cauza situației epidemiologice, există restricții de călătorie impuse 
de autoritățile locale din numeroase țări de pe continent.

„Este păcat că în actualul sezon nu se poate disputa nicio competiție de juniori, însă 
siguranța și sănătatea tinerilor sportivi trebuie să fi e prioritară în condițiile actuale”, se 
arată în comunicatul UEFA.

Campionatul European U19 masculin era programat să se dispute în perioada 30 iunie 
– 13 iulie 2021 în România, stadionul Ilie Oană din Ploiești fi ind inclus pe lista celor care 
ar fi  urmat să găzduiască meciuri. O decizie privind găzduirea de către țara noastră a unei 

viitoare ediții urmează a fi  luată în considerare.
Cu o săptămână în urmă, forul de la Nyon a decis 

și anularea actualului sezon al UEFA Youth League, 
echivalentul Ligii Campionilor la categoria de vârstă 
U19.

Tot ca urmare a efectelor pandemiei, UEFA a decis 
să mute turneul fi nal al Ligii Campionilor la futsal din 
Belarus în Croația. Partidele vor avea loc la Zagreb 
în perioada 28 aprilie – 3 mai 2021. Reprezentanta 
României, CS United Galați, a încheiat aventura 
europeană în faza optimilor de fi nală, fi ind eliminată de AFC Kairat Almatî din Kazahstan.

OGC Nice, echipă pregătită de românul Adrian Ursea, a 
obținut prima victorie în deplasare în campionatul 

francez, 2-1 pe terenul lui Rennes, fosta adversară a lui CFR Cluj în 
grupele Europa League. Pentru Nice au marcat Amine Gouiri (’19, 
penalti) şi Flavius Daniliuc (’58, fundaș austriac de origine română), 
iar pentru Rennes a punctat Martin Terrier (’39). Nice este pe locul 12 
în clasament (32 de puncte), iar Rennes ocupă locul 8 (38 de puncte).

Handbal
Echipa de handbal juniori 2 a CSM Ploieşti a obţinut 

o victorie extrem de importantă în faţa celor de la CSŞ 
Ploieşti, în cadrul etapei a 3-a a turneului de la Moreni. Băieţii 
pregătiţi de Ramona Ştefan s-au impus cu 27-26 (14-16, 13-10) 
la capătul unei partide pe muchie de cuţit, decisă în ultimele 
minute de două goluri marcate de singurii jucători ai CSM-ului 
născuţi în 2004 (anul mare de vârstă de la juniori 2), Sebastian 
Davidoiu şi Alexandru Ilie.

Pentru învingători au jucat: D. Ştefan – S. Davidoiu (6 goluri), 
Al. Ilie (6), I. Stănescu (6), D. Ioniţă (5), M. Stănescu (3), 
Şt. Vîlcu (1), D. Dobrogeanu, Ş. Miţă, M. Ion Iliescu, R. Enescu, 
R. Ciupitu, B. Bondarenco şi M. Sîrbu.

În celălalt meci al rundei în Seria D, CS Brazi – LPS Buzău 
35-33 (17-13, 18-20).

PRIMA VICTORIE PENTRU JUNIORII 2 DE LA CSM PLOIEȘTIȘȘ

CSS PLOIEȘTI - CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI LA U20!CSS PLOIEȘTI - CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI LA U20!
Vineri și sâmbătă, Sala de 

atletism “Ioan Soter” din 
București a fost din nou gazda 
unui important eveniment sportiv, 
Campionatul Național pentru juniori 
1 (U20), competitie ajunsă la a 51–a 
ediție și la care au participat cei mai 

valoroși atleți ai momentului. 
După ce, în urmă cu trei săptămâni, 

atleții de la CSS Ploiești obțineau titlul 
de campioni ai României la tineret 
și vicecampioni naționali la seniori 
în proba de ștafetă 4 x 400 m, elevii 
profesorilor Maria Andrei și Florin 

Andrei au reușit, în componența 
Ruben Chivi, David Gudi, Alexandru 
Blănaru, Andrei Niculiță, să câștige 
medaliile de aur și să devină din nou 
campioni ai României!

În prima zi de concurs, echipa 
ploieșteană a obținut și o medalie de 

argint prin componentul 
lotului national de juniori, 
Andrei Niculiță, elevul 
profesoarei Maria Andrei 
reușind în proba de 400 m, 
cu timpul de 50.84 sec.,să 
obțină titlul de vicecampion 
national.

Foto, de la stânga la 
dreapta: prof. Maria Andrei, 
Andrei Niculiță, Alexandru 
Blănaru, Ruben Chivi, David 
Gudi, prof. Florin Andrei.
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CONDUCERE NOUĂ LA FEDERAȚIE
PRIMA VICTORIE PENTRU PRIMA VICTORIE PENTRU 

PLOIEȘTEANUL ADRIAN URSEA PLOIEȘTEANUL ADRIAN URSEA 
ÎN DEPLASARE, ÎN LIGUE 1ÎN DEPLASARE, ÎN LIGUE 1

că suntem români Rămâne
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