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„Să educi un om din punct de vedere intelectual, nu și moral, 
înseamnă să educi un pericol pentru societate. ”

- Culese de Tata  Th eodore Roosvelt (1858 - 1919) al 26-lea președinte SUA
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În loc de „La În loc de „La 
mulți ani!”… un mulți ani!”… un 
„Mulțumesc!” (I)„Mulțumesc!” (I)

15 ACHIZIȚII PUBLICE, LA PLOIEȘTI, PENTRU 
PREGĂTIREA PROIECTELOR EUROPENE
În pregătirea multelor proiecte europene pe care le are în portofoliul 

de investiții prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu 
termen de fi nalizare în 2023, Primăria Ploiești a anunțat, în acest an, 
mai multe achiziții publice. Atenție, acestea țin de faza de pregătire 
a proiectelor, nu de execuția în sine a lucrărilor. Dacă procedurile 
sunt de durată, ne vom trezi iar, ca în vechiul exercițiu fi nanciar, cu 
penalități sau chiar cu situația în care anumite fonduri vor fi  tăiate.

Achizițiile vizează servicii de publicitate, consultanță, audit 
fi nanciar ori dirigenție de șantier pentru unele dintre proiectele 
europene pentru care s-au semnat contractele de fi nanțare:

-servicii de informare și publicitate pentru proiectul  „Regenerare
urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești,  cartier Pictor 
Rosenthal”- valoarea estimată, fără TVA-8.400 lei;

Așa că restul zilelor sunt ale
“bărbaților”, motiv pentru 

care putem reveni la viața “normală”, 

cu bășcălie, caterincă, sexism, 
misoginism, persecutare și tot ce 
mai încape în ea. Duc fetele, că 
doar sunt obișnuite. S-au adaptat la 
bădărănii. Zâmbesc amar și merg 
mai departe. Îndrăznesc să spun că 
e și vina lor. Au acceptat și acceptă 
în continuare condiția asta. Doar 
trebuie să supraviețuiască într-o 
lume a “bărbaților”, chit că pe tot 
globul suntem aproape egali, numărul 
femeilor fi ind sensibil peste cel al 
masculilor. Am zis masculi!? Am 
zis, asta este...chiar dacă ar trebui 
să-i sărbătorim pe 8 martie și pe 
purtătorii ilegali de “dregătorii” 
bărbătești. Și cred că toată treaba asta 
cu dansatorii pe tocuri, purtătorii de 
colanți și cămăși roz și înfl orate, peste 
lacul pe unghii de la mâini și de la 
picioare, cu selfi ști titiriți și obsedați 
de propria imagine mai ceva ca 
Madona, a fost inventată de bărbații 
care vor să conducă singuri lumea, 
discreditând ideea de femeie. Unde 
mai pui și că femeile s-au tot auto-
sabotat, acceptând să fi e reprezentate 
la cel mai înalt nivel de Viorici, Elene, 
și alte asemenea jalnice reprezentante 
ale...”muierilor”. Asta dacă nu cumva 
tot mâna Bomboneilor, Băseștilor, a 
Mustăcioșilor, a Molicenilor și Câților 
este, ca să lovească în imaginea sexului 
frumos...dar dovedit ușor de păpușat 
și aruncat, fără nicio remușcare, în 
gura lupului (a se citi DNA).

Și uite așa uităm imediat după “ziua 
lor” ce femei extraordinare am avut și 
avem lângă noi...mame, soții, iubite, 
medici, piloți, femei de serviciu, 
arhitecți, croitorese, legătorese, 
contabile, paznici, militari, pictorițe, 
cântărețe...cam tot ce sunt și bărbații 
în a căror lume trăim.

Iar lor, DOAMNELOR, le 
mulțumesc pentru lecția pe care ne-o 
dau (în restul zilelor când nu e ziua 
lor) de cum strâng din dinți și ne 
zâmbesc tandru nouă, bărbaților!

La mulți ani!
PS. Societatea care editează și 

tipărește, printre altele și Ziarul 
Ploieștii, are în componență un procent 
de 60 la sută reprezentante ale sexului 
foarte frumos, deștept, harnic, devotat 
și implicat!

cu bășcălie caterincă sexism

Consiliul Județean
Prahova speră 

să dobândească sume 
mari prin Planul 
Național de Redresare și 
Reziliență, de aceea s-a 
apucat să pregătească 
studii de fezabilitate 
pentru tot felul de 
investiții. Autoritățile 
propun proiecte pentru 
modernizarea centralei 
termice de la Brazi, 

extinderea alimentării 
cu gaze, ecologizarea 
siturilor contaminate sau 
extinderea sistemelor 
de irigații, construirea 
unui nou spital județean, 
realizarea mai multor 
șosele de centură la 
Vălenii de Munte, Mizil, 
Păulești etc., crearea 
unor piste de promenadă, 
platformă cargo pentru 
transport aerian de 

marfă, extinderea 
master-planului județean 
de management al 
deșeurilor, plantarea 
unor uriașe perdele de 
protecție și rezolvarea 
unor probleme de mediu 
mai vechi. La câte s-au 
promis în ultimii zeci 
de ani și nu s-au realizat, 
oare mai poate cineva 
crede aceste planuri 
grandioase?

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat că
poliţiștii locali se vor întoarce sub autoritatea primăriilor, 

din rațiuni strict fi nanciare. Activitatea acestora a fost preluată 
de MAI anul trecut, odată cu declararea stării de urgență și de 
alertă. Bode a afi rmat că „nu este normal ca toate costurile să fi e 
suportate de autoritățile locale, iar coordonarea să fi e de la Poliția 
Română.” Acest lucru se va întâmpla în maximum două luni, 
după ce va fi  operat 
cadrul legislativ 
de transfer. Tot în 
perioada următoare 
și jandarmii detașați 
la ordine publică 
pentru gestionarea 
pandemiei se vor 
întoarce la paza 
obiectivelor.

Pe fondul deloc optimist 
al valului al treilea  al 

pandemiei și de apariție, în 
România, a tulpinilor de Covid 
britanic, spaniol, brazilian și sud-
african,  președintele României a 
anunțat că starea de alertă va fi  
prelungită, iar circulația pe timp de 
noapte va fi  restricționată de la ora 
22.00, față de ora 23.00, cât este în 
prezent. Totuși, Klaus Iohannis i-a 
liniștit pe cei care își imaginează că 
puterea de la București ar avea ceva 

cu tradițiile ortodoxe, declarând 
deschis că „nu vom avea lockdown 
de Paști”. În Prahova, incidența 
cumulată a cazurilor active (din 
ultimele 14 zile), calculată la 1000 
de locuitori, este de  0,79, iar în 
Ploiești, de 1,02. Județul are însă 
o foarte mare problemă: din cauza
lipsei de personal, 15 centre de
vaccinare nu pot fi  deschise, deși
plata personalului medical e una
consistentă.

OARE MAI PUTEM CREDE ÎN ELE?

CJ PRAHOVA ARE PLANURI INVESTIȚIONALE CJ PRAHOVA ARE PLANURI INVESTIȚIONALE 
DE SUTE DE MILIOANE DE LEIDE SUTE DE MILIOANE DE LEI

FĂRĂ LOCKDOWN FĂRĂ LOCKDOWN 
DE PAȘTI, DAR CU DE PAȘTI, DAR CU 

RESTRICȚII DERESTRICȚII DE  
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Presa locală consemnează, citând Direcția 
Silvică Prahova, că suntem, cu 22.100 

de exemplare, pe primul loc în țară la... fazani. 
Bravo, dragă, în sfârșit, suntem și noi la ceva 
în frunte, că-n rest ne-au detronat vreo patru 
județe la PIB, la străzi modernizate, la toate, ce 
să mai la deal, la vale.

-Că suntem campioni o știe fi ecare,
Deci nu-i o faimă  de... mirare!
Vă spun ca simplu pământean:
De-aia cădem și de...fazan!

După ce colegii lui au votat în Parlament 
„la două mâini”, Marcel Ciolacu i-a 

scuzat: „E o greșeală. O să avem o discuție 
la grup despre aceste cazuri (...) Consider că 
forțarea acelor voturi a fost făcută gratuit, adică 
a fost un gest refl ex care nu se impunea.” Păi 
da, multe lucruri le faceți voi din refl ex. De 
exemplu, colegii matale, duși la pușcărie, sunt 
complet nevinovați, au furat din automatism, 
independent de voința lor.

-Când l-au dus la pușcărie
A rămas omul perplex.
N-am făcut nicio hoție!
Am luat mită din refl ex.

Când a fost întrebat despre trafi cul 
sufocant de pe Valea Prahovei, ministrul 

Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat că, 
înainte să ocupe funcţia actuală, îi înjura pe 
predecesorii săi pentru trafi cul bară la bară de 
pe DN1, dar  acum se înjură de unul singur. 
Mda, ăsta e un progres. Până acum, ceilalți 
miniștri dădeau vina pe soartă, pe viață, pe 
stele, pe frunze, pe străini; măcar ăsta e dispus 
să se suduie de unul singur. 

-Blocat în trafi c, la Sinaia,
A găsit iute-o formulă.
Am să schimb de mâine foaia:
O să-mi trag o-njurătură!

Dan Bittman, altfel un muzician și cântăreț 
cu talent, dar abonat în exces la banul 

public, și-a băgat din nou nasul în politichia 
de doi bani: „Cu 20 de politicieni ca doamna 
Șoșoacă, am fi  departe”. Hopa, nene, deci vezi 

în madama vreo zeitate? O fi , în orizontul 
mătăluță, dar în cazul ăsta țin să te anunț că nu 
te salți de...genunchiul broaștei. Deci așa: 

-Cu Șoșoace din afl ux
Am fi  fost fără egal.
Noi fugeam în Benelux
Iară Dan, în... Senegal.

Mda... și pentru că tot a venit vorba de 
Șoșoacă, madama a zis că vrea să-și 

cumpere pistol: „De mâine voi face cerere pentru 
permis de port-armă. Trebuie să mă apere și pe 
mine cineva! Dacă am armă, mă apăr singură.” 
Hait, am dat-o dracu`, și te duci cu arma-n 
Parlament? Păzea!

Uitându-mă la ea, parol,
Nu-i de glumă când  îi spun:
N-ai ce face cu-un pistol,
Ție-ți trebuie un...tun!

După ce l-a huiduit pe Cîțu, pesemne 
de prea multă oboseală, deputatul 

PSD, karatistul Daniel Ghiță, a adormit în 
Parlament. Un coleg userist l-a văzut, l-a 
fotografi at și a postat: „E bun somnicul în plen, 
domnule Ghița?” După faza asta, useristul Filip 
Havarneanu s-a plâns că Ghiță l-a amenințat 
direct cu o caft eluță. Drăguță, iartă-l, omul 
atâta poate, atâta face!

-El se chinuie, săracul,
Să n-aibă vreun handicap,
Dar este  cumva ca... dracul,
A luat prea mulți pumni în cap...

Președintele Blocului Național Sindical, 
Dumitru Costin, l-a acuzat pe premierul 

Florin Cîțu că, „prin poziția dură adoptată 
față de liderii de sindicate și față de legea care 
guvernează activitatea acestora, a transformat 
întreaga structură sindicală într-o adunătură 
de hoți.”Păi, Costine, hai să facem o socoteală: 
Mitrea a fost sindicalist? A fost! A făcut 
pușcărie? A făcut! Marius Petcu a fost lider 
de sindicat? A fost. A făcut pușcărie? A făcut! 
Miron Cosma a fost șef de sindicat? A fost. A 
făcut pârnaie? A făcut! Ăsta, Dumitru Coarnă, 
n-a fost sindicalist? A fost! Are dosar penal? 
Are! Deci?

-Măi, Costine, nu-i de șagă,
La voi e un fel de plagă,
Cum ajungeți la putere,
Vă băgați deștu` în miere!

Cică PSD a trimis  o scrisoare către 
președintele Comisiei Europene, Ursula 

von der Leyen și vicepreședintele Comisiei 

Europene, Frans Timmermans, în care se plânge 
de „derapaje nedemocratice” ale actualului 
Guvern Cîțu, manifestate prin „politizarea 
fondurilor publice, a fi nanțării europene și a 
funcțiilor publice din România”. Mda, ce să zic, 
acum trei ani, când scriam noi la UE despre 
demențele voastre juridice, ziceați că bocim 
la Înalta Poartă și facem de rușine țara. Și voi 
acum vă duceți cu jalba-n proțap la imperialiștii 
ăia de care spuneați că ne cotropesc bogățiile?

-Pentru-a voastră supărare
Eu am, dragă, o-ntrebare:
Guvernul cel nătântoc
V-au luat oala de pe foc?

După ce a afl at decizia-încă nedefi nitivă-
că fi ica sa a fost condamnată la 

închisoare cu executare, Traian Băsescu ar 
fi  început să plângă și apoi ar fi  ajuns într-o 
depresie cumplită. Deh, Băse, trebuia să plângi 
când știai în ce drăcii o bagă Lenuța, nu acum, 
când doar vreun atac asupra justiției îi mai 
poate intimida pe judecători. Pe de altă parte, 
na, o să vezi și tu cum ne-a fost nouă, cât timp 
ai fost tu președinte...

-Anii tăi  în vârful țării,
Ne-au dus în pragul răbdării.
Acum vezi cam cum o fi 
S-o iei razna, pe câmpii?

Președintele Klaus Iohannis i-a cerut 
ministrului Justiției să explice public 

cum s-a ajuns ca dosarul 10 august să fi e 
clasat. Sigur, dar vrem și noi o explicație: cine 
și de ce a numit-o pe Georgiana Hossu, cea care 
a îngropat dosarul, șefă a DIICOT? Nu cumva 
chiar mătăluță, la propunerea lui Predoiu? 
Și premierul Cîțu s-a declarat dezamăgit de 
decizia instanței...

-Când în instanțe au intrat, 
Pe pesedei i-ați criticat.
Acum vă zic și eu o vorbă:
V-ați băgat ca musca-n ciorbă!

Avocatul Poporului, Renate Weber, 
spune că toate pensiile speciale pot fi  

desfi ințate, cu excepția celor ale magistraților: 
„Am o decizie a CCR care spune foarte frumos 
că o singură categorie profesională, cea a 
magistraților, are suport constituțional pentru 
acest tip de pensie de serviciu.” Hai, madam, dar 
magistrații ce au, sunt zei coborâți din ceruri, 
de nu se poate atinge nimeni de ei? Și dacă 
CCR spune mâine că trebuie să ne aruncăm în 
fântână, înseamnă că chiar trebuie s-o facem?

-Să nu te-atingi de magistrați,
Că-s Dumnezei și bogătani.
Dar când dreptatea-o măsurați,
Puneți pe taler niște... bani!
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PERCHEZIȚII, INCLUSIV ÎN 
PRAHOVA, LA PERSOANE 
BĂNUITE DE EVAZIUNE 

FISCALĂ, ABUZ ÎN SERVICIU 
ȘI POLUARE PRIN EVACUARE 

DE DEȘEURI
Polițiștii din cadrul Serviciului 

de Investigare a Criminalității 
Economice Mureș au pus în 
aplicare 190 de mandate de 
percheziție domiciliară, în 17 
județe și în municipiul București, la 

sediile și locuințele unor persoane 
fi zice și juridice. Persoanele 

vizate sunt bănuite de comiterea 
infracțiunilor de  evaziune fi scală, 
abuz în serviciu și poluare prin 
evacuare de deșeuri. Acțiunile 
s-au desfășurat sub coordonarea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mureș și au loc în București și în 
județele Mureș, Botoșani, Iași, 
Suceava, Alba, Arad, Bacău, Bihor, 
Caraș Severin, Cluj, Constanța, 
Dâmbovița, Dolj, Prahova, 
Sibiu, Teleorman și Vaslui. „Din 
cercetări a reieșit că, în perioada 
2018 - 2020, o societate comercială 
din județul Mureș, având ca obiect 
de activitate preluarea deșeurilor 
și predarea lor către incineratoare 

autorizate, cu activitate în 17 
județe, nu ar fi  înregistrat în 
evidențele contabile relațiile 
comerciale stabilite. De asemenea, 
pentru a evita costurile privind 
incinerarea legală și înregistrarea 
în contabilitate a facturilor de 
prestări servicii, societatea în cauză 
ar fi  evacuat în natură deșeurile 
preluate”, a precizat IGPR. În 
activități ar fi  fost angrenate 
unități medicale și societăți cu 
profi l medical, ale căror evidențe 
ar fi  fost trunchiate, astfel încât 
agentul economic în cauză s-ar 
fi  sustras de la plata impozitelor 
și taxelor datorate bugetului de 

stat. Totodată, acțiunea vizează și 
aspecte privind achiziții publice 
de materiale sanitare din perioada 
stării de urgență. „Prejudiciul 
cauzat bugetului consolidat al 
statului este estimat, până în 
acest moment, la 380.000 de 
lei. 5 mandate de aducere vor fi  
puse în executare”, a mai precizat 
IGPR. Acțiunea benefi ciază 
de suportul de specialitate al 
Direcției Operațiuni Speciale 
din cadrul Poliției Române. La 
activitate participă și polițiști 
ai inspectoratelor din județele 
menționate.

Europene Frans Timmermans în care se plânge



PAGINA 3

Ziarul   Ploiestii
11 - 17 martie 2021

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PESTE 220 DE PERCHEZIȚII, 
ÎN ZECI DE JUDEȚE, 

INCLUSIV ÎN PRAHOVA, 
LA PERSOANE ACUZATE 

DE FALSIFICAREA 
DIPLOMELOR DE STUDII
Polițiștii de la transporturi, 

cu sprijinul altor forțe ale 
Ministerului Afacerilor Interne, 
sub supravegherea Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel 
Constanța, au efectuat 221 de 
percheziții, în București și în 
alte 34 de județe, inclusiv în 

Prahova, la o grupare bănuită că 
ar fi     falsifi cat, prin contrafacere, 
diplome de studii și certifi cate 
de califi care profesională, pe care 
le-ar fi  comercializat. Polițiștii de 
la transporturi, cu sprijinul altor 
forțe ale Ministerului Afacerilor 
Interne, au pus în executare 
221 de mandate de percheziție 
domiciliară, în 34 de județe și în 
Bucureşti. Acțiunea s-a desfășurat 
într-un dosar penal al Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel 
Constanța, în care se efectuează 

cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de constituirea 
unui grup infracțional organizat, 
înșelăciune și fals material în 
înscrisuri ofi ciale. „Din cercetări a 
reieșit că mai multe persoane s-ar 
fi  organizat într-o grupare, care 
ar fi  falsifi cat, prin contrafacere, 
diplome de studii și certifi cate 
de califi care profesională, pe care 
le-ar fi  comercializat”, a precizat 
IGPR. În urma perchezițiilor, spun 
anchetatorii, au fost descoperite 
346 de înscrisuri, reprezentând 
diplome de studii, certifi cate de 
absolvire, certifi cate de califi care 
profesională, suplimente, foi 

matricole, traduceri legalizate, 
licențe de pescuit, autorizații 
de pescuit calcan și atestate, 
susceptibile a fi  contrafăcute, 
precum și un revolver și 59 
de cartușe cu bile metalice, 
deținut ilegal. „Cercetările sunt 
continuate, în vederea stabilirii 
întregii activități infracționale”, a 
precizat IGPR.
S-A ALES CU DOSAR PENAL 

DUPĂ CE A AVARIAT O 
MAȘINĂ. CONDUCĂTORUL 

AUTO ERA BĂUT
Incidentul a avut loc în jurul 

orei 21.00. Polițiștii din Blejoi 
au fost sesizați despre faptul că, 

un conducător auto, posibil sub 
infl uența alcoolului, a avariat 
un autoturism ce se afl a parcat 
pe strada Școlii din Blejoi. 
„Din cercetările polițiștilor, 
conducătorul auto a fost identifi cat 
pe o stradă din apropiere. Întrucât 
acesta emana halenă alcoolică, 
a fost testat cu apartul etilotest 
care a indicat o valoare de 0,89 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
În cauză s-a întocmit dosar penal 
pentru săvârşirea infracţiunii 
de conducerea unui vehicul sub 
infl uența alcoolului”, a precizat IJP 
Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Directorul Salrom, Constantin 
Cătălin Radu, a declarat pentru 

mass-media locală că, în programul de 
investiții din 2021, este inclusă și Mina 
Unirea, din Slănic, pentru realizarea 
unui sistem de transport la un nivel 
tehnologic modern. Pe scurt, este vorba 
despre lift ul care nu mai funcționează 
din 2014, transportul în subteran 
realizându-se cu microbuzul. Directorul 

a spus: „sunt planifi cate lucrări complexe 
care să permită obținerea unui sistem 
de transport performant, fi abil și 
cu siguranță maximă în exploatare, 
care va înlocui vechea instalație de 
transport utilizată până în anul 2014. 
Obiectivul de investiții va cuprinde, 
într-o prezentare succintă, următoarele 
lucrări: reabilitarea și consolidarea 
zonei adiacente platformei superioare 

a puțului lift ului, reprofi lare, betonare 
și realizare compartiment de scări pe 
toată adâncimea puțului, execuție și 
montaj sistem de lift uri cu funcționare 
independentă, realizarea la suprafață a 
unor construcții pentru spațiile tehnice 
destinate echipamentelor de acționare a 
lift urilor, pentru așteptare și îmbarcare 
turiști și o amenajare peisagistică a 
întregii zone destinate primirii turiștilor”.

Pe 3 martie, Guvernul României 
a eliberat din funcție 103 

prefecți și subprefecți, pentru a le face 
loc altora, impuși de coaliția PNL - 
USRPlus - UDMR.  De altfel, în aceeași 
zi, au fost numiți 36 de prefecți și 75 
de subprefecți. În Prahova, în această 
logică politică, a fost demis și renumit 
în funcție prefectul Cristian Ionescu, 
susținut de PNL, iar Alexandru Florin 
Vane (PNL) și Marius Felix Bulearcă 
(USRPlus) i-au înlocuit din funcția 
de subprefect pe Constantin George 
Brezoi și Mădălina Rozalia Petcu, 
ultimii doi, numiți în Guvernul Orban, 

din partea ALDE și PMP. Toți cei trei 
au depus jurământul pe 4 martie.

Cristian Ionescu vine, după cum 
cunoașteți, din afara județului, fi ind 
până în 2019 inspector superior la 
Direcția Generală Antifraudă Fiscală 
din cadrul ANAF. Anterior a fost șef 
de serviciu la Direcția Generală de 
Protecție a Copilului Ilfov, consilier 
superior la Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate, consilier superior la 
Consiliul Județean Ilfov, consultant 
la Senat, controlor fi nanciar la 
Ministerul Finanțelor, comisar șef la 
Garda Financiară Ilfov. Este absolvent 
al Academiei de Studii Economice 
București, cu un master în marketing 
și integrare europeană și o diplomă de 
expert în achiziții publice.

Felix Marius Bulearcă, membru 
al USR din 2018, a avut o ascensiune 
rapidă în ierarhia partidului și, se 
vede, și în funcțiile publice de maximă 
vizibilitate. 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 în 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. 

Alexandru Florin Vane vine din 
Câmpina, iar presa locală spune că ar 
fi  fi nul senatorului Virgil Guran. Acesta 
a absolvit Facultatea de Management 
în Inginerie Economică și Dezvoltare 
Rurală din cadrul Universității de 
Științe Agronomice și Medicină 
Veterinară București, lucrând ca 
inspector la Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale și, de anul trecut, 
preluând directoratul ofi ciului AFIR 
din Prahova.

Reamintim că, în februarie, Guvernul 
a modifi cat Codul administrativ 
referitor la statutul prefectului și 
subprefectului, aceste funcții devenind 
unele de demnitate publică, iar cei care 
le dețin pot fi  membri de partid.

COABITARE TRANSPARTINICĂ LA...CONPET
Mădălina Lupea, fost prefect 

și consilier județean din 
partea Pro România și Viorel 
Dosaru, fost șef al IJP Prahova și 
consilier județean din partea ALDE, 
au fost numiți, în luna februarie, 
consilieri ai directorului liberal al 
Conpet SA, Dorin Tudora. În noile 
funcții, Lupea va oferi consiliere 
pe probleme de implementare și 
monitorizare a obiectivelor cuprinse 
în planul de integritate aprobat 
la nivelul Conpet, în aplicarea 
strategiei naționale anticorupție, 
iar Dosaru, pe activități de pază și 
siguranță a sistemului național de 
transport al țițeiului și obiectivele 
conexe acestora. Salarizarea nu 

este deocamdată conoscută, dar 
din câte știm, la Conpet, ca la orice 
societate de stat, retribuțiile sunt 
unele consistente. În cazul fostului 
șef al IJP Prahova va fi  vorba despre 
un cumul de salariu cu pensia de 
fost chestor, de 11.625 lei/lună. 
Aceste numiri confi rmă ceea ce 
știam deja: că societățile de stat sunt 
debușeu pentru politicienii rămași 
fără demnități publice, cum de altfel 
se întâmplă și la Electrica și că, la 
nevoie, nu mai contează culoarea 
politică. Este cazul de față, când un 
liberal le dă o mână de ajutor unor 
amici de la partide cu care, până mai 
ieri-alaltăieri, PNL se afl a în dispute 
politice.

e 3 martie Guvernul României

INSTANȚA INSTANȚA 
FACE DIN NOU FACE DIN NOU 
POLITICA DE POLITICA DE 
CADRE LA CJ CADRE LA CJ 
PRAHOVA!

Secția a II-a Civilă de contencios administrativ și 
fi scal din cadrul Tribunalului Prahova a suspendat 

executarea HCJ 3/27 ianuarie 2021 privind desfi ințarea 
Direcției Județene de Protecția Plantelor și Întreținere 
a Drumurilor Județene Prahova, până la pronunțarea 
instanței de fond asupra cauzei. În plus, Consiliul 
Județean Prahova a fost obligat să plătească și cheltuielile 
de judecată ale celor 43 de angajați care au atacat în 
instanță decizia CJ, în valoare de 3.050 lei. Soluția pe scurt 
pronunțată de magistrați este următoarea: „Suspendă 
executarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 3 
din 27.01.2021 privind desfi ințarea Direcției Județene de 
Protecția Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene 
Prahova, până la pronunțarea instanței de fond. Reduce 
onorariul de avocat solicitat de reclamanți, la suma de 
3.000 lei. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată 
către reclamanți în cuantum de 3.050 lei, reprezentând 
taxă judiciară de timbru și onorariul avocat redus. Cu 
drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare; 
cererea de recurs se depune la Tribunalul Prahova.” 
Acesta este a treia decizie în defavoarea CJ Prahova. Până 
acum, instanța a mai suspendat hotărârile de desfi ințare 
a Direcției de Pază și de reducere a aparatului propriu 
al CJ Prahova. Probabil că, la judecata de fond alta va 
fi  decizia, având în vedere că totuși o instanță nu poate 
decide asupra oportunității reorganizării unei instituții 
publice. Prin analogie, ce să facem, să ne așteptăm ca un 
tribunal să hotărască dacă un proprietar poate sau nu să 
restructureze propria companie?!!
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ACCIDENT PE DN1, LA 
PĂULEȘTI. O AUTOUTILITARĂ 

ȘI UN AUTOTURISM AU 
INTRAT ÎN COLIZIUNE

Accidentul rutier s-a produs pe 
DN1, la km 68+450 m, după ce o 
autoutilitară și un autoturism au 
intrat în coliziune. În evenimentul 
rutier au fost implicați un conducător 
auto, în vârstă de 46 de ani, afl at 
la volanul unei autoutilitare, și un 
conducător auto, în vârstă de 23 de 
ani, afl at la volanul unui turism. În 
urma impactului, două tinere, în 

vârstă de 20 de ani, respectiv de 22 
de ani, pasagere în autoturism, au 
fost rănite. Conducătorii auto au 
fost testați cu aparatul etilotest, iar 
rezultatele au fost negative. Trafi cul 
rutier a fost îngreunat pe sensul 
Brașov către București. Circulația 
rutieră s-a desfășurat pe banda de 

stocaj pentru virajul la stânga, fi ind 
dirijat de către polițiștii rutieri.
ACCIDENT RUTIER PE DN1B, 
LA VALEA CĂLUGĂREASCĂ. 

UNUL DINTRE 
CONDUCĂTORII AUTO A 

MURIT LA SECȚIA DE POLIȚIE
Accidentul rutier s-a produs pe 

raza satului Valea Popii, comuna 
Valea Călugărească, la km 17 + 
500 m, după ce patru auto au intrat 
în coliziune. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției, o 
mașină de stingere, o autospecială 
pentru descarcerare și o ambulanță. 
În eveniment au fost implicați un 
conducător auto în vârstă de 67 
de ani, un conducător auto de 45 

de ani, un altul în vârstă de 51 de 
ani și un șofer în vârstă de 53 de 
ani. Victima a fost descarcerată, 
iar la momentul intervenției era 
conștientă și nu prezenta răni grave. 
Conducătorul auto în vârstă de 67 de 
ani a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul indicând o valoare de 1,17 
mg/l alcool pur în aerul expirat. 
În cazul celorlalți 3 conducători 
auto, rezultatul la testarea cu 
aparatul etilotest a fost negativă. 
Bărbatul în vârstă de 67 de ani a fost 
transportat la spital. Ulterior, după  
externarea din unitatea medicală,  
conducătorul auto în vârstă de 67 
de ani a fost condus la sediul poliției 
pentru audiere, împreună  cu 

ceilalți conducători auto implicați 
în accident. „ În sediul secţiei de 
poliţie, în jurul orei 21:00, înainte 
de a fi  audiat, bărbatului i s-a făcut 
rău, motiv pentru care poliţiştii 
au solicitat prezenţa unui echipaj 
medical. Echipajele medicale sosite 
la faţa locului au aplicat manevre 
de resuscitare fără succes, bărbatul 
fi ind declarat decedat. Trupul 
neînsufl ețit a fost transportat la 
SML Prahova pentru efectuarea 
necropsiei. În cauză, se fac verifi cări 
pentru stabilirea cu exactitate a 
împrejurărilor în care a survenit 
decesul, în cadrul unui dosar penal 
pentru ucidere din culpă”, a precizat 
IJP Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

SALARIZAREA SALARIZAREA 
ÎN SISTEMUL ÎN SISTEMUL 

PUBLIC, „BĂTUTĂ PUBLIC, „BĂTUTĂ 
ÎN CUIE” ÎN 2021ÎN CUIE” ÎN 2021

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că 
examenele naționale se vor desfășura la data 

programată, cu prezența fi zică a elevilor, indiferent de 
evoluția epidemiei de coronavirus. Acesta a precizat 
că se poartă discuții în acest sens cu reprezentanții 
Comitetului Național pentru Situații de Urgență: „Eu 
sper că nu vom ajunge să avem localități carantinate 
pe perioada examenelor naționale, dar deja am inițiat 
discuții cu CNSU pentru a lua în considerare o excepție 
pentru derularea examenelor naționale, cu prezență 

fi zică la datele stabilite (...) Nu va exista niciun elev care 
să nu poată susține examenele naționale, indiferent de 
evoluția epidemiologică.” Cât  despre prezența în școli 
a elevilor din anii terminali, ministrul a declarat că, în 
ultima lună, de la reluarea cursurilor, media a fost de 
12-14 elevi în clase. În scenariul roșu, aceștia trebuie să 
participe la cursuri, fără a depăși jumătate din numărul 
total: „Dacă la o clasă de 34 vin 18, nu va fi  o problemă. 
Dacă vor dori să vină toți se vor lua măsuri de rotație, 
va fi  un nou ordin”. 

Expresia nu ne aparține, ci este modul în care 
ministrul Muncii, Raluca Turcan, a explicat că 

salariile bugetarilor vor rămâne neatinse în acest an, 
chit că sunt inechități fl agrante între diverse categorii 
profesionale. Probabil întregi vor rămâne și sporurile, 
deși s-a discutat intens că unele dintre ele vor fi  eliminate. 
La minister se lucrează la corectarea Legii salarizării, dar 
aceasta nu va fi  gata în 2021: „Anul acesta tot sistemul 
de salarizare este bătut în cuie (…) Proiectul e foarte 
complex și nu vreau să creez așteptări false că va fi  gata 
în 2021. Când vorbești de salarizare în sistem public 
te referi la aproximativ două milioane de oameni. Ori 
două milioane de oameni au dreptul și ne obligă să avem 
maximă responsabilitate pe fi ecare în parte și să analizăm 
aproape fi ecare tip de salarizare în parte într-un sistem 
uriaș. Trebuie să existe echitate între salariile în plată 
(…) Sunt unele sporuri care trebuie acordate în sume fi xe 
(…) Mai sunt necesare intervenții pe grila de salarizare, 
pentru că sunt unele profesii fi e uitate, fi e marginalizate. 
Trebuie să aducem grilă de salarizare și în administrația 
publică, pentru că acolo există salarizări diferite, cu 
inechități majore între județe sau între județe și structurile 
centrale. Există salarii la nivel local mai mari decât într-o 
administrație publică centrală, ceea ce e anormal.”

China a devenit prima țară 
din lume cu peste 1.000 de 

miliardari, arată raportul Hurun 
Global Rich List 2021 privind cei mai 
bogați oameni ai planetei, publicat 
de  Newsweek. Această poziție era 
deținută până deunăzi vreme de Statele 
Unite ale Americii. Totuși, trebuie 
consemnat faptul că 4 dintre cei mai 
bogați 5 oameni ai planetei provin din 
SUA. Chiar în vreme de pandemie, 
listei de miliardari i s-au adăugat 412 
noi bogați, în medie 8 pe săptămână 
anul trecut, ducând numărul lor total 
la 3.228. Raportul, care folosește o 
metodologie diferită față de indexul 
miliardarilor realizat de Bloomberg, îl 
plasează pe Elon Musk (SUA) în vârful 
listei celor mai bogați oameni, cu o avere 
estimată la 197 de miliarde de dolari. 
Acesta este urmat de: Jeff  Bezos (SUA), 
fondatorul Amazon, cu o avere de 189 
de miliarde de dolari; Bernard Arnault 

(Franța), CEO-ul LMVF, cel mai mare 
producător de bunuri de lux din lume, 
cu o avere estimată la 114 miliarde 
de dolari; Bill Gates, fondatorul 
Microsoft , cu 110 miliarde de dolari; 
Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, 
cu 101 miliarde de dolari. China are 
259 de noi miliardari, numărul total 
al ultra-bogaților din această țară 
comunistă ajungând la 1.058, devenind 
astfel prima țară care a depășit pragul 
de 1.000 de miliardari. În 2020, 70 
de persoane din SUA au trecut de 
borna de un miliard de dolari, ducând 
numărul la 696, cu mult în spatele 

Chinei. Mai e de reținut că 51% din 
totalul miliardarilor din lume trăiesc 
acum în Asia și doar 24% în America 
de Nord. China și SUA găzduiesc 
peste jumătate din miliardarii planetei, 
acestea fi ind urmate în clasament de 
India, Germania și Marea Britanie. 
În 2020, chiar în vremea pandemiei, 
s-a înregistrat cea mai mare creștere a 
averilor din ultimul deceniu, bogăția 
totală a miliardarilor lumii crescând 
cu 3,5 trilioane de dolari (sau 32%) în 
special în baza profi turilor companiilor 
din domeniul sănătății și a comerțului 
electronic ori de mașini electrice.

Datele Ofi ciului 
European pentru 

Statistică (Eurostat) arată 
că 47% din cetățenii 
Uniunii Europene, cu 
vârsta cuprinsă între 16 
și 74 de ani, au obținut, 
în 2020, informații de 
pe site-urile autorităților 
publice, cifră în creștere 
semnifi cativă față de 
2008, când doar 33% 

dintre europeni își luau 
informații de la autorități. 
Conform Eurostat, a 
devenit din ce în ce 
mai populară utilizarea 
guvernării electronice 
(e-guvernare), deoarece 
instrumentul le permite 
cetățenilor să obțină 
informații în orice 
moment sau să rezolve 
de la distanță problemele 

administrative. Pe grupe 
de vârstă, cea mai mare 
creștere a procentului de 
persoane care au folosit 
site-urile autorităților s-a 
înregistrat la categoria 25-
34 de ani (59%) și la cei de 
35-44 ani (56%). Chiar și 
grupa de vârstă 65-74% a 
folosit în proporție de 26% 
mijloacele electronice 
pentru a-și rezolva 

problemele sau pentru a 
lua informații. Anul trecut, 
cel mai ridicat procent 
de cetățeni care au folosit 
site-urile autorităților s-a 
înregistrat în Danemarca 
(89%), Finlanda (85%), 
Olanda (81%) și Suedia 
(79%), iar cel mai scăzut 
în România (10%), Italia și 
Bulgaria (ambele cu 19%).

(Franța) CEO ul LMVF cel mai mare Chinei Mai e de reținut că 51% din
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EXPLOZIE DE BUTELIE LA 
MĂGURELE. UN BĂRBAT CU 

ARSURI GRAVE, PRELUAT DE 
ELICOPTER

Tragedia s-a produs în satul 
Coada Malului, comuna Măgurele. 
Explozia, potrivit ISU Prahova, nu 
a fost urmată de incendiu, însă 
sufl ul a fost puternic și i-a produs 
arsuri unui bărbat. La fața locului 
au fost mobilizate un echipaj de 
stingere și unul de prim ajutor. 
Victima, în vârstă de 47 de ani, 

prezenta arsuri de gradul 3 și 4 
pe aproximativ 70% din suprafața 
corporală, potrivit medicului 
ajuns la fața locului, a anunțat 
ISU Prahova. Pentru că victima 
era rănită grav, la fața locului a 
fost solicitată intervenția unui 
elicopter, astfel încât bărbatul rănit 
să fi e transportat cât mai rapid la 
spital.

ACCIDENT PE DN1D, 
LA CIORANI

Evenimentul rutier de pe 

DN1D s-a produs pe raza 
localității Ciorani, după ce două 
autovehicule, care circulau pe 
sensul de mers Albești către 
Urziceni, au intrat în coliziune. 
În accident au fost implicați un 
conducător auto în vârstă de 20 de 
ani și un altul în vârstă de 23 de ani, 
afl at la volanul unei autoutilitare. 
Cei doi conducători auto au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost negativ în ambele 
cazuri. În urma evenimentului, 
bărbatul în vârstă de 20 de ani a 
fost transportat la spital pentru 
îngrijiri medicale. „Cercetările 

continuă pentru stabilirea cauzelor 
producerii evenimentului”, a 
precizat IJP Prahova. Trafi cul 
rutier în zona accidentului a fost 
dirijat de polițiștii rutieri.
TÂLHĂRIE PE BULEVARDUL 
REPUBLICII DIN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Poliției 
municipiului Ploiești au fost 
sesizați cu privire la faptul că 
persoane necunoscute i-ar fi  
sustras prin violență unei femei 
telefonul mobil, în timp ce se 
deplasa pe Bulevardul Republicii 
din municipiu. „În cadrul 
verifi cărilor efectuate, polițiștii 

au identifi cat și depistat doi 
ploieșteni bănuiți de comiterea 
faptei”, a precizat IJP Prahova. 
Polițiștii au efectuat percheziții 
domiciliare în urma cărora a fost 
recuperat telefonul sustras. În 
urma administrării probatoriului, 
față de cele două persoane a 
fost dispusă măsura reținerii 
pentru 24 de ore. „Cercetările 
sunt continuate pentru stabilirea 
întregii activități infracționale, în 
cadrul unui dosar penal deschis 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de tâlhărie”, a precizat IJP Prahova.

ACTUALITATE
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BLOC SOCIAL REABILITAT CU FONDURI EUROPENE

DOZE DUBLE DE VACCIN, DIN APRILIE
Președintele Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen, se așteaptă 
ca numărul de doze de vaccin să crească 
major începând de luna viitoare: „Din 
aprilie încolo, cantitățile s-ar putea dubla 
din nou, conform planurilor producătorilor, 
aceasta și pentru că noi vaccinuri urmează 
să fi e aprobate. Estimăm să avem o medie 
de circa 100 de milioane de doze pe lună 

în al doilea trimestru și un total de 300 de 
milioane, până la sfârșitul lui iunie”. Până 
în prezent, Uniunea Europeană a aprobat 
vaccinuri de la trei producători: Pfi zer/
BioNTech, Moderna și AstraZeneca. Joi, 
este de așteptat ca Agenția Europeană 
a Medicamentului (EMA) să aprobe 
și vaccinul producătorului american 
Johnson&Johnson.

-servicii de verifi care tehnică a proiectării pentru proiectul 
„Regenerare urbană în Pictor Rosenthal”- 14.600 lei, fără TVA;

-servicii de consultanță privind dirigenția de șantier pentru 
proiectul „Efi cientizare energetică la Colegiul Național 
Al. I. Cuza”- 35.097,72 lei, fără TVA;

-servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Efi cientizare 
energetică Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apotol Andrei”- 
20.868,96 lei, fără TVA;

-servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Efi cientizare 
Energetică Școala Gimnazială George Coșbuc”- 20.868,96 lei, 
fără TVA;

-servicii de dirigenție de șantier pe perioada   de execuție a 
lucrărilor pentru proiectul  „Efi cientizare energetică Grădiniță 
cu program prelungit nr.23”-  35.097,72 lei, fără TVA;

-servicii de consultanță privind dirigenția de șantier pentru 
proiectul  „Construire grădiniță cu program prelungit, strada 
Poștei nr. 23”- 50.000,00 lei, fără TVA;

-servicii de verifi care a proiectării „Construire grădiniță cu 
program prelungit, strada Poștei nr. 23”-6.000,00 lei, fără TVA;

-servicii de dirigenție de șantier pe perioada  de execuție 
a lucrărilor pentru proiectul  „Efi cientizare Energetică Liceul 
Tehnologic 1 Mai, sala de sport”- 20.868,96 lei fără TVA;

-servicii de publicitate proiect „Asigurarea mobilității 
trafi cului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public 
între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv 
lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor - 
Etapa I”- 90.500 lei, fără TVA;

-servicii de consultanță în managementul   proiectului 
„Asigurarea mobilității trafi cului prin prelungirea legăturii 
rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest 
(strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului 
public al piețelor gărilor - Etapa I- 132.000 lei, fără TVA;

-servicii de audit fi nanciar pentru implementarea proiectului 

„Efi cientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești - 
Sistem iluminat public traseu tramvai 102 (Găgeni-Șoseaua 
Nordului-Șoseaua Vestului-Libertății- Gara de Vest)”- 25.200 lei 
fără TVA:

-servicii de audit fi nanciar pentru implementarea proiectului 
„Efi cientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești 
- Sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd.Republicii - 
Gheorghe Doja - George Coșbuc -Ștefan Greceanu -Nicolae 
Bălcescu -Ștefan cel Mare - Democrației - Gara de Sud”- 25.200 
lei fără TVA;

-servicii de consultanță în managementul proiectului 
„Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino în zona pasaj CFR 
Podu Înalt, prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore 
Cantacuzino, tronson Șos.Vestului - limită Oraș, inclusiv 
Terminal Multimodal”- 134.000 lei, fără TVA;

-servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul Efi cientizare 
energetică Grădinița cu program prelungit „Sfântul Mucenic 
Mina”- 43.635,06 lei,  fără TVA.

Blocul social de pe Aleea Cătinei 
va face obiectul unei fi nanțări 

cu fonduri europene, prin Programul 
Operațional Regional 2014 -2020, 
proiectul urmând să fi e derulat 
prin „Grupul de Acțiune Locală 
Ploiești-dezvoltarea sustenabilă a 
zonelor marginalizate”. Deocamdată, 
documentația este transmisă la G.A.L., 
fi ind în faza de evaluare. Investiția 
va consta în: lucrări de consolidare a 
structurii de rezistență și de intervenție 
la nivelul fi ecărui etaj, la toate cele 55 de 
unități locative (la fi ecare etaj vor exista 

două garsoniere, șapte apartamente 
cu o cameră și două apartamente cu 
două camere), termoizolarea clădirii, 
montarea de tâmplărie exterioară de 
aluminiu cu geam termopan, montarea 
de panouri fotovoltaice pe acoperișul 
de tip terasă ce va asigura iluminatul 
spațiilor comune ale clădirii, 
montarea de sisteme parasolare la 
ferestre, asigurarea alimentării cu 
apă prin branșarea la rețeaua publică, 
realizarea sistemului de evacuare a 
apelor menajere și pluviale printr-un 
canal colector de canalizare publică în 

sistem unitar, asigurarea încălzirii prin 
utilizarea agentului termic primar de la 
CET, alimentarea cu gaze naturale prin 
branșarea la rețeaua publică existentă, 
asigurarea energiei electrice. Durata de 
realizare a proiectului este de 35 luni, 
din care durata de execuție-12 luni. 
Ploieștiul dispune de  220 locuințe 
sociale și 12 locuințe de necesitate 
(Aleea Cătinei nr. 3, bl. 27A, strada 
Mihai Bravu nr. 23, strada Rafi norilor 
nr. 13 și strada Râfov nr. 2K). În 
prezent, 199 de familii au contracte de 
închiriere pentru locuințe sociale.

Luni, președintele Klaus Iohannis a 
promulgat legea bugetului de stat și legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2021. Într-un comunicat al  Administrației 
Prezidențiale se arată că „investițiile, reformele 
și creșterea economică sunt pilonii pe care este 
construit bugetul pentru 2021, astfel încât să fi e 
respectate totodată principiile responsabilității 
fi scal-bugetare și al sustenabilității fi nanțelor 
publice.” Ținta de defi cit bugetar, de 7,16% din 
PIB, indică un efort considerabil de consolidare 
bugetară, care nu împovărează cetățeanul prin 
noi taxe și impozite. Astfel se creează premisele 
unei creșteri economico-sociale echilibrate și 
sustenabile. „Bugetul-se mai arată în comunicat- 
este axat preponderent pe investiții și pe accesarea 
fondurilor europene și va permite dezvoltarea 
României în sectoare esențiale, prea adesea 
ignorate în trecut. Sunt alocate sume semnifi cative 
pentru investiții în infrastructura de transport, 
spitale și școli, dar și pentru continuarea eforturilor 
de gestionare a campaniei de vaccinare, precum și 
a riscurilor asociate crizei sanitare și economice 
provocate de pandemia de COVID-19.” Creșterea 
ponderii în PIB a veniturilor din fonduri 
europene echivalează cu un angajament ferm al 
Guvernului de a benefi cia pe deplin de investițiile 
din fondurile europene și de Planul Național de 
Redresare și Reziliență.

LEGEA LEGEA 
BUGETULUI BUGETULUI 

DE STAT, DE STAT, 
PROMULGATĂ 
DE IOHANNIS

M

c
m
a
d
a
s
d

15 ACHIZIȚII PUBLICE, LA PLOIEȘTI, PENTRU 15 ACHIZIȚII PUBLICE, LA PLOIEȘTI, PENTRU 
PREGĂTIREA PROIECTELOR EUROPENEPREGĂTIREA PROIECTELOR EUROPENE

Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiești fi



Ziarul   Ploiestii
11 - 17 martie 2021

PAGINA 6

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CRISTIAN DIACONESCU A FOST ALES PREȘEDINTE AL PMP

Consiliul Național al IMM-urilor 
din România a realizat, în perioada 

16.02-7.03.2021, un sondaj  printre 2.544 
de antreprenori, pentru a identifi ca opinia 
acestora cu privire la evoluția mediului de 
afaceri pentru anul 2021. Respondenții 
au fost 52,3% microîntreprinderi, 24,1% 
întreprinderi mici, 14,8% întreprinderi 
mijlocii și restul de 8,8% întreprinderi mari, 
ONG-uri etc. Ca domenii de activitate, 
IMM-urile care au participat la sondaj  
provin din sfera  serviciilor-58,2%, comerț- 
19,4%, producție-16%, turism, investiții- 
6,4%. Cum au răspuns antreprenorii la 
întrebările din chestionare, aceasta ar putea 
constitui baza viitoarei politici a statului, cel 
puțin pentru perioada de pandemie și post-
pandemie:

-La intrebarea „Cum apreciați măsurile/
programele actuale de susținere pentru 
companiile afectate de COVID-19?”, 66,9% 
dintre antreprenori au răspuns că măsurile 
au fost utile, dar insufi ciente (subfi nanțate), 
20,5% că măsurile au fost inutile, iar 12,6% 
au spus că măsurile au fost utile;

-În ceea ce privește avantajul măsurilor, 

în raport de compania lor, aceștia au 
menționat că susținerea fi nanciară a ajutat 
la: menținerea activității fi rmei-43,2%, 
menținerea numărului de angajați-30,6%, 
crearea de noi investiții-12,5%. Ajutorul 
nu a ajutat deloc în cazul a 22,9% dintre 
antreprenori sau nu a venit la timp, nu au 
avut nevoie, nu au fost eligibil pentru alți 
9,6% oameni de afaceri. Dintre antreprenorii 
care au considerat că măsurile nu i-au ajutat 
deloc ori nu au fost efi ciente, motivele 
invocate au ținut de: criterii de acordare 
nerealiste / gândire defi citară - 64,1%, 
bugetul redus al programelor / măsurilor 
- 39,8%, proceduri birocratice - 30,4%, 
lipsa transparenței - 19,3%, suspiciunile de 
fraudă - 16,6% , nu au venit la timp - 8,2%;

-Referitor la măsurile pe care le 
consideră necesare în continuare pentru 
susținerea fi rmelor afectate de COVID-19, 
antreprenorii au răspuns: granturi pentru 
IMM-uri-75,8%, capital de lucru pentru 
IMM-uri-66,1%, kurtzarbeit- 27,1% , 
amânarea ratelor la bancă-16,1%, subvenții, 
scutiri de la anumite impozite, deblocarea 
restricțiilor, condiții de eligibilitate 

diferite-10%;
-La întrebarea „Considerați că fondurile 

europene alocate prin Programul Național 
de Redresare și Reziliență vor susține 
dezvoltarea economică a României?”, 83,1% 
din respondenți au raspuns cu DA si 16,9% 
cu NU.  Oamenii de afaceri cred că măsurile 
cele mai efi ciente prin PNRR sunt: fonduri 
de investiții de tip capital de risc pentru 
dezvoltarea și capitalizarea IMM-urilor 
românești-61,2%; fonduri pentru crearea de 
start-up-uri și susținerea intrării tinerilor 
în antreprenoriat- 50,2%; programul 
„Făcut în țara mea”- 50,2% ; programul 

„Student Innotech”-46,3%; programul 
pentru asigurarea siguranței alimentare 
a României-Agro România-36,3%; 
securitatea economiei românești-30,8%; 
întărirea capacității instituționale-23,4%; 
programul „Start Up Diaspora Next Gen- 
20,4%; programul de sprijin al IMM-urilor 
din construcții - 20,9%;

-Referitor la cum va evolua mediul 
economic în anul 2021, 41,8% din 
antreprenori au spus că neutru, 41,4% 
nefavorabil dezvoltării afacerii, iar 16,7% 
consideră că va fi  favorabil dezvoltării 
afacerii. Antreprenorii consideră că evoluția 
cifrei de afaceri a propriei companii 
(comparativ cu anul 2020) va fi  astfel: 37% 
consideră că va rămâne la același nivel, 
25,2% au raspuns că va scădea cu mai mult 
de 10%, 7,1% consideră că va scădea până în 
10%, 16,4% sunt de părere că va crește peste 
10% și 14,3% cred că va crește până în 10%;

-Cu privire la evoluția salariilor propriilor 
angajați, 70,2% respondenți consideră că 
vor rămâne la același nivel, 11,8 % sunt de 
părere că vor crește cu până în 10%, 9,7% 
cred că vor scădea cu peste 10%.

ACESTA VA FI ȘI CANDIDATUL PARTIDULUI LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN 2024

Fostul ministru de Externe, 
Cristian Diaconescu, a fost ales, 

duminică, președinte al Partidului 
Mișcarea Populară, acesta fi ind votat 
de 550 dintre cei 561 de delegați 
prezenți la conferința de alegeri 
online, cu participarea fi zică a liderilor 
formațiunii, la Sinaia. De altfel, 
Diaconescu a fost singurul care și-a 
depus candidatura la șefi a partidului, 
cu moțiunea „România respectată”. 
Poziția a devenit vacantă după ce 
Eugen Tomac a demisionat, ca urmare 
a faptului că PMP nu a trecut pragul 

electoral la alegerile parlamentare 
de anul trecut. În cadrul reuniunii, 
delegații au votat, în majoritate, pentru 
renunțarea la fuziunea cu UNPR, fi ind 
înregistrate 557 de voturi „pentru” și 
8 voturi „împotrivă”. În legătură cu 
acest subiect, Diaconescu a comentat: 
„Ne-am întrunit aici să ne punem 
de acord în legătură cu ce facem în 
continuare, în legătură cu solidaritatea 
noastră, în legătură cu coeziunea 
noastră. Nu ne-am întâlnit aici să ieșim 
la tarabă pentru un alt partid politic.”

De asemenea, în urma votului 
dat în Comitetul Executiv Național, 
Diaconescu a fost desemnat candidatul 
PMP pentru alegerile prezidențiale 
din 2024. PMP, cum vă spuneam, a 
ratat intrarea în Parlament la alegerile 
din decembrie 2020, după ce anterior, 
la alegerile europarlamentare și locale, 
a obținut rezultate mulțumitoare: doi 
eurodeputați-Traian Băsescu și Eugen 
Tomac, peste 2.000 de consilieri locali, 
peste 70 de consilieri judeţeni și 
consilieri generali ai Capitalei și 49 de 
primari.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313

Senatul a adoptat, ca primul 
for sesizat, proiectul de lege 

privind aprobarea Ordonanței 
de Urgență a Guvernului 8/2021. 
Aceasta prevede eliminarea sporului 
de 30% la salariul de bază pentru 
personalul din prefecturi implicat în 
activități de prevenire și combatere 
a efectelor pandemiei, cu excepția 
prefecților și subprefecților. De 
asemenea, potrivit aceleeași OUG, 
nu sunt acordate vouchere de 
vacanță pentru acest an, deoarece 
valabilitatea celor emise în 2019 și 
2020 a fost prelungită, iar valoarea 
punctului de pensie se va menține 
la nivelul de 1.442 lei, astfel cum a 
fost majorat cu 14% prin OUG nr. 
135/2020, iar începând cu anul 2022, 
punctul de pensie se va majora cu 

rata medie anuală a infl ației, la care 
se adaugă cel mult 50% din creșterea 
reală a câștigului salarial mediu 
brut realizat. OUG mai propune și 
modifi carea art. 205 alin. (2) din 
84 din Legea educației naționale 
1/2011, în sensul stabilirii dreptului 
studenților înmatriculați la forma 
de învățământ cu frecvență, în 
instituțiile de învățământ superior 
acreditate, în vârstă de până la 26 
de ani, să benefi cieze, pe parcursul 
anului canedaristic, de tarif redus 
cu 50% pe mijloacele de transport 
local în comun, cu metroul, precum 
și pentru transportul intern auto, 
intern feroviar la toate categoriile 
de trenuri, clasa a II-a și transport 
intern naval.

PENSII ÎNGHEȚATE ÎN 2021PENSII ÎNGHEȚATE ÎN 2021 ÎNCEP PLĂȚILE PE MĂSURA 2 
Ministerul Economiei a anunțat 

că, după publicarea Bugetului 
2021 în Monitorul Ofi cial,  pornesc 
plățile pentru contractele de ajutor de 
stat din Măsura 2-Capital de lucru. 
Vor fi  disponibili imediat aproximativ 
150 milioane de euro, însă Ministerul 
Economiei precizează că procedura 
de plată durează efectiv o săptămână, 
urmând circuitul Trezoreria statului-
minister- agenții teritoriale-bănci.

Plățile se vor face în ordinea 
numerelor de identifi care în Registrul 
Unic Electronic (număr RUE), adică în 
ordinea în care s-au înscris potențialii 
benefi ciari. În prezent, există  16.692 de 
cereri de fi nanțare admise pe Măsura 2, pentru care 
banii încă nu au fost plătiți. Suma totală solicitată 
și admisă la plată se ridică la aproape 4,3 miliarde 
lei. Până la acest moment, au fost plătite doar 3.047 
de solicitări, cu o valoare totală de 1.109.933.518 

lei. Ministerul Economiei afi rmă că va propune în 
foarte scurt timp o Ordonanță de Urgență care să 
grăbească plățile, fondurile pentru această măsură 
fi ind acum alimentate din două surse, POC și React 
EU, valoarea ridicându-se la 500 mil. euro.

PESTE 40% DINTRE ANTREPRENORI CRED CĂ 2021 PESTE 40% DINTRE ANTREPRENORI CRED CĂ 2021 
NU VA FI FAVORABIL DEZVOLTĂRII AFACERIINU VA FI FAVORABIL DEZVOLTĂRII AFACERII

c
(
c
2
d

a
v
p
c



PAGINA 7

Ziarul   Ploiestii
11 - 17 martie 2021

Mai întâi să vedem care este percepția 
autorităților și a cetățenilor față 

de modul în care, în exercițiul fi nanciar 
european trecut, s-au indeplinit obiectivele 
asumate prin Planul de Dezvoltare 
Durabilă a Județului Prahova în perioada 
2014-2020 și anume: M1.3 Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii pentru turism, 
sport, patrimoniul natural și cultural, 
activități recreative; M7.2 Conservarea și 
îmbunătățirea mediului înconjurător în 
rural, protejarea moștenirii culturale.

La nivelul primăriilor, se consideră că 
M1.3  este realizată în mare și foarte mare 
măsură de 70% de primari și în mică și 
foarte mică măsură de 22% dintre șefi i 
administrațiilor publice locale. Cu privire 
la M 7.2, 66 % cred că măsura este realizată 
în mare și foarte mare măsură, iar 26%- în 
mică și foarte mică măsură de 8% dintre 
respondenți au răspuns „nu știu, nu e cazul”.

Cetățenii intervievați sunt mulțumiți 
de infrastructura culturală din județ 
(cinematograf, teatru, muzeu etc.) 
în proporție de 44%, iar 55,3% sunt 
nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. În 
ceea ce privește moștenirea culturală în 
județ, 52,7% dintre părțile interesate sunt 
mulțumite sau foarte mulțumite, iar 38,6% 
sunt nemulțumite sau foarte nemulțumite.

22 DE MĂNĂSTIRI, SCHITURI SAU 
ANSAMBLURI MEDIEVALE

Prahova deține 1.074 de monumente 
istorice, cel mai mare număr dintre 
județele țării, după București. Cu toate 
acestea, județul nu are faima altor zone din 
țară, cum ar fi  Suceava sau Maramureș-
cu mănăstirile sau bisericile de lemn din 
patrimoniul UNESCO sau cum sunt Cluj, 
Iași, Timiș și București, importante centre 
de cultură. Strategia enumeră, în primul 
rând, o componentă importantă a acestui 
patrimoniu, reprezentată de mănăstirile 
și lăcașele de cult precum: Brebu (1640), 
Caraiman (1998), Ghighiu (1817), Jercălăi 
(1731), Mălăiești, Pissiota (1928), Schitul 
Sfânta Ana (1453), Sinaia (1695), Turnu 
(1461), Zamfi ra (1721-1730). Documentul 
uită de zidiri importante, extrem de 
valoroase și de vizitate, gen mănăstirile 
Cheia, ridicată la 1770, Suzana (1740), 
Crasna (1745), ansamblurile mănăstirești 
de la Apostolache (1595) și Vărbila (1510-
1532), schitul Lespezi (Comarnic) și 
mai noile ctitorii de la Parepa, Ianculești 
(Șoimari), Chițorani, Cornu, Ceptura și 
Sf. Treime Bușteni. 

REȚEAUA MUZEALĂ DIN 
PRAHOVA

Rețeaua muzeală din Prahova cuprinde 
42 de obiective care adăpostesc colecții 
de picturi, ceasuri, hărți, cărți, obiecte din 
patrimoniul bisericesc și de port popular. 
În această categorie chiar nu înțelegem de 
ce a fost inclusă Grădina zoologică Bucov, 

dat fi ind faptul că ea ține mai mult de 
agrement, în niciun caz de cultură! Așa 
că lista se poate reduce la 41 de obiective: 
Brebu- Muzeul „Casa Domnească”; Bucov-
Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere”; 
Bușteni-Casa Memorială „Cezar Petrescu”; 
Câmpina-Muzeul „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu”, Muzeul Memorial „Nicolae 
Grigorescu”; Măneciu-Muzeul „Flori de 
Mină” și Muzeul de antropologie „Francisc 
Rainer”, Colecția muzeală a Mănăstirii 
Ortodoxe Suzana; Cornu-Muzeul Hărților 
și Muzeul sătesc; Filipeștii de Târg- Muzeeul 
„Conacul Pană Filipescu”;  Ghighiu-Colecția 
muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Ghighiu; 
Izvoarele-Casa-muzeu „Dumitru Ionescu” 
Homorâciu; Lipănești-Colecția muzeală 
a Mănăstirii Zamfi ra;  Ploiești-Expoziția 
permanentă „Muzeul Omului”, Muzeul 
„Casa de târgoveț din secolele al XVIII-lea 
- al XIX-lea” (Hagi Prodan), Muzeul „Ion 
Luca Caragiale”, Muzeul Ceasului „Nicolae 
Simache”,  Muzeul Județean de Artă Prahova 
„Ion Ionescu-Quintus”,  Muzeul Județean 
de Istorie și Arheologie, Muzeul Județean 
de Științele Naturii, Muzeul Memorial 
„Nichita Stănescu”,  Muzeul Memorial 
„Paul Constantinescu”, Muzeul Petrolului; 
Comarnic-Muzeul Cinegetic al Carpaților; 
Sângeru- Muzeul Pietrei și Muzeul sătesc; 
Sinaia- Casa Memorială „George Enescu”, 
Colecția muzeală a Mănăstirii Ortodoxe 
Sinaia, Muzeul Național Peleș, Muzeul 
Rezervației Naturale Bucegi; Slănic-
Muzeul Sării;  Târgșoru Vechi- Rezervația 
Arheologică „Târgșoru Vechi”; Gura 
Vadului-Expoziția permanentă „Tohani- 
Popas pe drumul vinului”; Urlați-Muzeul 
„Conacul Bellu”;  Valea Călugărească- 
Muzeul „Crama 1777”;  Vălenii de Munte-
Casa Memorială „Nicolae Tonitza”, Muzeul 
„Natura Văii Teleajănului”, Muzeul de 
Artă Religioasă „Nicolae Iorga”, Muzeul 
de Etnografi e al Văii Teleajănului, Muzeul 
Memorial „Nicolae Iorga”.

VALORI DE PATRIMONIU 
CULTURAL DE INTERES NAȚIONAL

Prahova, mai spune strategia, găzduiește 
monumente istorice de valoare națională 
excepțională, precum: Castelul Peleș, din 
Sinaia, ruinele palatului postelnicului 
Constantin Cantacuzino și Conacul 
Filipescu, din comuna Filipeștii de Târg, 
Casa Hagi Prodan și Halele Centrale, din 
Ploiești, Casa Nicolae Iorga, din Vălenii 
de Munte, ansamblurile mănăstirești din 
Apostolache și Turnu (din nou este uitat 
cel de la Vărbila), Mănăstirea Sinaia etc. La 
acestea se adaugă monumentele medievale 
Cetate (în punctul „La Ciugă”) și Tabla Buții, 
din Cerașu, Rezervația arheologică Târgșor, 
31 de situri din neolitic, epoca bronzului și 
din perioada dacică (Drajna, Dumbrăvești) 
etc. În nicio rubrică nu găsim cuprinse 
clădiri emblematice, cum ar fi  Cazinoul 

Sinaia sau Palatul Culturii Ploiești, clădirile 
Muzeului Ceasului sau Muzeului de Artă 
Ploiești, Palatul Cantacuzino, din Bușteni 
(în rețeaua privată) ori Castelul Bibescu, din 
Posada. Cu referire la ultimul, se face mereu 
vorbire despre valoarea muzeului, unicul 
în țară cu trofee de vânătoare, dar foarte 
puțini pomenesc despre clădirea în sine, 
ridicată de Gheorghe Bibescu, prin 1848 și 
transformată de prințul Valentin Bibescu și 
de soția acestuia, celebra Marta Bibescu.

PATRIMONIUL IMATERIAL
În 2018, în Prahova funcționau 345 de 

biblioteci, care dețineau peste 4,3 milioane 
de volume. Dintre acestea, 81 de biblioteci 
erau publice, cu un fond de carte de 1,55 
milioane de volume. De departe, cea 
mai importantă instituție de profi l este 
Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, din 
Ploiești, înfi ințată în 1921, cu peste 502.000 
de titluri și o rată de împrumut de 300.000 
de volume/an. Prahova mai deține încă 
4 cinematografe, din care doar unul în 
rețeaua de stat: Cinematograful Premiera 
(fost Patria), afl at în administrarea 
RomâniaFilm, Cinema City, Cinema City 
AFI și Club Twins, unități private amplasate 
în centre comerciale. Cinema City este cel 
mai mare și mai modern dintre acestea, 
dispunând de 12 săli (dintre care 7 de tip 
3D), cu 2.087 de locuri, urmat de Cinema 
City AFI, cu 6 săli (dintre care 5 săli 3D) și 
1.273 de locuri. Cinema Twins dispune de 
85 de locuri într-o sală 3D din zona centrală, 
iar Cinema Premiera a fost modernizat 
în anul 2011 și dispune de o sală 3D de 
800 de locuri. Ca instituții și companii de 
spectacole, Prahova număra 6 instituții 
de acest fel: Teatrul „Toma Caragiu”, cu 
secțiile de Dramă, Revistă și de Păpuși; 
Filarmonica „Paul Constantinescu”, inclusiv 
Orchestra Simfonică și Populară; Palatul 
Culturii, care găzduiește Muzeul Județean 
de Științele Naturii, Expoziția Permanentă 
Muzeul Omului, Școala Populară de Artă 
și Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”; 
Casa de Cultură a Sindicatelor, ridicată în 
perioada comunistă, cu o sală de spectacole 
de 600 de locuri, una de conferințe, de 200 
de locuri, sală de sport, săli pentru cercuri 
și formații, bibliotecă, foaier, găzduind 
diferite întruniri publice, culturale, 
simpozioane, conferințe, spectacole 
(inclusiv ale Ansamblului Folcloric Chindia 
din subordinea sa), cercuri literare etc.; 
Casa de Cultură „I. L. Caragiale”, din 
subordinea Primăriei Ploiești, care dispune 
de Ansamblul Folcloric Prahova și de 
Universitatea Populară Dimitrie Gusti; 
Casa de Cultură a Studenților, cu formații 
de muzică, dansuri și de teatru, cercuri de 
creație științifi că, artistică, de training și 

de pregătire vocațională, de estetică și de 
design, de documentare, de literatură – toate 
pentru studenți. De asemenea, în fi ecare 
localitate urbană și rurală funcționează 
case de cultură și/sau cămine culturale, însă 
acestea au o ofertă culturală relativ săracă, 
în comparație cu cea din Ploiești.

ÎN LOC DE CONCLUZII: LA 
CE AU FOLOSIT „LUNILE” DE 

FESTIVALURI INTERNE ȘI 
INTERNAȚIONALE?

În analiza SWOT, autorii strategiei au 
enumerat câteva vulnerabilități ale vieții 
culturale din Prahova:

dispariția cinematografelor din orașe,  
casele de cultură au o activitate limitată spre  
inexistentă, lipsa promovării patrimoniului 
cultural și arheologic, lipsa marketingului 
cultural, slaba punere în valoare a tradițiilor 
și mesteșugurilor locale ori a clădirilor de 
patrimoniu, lipsa de promovare a vestigiilor 
arheologice etc.

Ca amenințări sunt enumerate: legislație 
stufoasă sau contradictorie în domeniu, 
difi cultăți în intreținerea/ modernizărea 
infrastructurii existente la standarde 
ridicate, oferirea de servicii de calitate 
superioară în alte județe, difi cultatea 
atragerii de sponsorizări, slabe resurse de 
promovare externă a patrimoniului cultural 
existent. 

Aici am avea o obiecție de făcut: ani 
la rând, Consiliul Județean Prahova, dar 
și multe primării din județ, au fi nanțat 
participarea reprezentanților administrației, 
a ansamblurilor folclorice, teatrelor, 
fi larmonicii etc. la festivaluri și târguri 
internaționale de profi l. Să înțelegem că 
în lunile adunate de deplasări afară nu au 
reușit să promoveze chiar nimic?

Între noi fi e vorba, singurele obiective 
de patrimoniu care se promovează de unele 
singure sunt Castelul Peleș și mănăstirile 
din Sinaia, Ghighiu sau Crasna, precum și 
instituțiile de cultură din Ploiești, Teatrul 
„Toma Caragiu” și Filarmonica „Paul 
Constantinescu”. În rest...

Deși deține obiective importante istorice și de patrimoniu-de interes local sau național-
Prahova nu este un județ cultural. Și nici Ploieștiul nu are acest profi l. Strategia de 

Dezvoltare Durabilă 2021-2027 descrie portofoliul de monumente istorice sau instituții 
muzeale, dar trebuie să admitem că acest capitol este cumva realizat superfi cial. Și veți găsi in 
interiorul articolului câteva observații care vin să susțină o astfel de apreciere.

ACTUALITATE

ANUNȚURI • ANUNȚURI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

UN PATRIMONIU CULTURAL BOGAT, NEPUS ÎNSĂ ÎN 
VALOARE LA ADEVĂRATUL POTENȚIAL

Sinaia sau Palatul Culturii Ploiești clădirile de pregătire vocațională de estetică și de

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

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

Pierdut Certifi cat de 
Avizare Cabinet Medical 
emis de Colegiul Medicilor 
Prahova pe numele C.M.I. 
DOCTOR MORLOCAN 
TEODORA - GABRIELA. 
Îl declar nul.
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VETERANII ÎȘI SPUN DURERILE, 
POLITICIENII ÎȘI ÎMPART 

IRESPONSABILITĂȚI 
Ca și în alți ani, tonul manifestațiilor 

din această zi l-au dat veteranii războiului 
de pe Nistru.  Asociația obștească 
„Forța Veteranilor” a dat startul acțiunii 
„Marșul Comemorării, Recunoștinței și 
Consolidării” în centrul capitalei, unde au 
depus fl ori la monumentul lui Ștefan cel 
Mare, apoi s-au îndreptat spre Complexul 
Memorial „Eternitate”. Dar nu înainte de a 
adresa critici autorităților pentru cum sunt 
tratați și mai ales pentru multiple tentative 
de a-i diviza în interese de partid sau 
electorale. „Noi suntem cei care am păzit 
această bucată de pământ, dar, cu părere de 
rău, de-a lungul anilor am fost dați uitării. 
Ba mai mult, au fost strecurate printre noi 
diferite structuri ca să ne dezbine, pentru 
că cei 30.000 de veterani care am mirosit 
praful de pușcă eram o forță nu de neglijat”, 
a declarat Andrei Eremia, viceadministrator 
al Asociației. 

De cealaltă parte, primele persoane în stat, 
care, tradițional, comemorează memoria 
celor căzuți în lupte la monumentul „Maica 
Îndurerată”, au ținut și ei discursuri nu 
atât de elogiere a celor ce au luptat, cât de 
menajare în interes de partid. Președintele 
Maia Sandu a stăruit să sublinieze că la 29 de 
ani de la acele lupte confl ictul transnistrean 
încă nu a fost reglementat, inclusiv din cauza 
corupției și a intereselor personale ale unor 
politicieni de la Chișinău. „În memoria celor 
care și-au dat viața apărându-și țara avem 
datoria să nu cedăm în fața hoților. Doar 
asigurând respectul pentru lege și justiție 
putem oferi cetățenilor noștri din dreapta și 
stânga Nistrului soluții reale, putem realiza 
visul celor care au luptat pentru țară”, a 
declarat șefa statului. Spicherul Zinaida 
Greceanîi, califi când războiul de pe Nistru ca 
cel mai dureros episod din istoria modernă 
a Republicii Moldova, a pledat pentru 
armonie și pace, spre a nu repeta „greșelile 
care s-au soldat cu drame și tragedii”. După 
care a mers cu un grup numeros de socialiști 
în frunte cu liderul Igor Dodon să depună 
fl ori pe podul de la Dubăsari, de unde 
practic a luat naștere confl ictul. Ei bine, 
dacă cele două persoane din fruntea statului 
și-au menajat discursul, Dodon și-a dat 
arama pe față. „Suntem recunoscători 
forțelor de menținere a păcii, care asigură 
pacea și liniștea pe malurile Nistrului de 

aproximativ 30 de ani”, a declarat acesta 
jurnaliștilor. mai avertizând o dată în plus 
oponenții discursului său pro-rus „să se 
abțină de la declarații și acțiuni care ar putea 
provoca escaladarea situației de pe Nistru”. 
De parcă noi, jurnaliștii, am afl a azi dintâi 
la ce moară toarnă apă sau îndreaptă vântul. 

Data de 2 martie 1992 este considerată 
ofi cial punctul la care a început 
confl ictul  militar, deși primele ciocniri 
au avut loc încă la sfârșitul anului 1991 
anume în spațiul din preajma podului de 
la Dubăsari. Anume în acea zi detașamente 
ale cazacilor au atacat secția de poliție din 
Dubăsari și au luat ostatici 32 de polițiști. 
Această acțiune provocatoare avea loc în ziua 
în care Republica Moldova era recunoscută 
de Organizația Națiunilor Unite și astfel a 
izbucnit confl ictul. În luptele ce au urmat 
în următoarele luni au fost implicați, de 
partea separatiștilor transnistreni, militari și 
tehnică militară din dotarea Armatei a 14-a 
a Rusiei
COTROPITORII S-AU TRANSFORMAT 

ÎN PACIFICATORI
„Prin defi niție nu pot și nu voi fi  niciodată 

rusofob, dar adevărul istoric trebuie spus 
franc. În 1992 nu a fost un război civil, ci 
o intervenție militară a Federației Ruse 
împotriva unui stat tânăr, care nici nu avea 
armată, iar poliția ca structură unitară 
abia se forma. Independența a fost apărată 
preponderent de actualii veteranii. A urmat 
umilința din partea autorităților în timp ce 
oligarhii de pe ambele maluri împărțeau 
miliardele provenite din contrabandă și 
spălări de bani. Ajutorul material oferit 
veteranilor noștri, chiar și după ultima 
majorare, este de cinci ori mai mic decât 
pentru mercenarii din Transnistria”. 
Declarația, într-o pronunțată disonanță 
cu discursurile celorlalți ofi ciali, aparține 
vicepreședintelui legislativului Alexandru 
Slusari.

Problema defi niției confl ictului armat de 
pe Nistru a reapărut în prim plan în contextul 
unei dispute mai aprinse, generată de ultima 
vizită la Chișinău a ministrului afacerilor 
externe al Suediei și Președintele în exercițiu 
al OSCE, Ann Linde. După această vizită un 
cor întreg de experți și deputați vorbesc de 
câteva săptămâni despre inefi ciența Misiunii 
OSCE în Moldova privind reglementarea 
confl ictului transnistrean. Dacă anterior 
se făceau auzite doar aluzii separate la 
acest subiect, precum și la inconsistența 
negocierilor în formatul „5+2”, acum mai 
toți cred că misiunea trebuie trimisă acasă. 
Cum de s-a ajuns la această concluzie?

În timpul vizitei sale, Ann Linde 
s-a întâlnit la Chișinău cu președintele 
Maia Sandu, prim-ministrul interimar și 
ministrul afacerilor externe și integrării 
europene, Aureliu Ciocoi, și cu viceprim-
ministrul pentru reintegrare, Olga Cebotari. 
La Bender Ann Linde s-a văzut și cu „liderul 
transnistrean Krasnoselski și reprezentantul 
politic Ignatiev”. Finalul vizitei a fost unul 
de scandal. De când a fost înfi ințată (1993), 
în practica vizitelor unui Președinte în 
exercițiu al OSCE nu au existat nici un 
caz în care înaltul ofi cial să nu găsească în 
program timp pentru o conferință de presă 
cu ministrul de externe, prim-ministrul 
sau președintele, Moldova fi ind primul 
stat care, în cazul unei vizite, s-a remarcat 
în acest sens. De regulă, programul unor 
asemenea vizite sunt organizate de misiunile 
OSCE în teren, în cazul dat și de Ambasada 
Suediei la Chișinău. În programul inițial era 
prevăzută și o conferință de presă, doar că 
Misiunea OSCE în Moldova planifi case, fără 
știrea MAEIE, să se țină două conferințe, a 
doua la Bender, unde Ann Linde s-ar afi șa 
alături de liderul separatist Krasnoselski. 
De ce? Pentru a face publicitate și regimului 

separatist de la Tiraspol? Așa i-a dorit rânza 
lui Claus Neukirch, șeful Misiunii OSCE în 
Moldova. Atunci când Chișinăul, pe ultima 
sută de metri, a insistat ca preconizata 
conferință de presă de la Bender să fi e 
anulată, Neukirch i-a sugerat doamnei Linde 
s-o anuleze și pe cea de la Chișinău. Astfel 
vizita s-a încheiat doar cu un briefi ng online 
și un comunicat de presă post-factum. Ca 
până la urmă să ne întrebăm: în viziunea 
lui Claus  Neukirch, Transnistria pentru 
Misiunea OSCE este partener egal cu 
Republica Moldova? Dânsul știe la invitația 
cui a ajuns în Moldova și toacă banii 
contribuabililor? Mai are acum cineva 
îndoieli cui se închină Neukirch? Oare nu 
și cu concursul Misiunii OSCE în Moldova 
cotropitorii s-au transformat în pacifi catori 
și fac tot posibilul de a păstra status quo 
actual al Transnistriei?
PROCURORI ȘI OASTE ȘI AUTONOMII 

SUB COASTE 
Chișinăului nu i-a prea mers cu șefi i de 

misiune OSCE în Moldova. Cu excepția 
poate a unora ca  Timothy A. Williams din 
Canada , Michel Wagant, Donald Johnson și 
Louis O’Neill, toți ceilalți au arătat o dragoste 
nemărginită față de „velikii russkii narod” 
(marele popor rus – N.M.) și cultura rusă. La 
sfârșitul anilor ’90 șeful de misiune nou venit, 
americanul John Evans, mărturisea presei că 
primul lucru care l-a făcut în Moldova a fost 
să viziteze muzeul… lui Pușkin. Probabil nu 
avea habar de sensibilitățile locului în care 
a fost parașutat în post de la Washington. 
Un alt șef de misiune american, William 
Hill, se lăuda că „a lucrat în servicii la fel 
ca Putin” și punea semnătura cu caractere 
chirilice pe documente OSCE. A fost atât 
de pro-rus în abordările sale, încât presa 
de la Chișinău îl botezase „Hillov”. Alte 
cancelarii occidentale se pare că au acceptat 
fi e ca principalul criteriu pentru selectarea 
șefi lor de Misiune OSCE în Moldova să nu 
fi e neapărat un diplomat de carieră, fi e ca 
angajatul ce se ocupă cu „reglementarea 
transnistreană” să fi e căsătorit cu o rusoaică 
(cazul președintelui suedez în exercițiu al 
OSCE pentru procesul de reglementare 
transnistreană, ambasadorul austriac 
Th omas Mayr-Harting). Ori revenind la 
vizita doamnei Ann Linde, devine clar că 
Neukirch să fi  fost diplomat de carieră ar 
fi  știut ce înseamnă protocolul țării gazdă 
și că lipsa unei conferințe de presă creează 
un precedent prost și pentru OSCE. Și că 
orice diplomat are datoria de a respecta 
poporul în rândul căruia activează. Atunci 
poate că ar fi  sfătuit-o altfel pe Ann Linde. 
Inclusiv privind conținutul comunicatului 
de presă, care printre altele declară că 
„Misiunea OSCE în Moldova rămâne a fi  
vitală în aducerea procesului de soluționare 
transnistreană la o fi nalitate” și că „pașii 
mici, dar concreți, sunt importanți pentru 
a ne menține pe drumul cel bun”, iar 
printre prioritățile actualei Misiuni OSCE 
se numără „asigurarea drepturilor omului, 
a statului de drept, precum și – sic! – 
consolidarea securității în partea stângă a 
Nistrului și statutul special al regiunii.  Și 
nici o vocală despre retragerea trupelor de 
ocupație și pericolul ecologic și de securitate 
a depozitului de la Cobasna. Să înțelegem că 
prezența trupelor din Transnistria nu mai 
este o preocupare a Misiunii OSCE?  

Criticile privind „efi ciența” Misiunii 
OSCE în Moldova converg într-o concluzie 
tot mai tristă: a venit timpul să inițiem 
discuțiile despre închiderea acesteia, iar 
formatul de negocieri „5+2” nu este altceva 
decât o legitimizare a Transnistriei. În acest 
format Transnistria este pentru Misiunea 
OSCE partener egal cu Republica Moldova. 
Or, Misiunea OSCE a fost invitată de 
Guvernul de la Chișinău, nu de Tiraspol 

sau Bender. Timp de 27 de ani și mai bine 
Misiunea OSCE a inventat diferite pretexte 
cu ce să se ocupe de toate domeniile, numai 
nu de ceea ce prevede strict mandatul. 
Rapoartele lunare trimise la Viena nu conțin 
un cuvânt despre retragerea trupelor ruse 
din Transnistria, deși, conform modifi cărilor 
la mandatul din 1999, acest subiect este unul 
din aspectele prioritare cu care trebuie să se 
ocupe Misiunea OSCE în Moldova. „Dacă 
nu aveți curajul să solicitați (deocamdată) 
închiderea Misiunii OSCE în Moldova, care 
din prostie sau inconștient face jocurile 
Rusiei, solicitați măcar schimbarea șefului 
de misiune cu un diplomat care cunoaște 
mandatul Misiunii și acționează conform 
lui, respectă țara de reședință și tratează 
regimul separatist de la Tiraspol ca atare”, 
este sfatul lui Mihai Gribincea, diplomat 
moldovean care a activat peste 10 ani în 
misiuni ale OSCE în Georgia, Croația, la 
Haga și Chișinău,  cunoscând mai multe 
subtilități din interiorul acestei organizații 
internaționale. 
MALURILE NISTRULUI MAI MULT SE 
ÎNDEPĂRTEAZĂ DECÂT SE APROPIE

De fapt soluția politică a reglementării 
transnistrene se afl ă la Chișinău, însă 
politicienii nu au prea acordat atenție 
acestui subiect, având o falsă percepție că 
problema transnistreană nu contează pentru 
electorat, dar mai ales că nu le aduce puncte 
electorale. Poate doar cu excepția lui Dodon. 
Or, situația din regiunea transnistreană 
este o sursă constantă de riscuri pentru 
securitatea statului și a cetățenilor, iar 
perspectivele soluționării diferendului și 
ale retragerii trupelor ruse rămân incerte, 
în ciuda faptului că subiectul este mai 
prezent ca oricând pe agendele politice 
ale statelor-membre NATO, UE și fostelor 
republici sovietice. În toți acești ani „elitele” 
politice de pe ambele maluri sunt implicate 
în scheme de corupție și contrabandă, de 
profi turi ilicite. Acum sindromul corupției a 
coborât în mase – campaniile electorale au 
început a fi  benefi ce pentru oamenii de rând, 
care mai nou au posibilitate de a-și vinde 
votul pe bani cât de puțini. Sentimentul 
patriotic, drepturile omului, democrația 
și reintegrarea sunt noțiuni din ce în ce 
mai erodate în conștiința transnistrenilor, 
inclusiv de etnie română. Chișinăul de-a 
lungul acestor ani a demonstrat că nu 
poate să-i apere de abuzurile și fărădelegile 
separatiștilor, în dialog cu Tiraspolul mereu 
a cedat în favoarea ultimului, consolidând 
astfel regimul separatist. Așa-zisele „măsuri 
de încredere” promovate și susținute cu 
bugete mari s-au soldat cu eșecuri. Nu se 
vede o apropiere fi rească nici la nivelul 
așa-ziselor elite, nici la nivelul maselor de 
jos. Foarte multă propagandă și niciun 
semnal că cei din stânga Nistrului ar dori o 
apropiere. Când, cum și cine le vor apropia, 
va mai curge multă apă pe Nistru. 

Ca în fi ecare an, pe 2 martie curent 
la Chișinău au fost comemorați cei 

care au căzut în confl ictul armat de pe 
Nistru, apărând Independența Republicii 
Moldova și integritatea ei teritorială. Deși 
practic războiul nu a durat decât cinci luni 
incomplete, în acest scurt răstimp și-au 
pierdut viața circa patru sute de cetățeni, 
iar alții aproape 1.200 au fost răniți. În plus, 
la aproape trei decenii încă nu se știe câte 
persoane, inclusiv din rândul populației 
civile, sunt date dispărute. Și după 29 de 
ani de la începutul confl ictului veteranii își 
deplâng camarazii pierduți, își revendică 
noi drepturi, iar politicienii își tot împart 
între ei învinuiri de iresponsabilitate, 
țara pe care au pretenții că o reprezintă 
rămânând divizată între cele două maluri. 

P

î fi p 2 ti t

OSCE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎNTRE OSCE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ÎNTRE 
DOUĂ LUMI ȘI JOCURILE SEPARATIȘTILOR

sau Bender Timp de 27 de ani și mai bine
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IOAN PAUL AL II-LEA A FOST FĂCUT SFÂNT PREA REPEDE
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Cardinalul la care se referă New Yorg 
Times este americanul Th eodore 

McCarrick, excomunicat, în 2018, de Papa 
Francisc printr-un proces rapid în forul 
intern al Congregaţiei pentru Doctrina 
Credinţei, care în Raportul McCarrick, dorit 
de Bergoglio, este recunoscut ca hărţuitor și 
agresor sexual, în special împotriva unor 
tineri seminariști.

Într-un editorial care are ecou la nivel 
mondial, ziarul american aruncă din nou 
îndoieli cu privire la canonizarea lui Ioan 

Paul al II-lea, care a avut loc, în 2014, 
după un proces fulger și ridică umbre de 
îndoială asupra suveranului pontif polonez 
pentru modul în care a gestionat, în 2000, 
promovarea lui McCarrick la prestigiosul 
sediu din Washington, care avea în spate o 
istorie excepţională de strângere de fonduri. 
Între timp, Biserica poloneză este și ea în 
frământări.

Deși cardinalul Stanislaw Dziwisz, fostă 
mână dreaptă a lui Wojtyla, secretar personal 
foarte de încredere în anii Pontifi catului său, 
a respins deja orice acuzaţie „infamă” că a 
primit bani pentru „ascunderea faptelor 
sau favorizarea persoanelor nevrednice”, 
acuzaţie formulată într-un documentar al 
televiziunii poloneze Tvn24, furtuna nu 
dispare, reaprinsă astăzi de vestea morţii 
cardinalului Henryk Gulbinowicz, 97 de 
ani, fost arhiepiscop de Wrickaw care în 
urmă cu câteva săptămâni, a fost privat de 
Vatican de dreptul de a folosi însemnele 
episcopale din cauza dovezilor de  hărţuire 
sexuală și ascundere a cazurilor de pedofi lie 
de către clericii din eparhia sa.

Dar cazul McCarrick încă zguduie 
Statele Unite. New York Times, reamintește 
că „ancheta” McCarrick, defi nită drept 

„instituţională” de Sfântul Scaun și 
făcută publică recent, după doi ani de 
investigaţii interne cu 90 de audieri, a fost 
„condamnat de Papa Francisc, care l-a 
canonizat pe Wojtyla în 2014” și „dezvăluie 
modul în care Ioan Paul al II-lea a ales să 
nu creadă acuzaţiile repetate de abuzuri 
sexuale prezentate împotriva cardinalului 
McCarrick, inclusiv pedofi lia, permiţându-i 
astfel, să urce în vârful ierarhiei”.

New York Times subliniază, de asemenea, 
că, potrivit criticilor, Raportul „oferă, în 
special, dovezi arzătoare că Biserica s-a mișcat 
cu o viteză nesăbuită pentru a-l canoniza 
pe Ioan Paul”, cu o cauză care a benefi ciat 
de dispensă specială la cei cinci ani de la 
moartea cardinalului, „și acum este prinsă 
în propriile sale dărâmături”. Totodată, New 
York Times menţionează și rolul lui Dziwisz 
(în trecut pus în discuţie și pentru povestea 
tristă a fondatorului Legionarilor lui Hristos, 
Marcial Maciel Degollado), care, după cum 
se poate observa din raportul Vaticanului, 
a fost intermediarul unei scrisori prin care 
McCarrick l-a înșelat pe Wojtyla, susţinând 
că nu a avut niciodată relaţii sexuale nici 
cu bărbaţi, nici cu femei și obţinând, astfel 
râvnita promovare.

Prin urmare, apele rămân agitate în biserica 
poloneză, unde Conferinţa Episcopală 
intenţionează să meargă mai departe în 
iniţiativa unei comisii independente de 
anchetă privind pedofi lia. Și se agită și 
apele Conferinţei Episcopale americane, 
reunită recent (practic în conformitate cu 
reglementările anti-Covid) în sesiunea sa de 
toamnă. Pe masa episcopilor din SUA a ajuns 
cererea șocantă făcută de National Catholic 
reporter (NCR), o revistă istorică progresistă, 
pentru a discuta despre cererea adresată 
Vaticanului de a suprima cultul Sfântului 
Ioan Paul al II-lea (sărbătoarea liturgică este 
pe 22 octombrie) „Victimele abuzurilor” – 
spune NCR – „nu merită nimic mai puţin 
decât acest lucru.”

Pe ordinea de zi a adunării episcopilor 
americani se afl ă aceste aspecte obligatorii: 
„Episcopii vor audia un raport făcut de 
Naţional Review Board, care avertizează 
comisia cu privire la Protecţia Minorilor, 
în special în ceea ce privește politicile și 
practicile de prevenţie”, scrie pe site-ul 
USCCB. Agenda reuniunii include, de 
asemenea, un dialog între episcopi cu privire 
la răspunsurile pastorale la pandemia de 
Covid-19 și la rasism.

ardinalul la care se referă New Yorg

„Astăzi, după mai bine de un deceniu de îndoieli, reputaţia lui Ioan Paul al II-lea a căzut sub cel mai întunecat nor. După ce 
Vaticanul însuși s-a grăbit să-l canonizeze, recent a publicat un raport extraordinar, care a pus la picioarele sfântului vina 

pentru avansarea în carieră a cardinalului”, scrie New York Times, preluat de rador.ro.
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AL DOILEA OM DIN AL DOILEA OM DIN 
AL-QAEDA, OMORÂT AL-QAEDA, OMORÂT 

ÎN TEHERANÎN TEHERAN
Comandantul adjunct al 

al-Qaeda a fost ucis în 
Iran, în luna august 2020, de 
agenţi israelieni, la ordinul 
Statelor Unite, au declarat surse 
din domeniul securităţii, citate 
de New York Times și Guardian. 
Abdullah Ahmed Abdullah – 
care folosea numele de războinic 
Abu Muhammad al-Masri – a 
fost împușcat de doi bărbaţi pe 
motocicletă, în Teheran. El era 
acuzat că l-a ajutat pe cel care a 
pus la cale bombardarea celor 
două ambasade americane din 
Africa, în 1998.

Masri era văzut drept probabilul 
succesor al Ayman al-Zawahiri, 
actualul lider al al-Qaeda. Nu este 
clar dacă Statele Unite au avut 
vreun rol operaţional în uciderea 
teroristului de origini egiptene. 
Al-Masri a fost executat pe 7 august 
2020, împreună cu fi ica sa, văduva 
lui Hamza bin Laden, fi ul lui 
Osama bin Laden, la aniversarea 
atacurilor asupra ambasadelor, 
scrie New York Times, adăugând 
că americanii urmăreau de ani de 
zile în Iran mișcările acestuia și 
ale altor luptători al-Qaeda. Masri 
se afl a în „custodia” Iranului din 
2003, dar trăia liber într-o suburbie 
bogată din Teheran din 2015 – 

au declarat ofi ciali din serviciile 
secrete americane pentru New York 
Times.

Agenţiile americane antiteroriste 
credeau că Iranul îl lăsa să 
trăiască acolo, pentru a conduce 
operaţiuni împotriva unor ţinte 
americane. Al-Qaeda nu a anunţat 
moarta sa, autorităţile iraniene 
au mușamalizat incidentul și nici 
un guvern nu și-a asumat public 
uciderea lui al-Masri, mai scrie 
ziarul citat.

Nu cu mult timp în urmă, 
FBI oferea o recompensă de 
10 milioane de dolari pentru 
informaţii care să ducă la 
prinderea lui al-Masri, acuzat 
de implicare în bombardarea, în 
1998, a ambasadelor SUA din Dar 
es Salaam (Tanzania) și Nairobi 
(Tanzania).

Pentru aceasta, vor trebui 
îndeplinite două condiţii 

prealabile. Prima este ca SNP 
pe care îl conduce (Partidul 
Naţional Scoţian) să câștige 
cu o mare majoritate alegerile 
regionale din mai anul acesta, 
lucru sugerat de sondaje și care nu 
pare nerezonabil având în vedere 
starea catatonică în care se găsesc 
cele trei formaţiuni unioniste: 
Partidul Laburist, conservatorii 
și liberal-democraţii. A doua 
condiţie este ca Boris Johnson 
să transfere competenţele de 
organizare a consultării la 
Edinburgh, așa cum a făcut 
Cameron.

Deși poziţia socială a Londrei, 
reiterată de ministrul afacerilor 
scoţiene, Alister Jack, este că 
referendumul de acum șase 
ani a „lăsat problema stabilită 
pentru câteva generaţii”, ultimele 
14 sondaje acordă o majoritate 
independentiștilor între unu și 
opt puncte. Și un triumf clar al 
SNP în guvernele regionale s-ar 
traduce într-o presiune politică 
enormă pentru convocarea 
consultării la care, probabil, 
Johnson nu ar putea rezista.

Acest lucru a fost recunoscut 
atât de actualul lider conservator 
din Scoţia, Douglas Ross, cât și de 
predecesorul său, Ruth Davidson, 

care, în declaraţii separate au 
spus că „singura modalitate de 
a preveni un alt referendum este 
votarea conservatorilor în luna 
mai 2021”.

Victoria clară a SNP la alegerile 
din 2011 pentru Parlamentul 
Holyrood l-a determinat pe 
David Cameron să le acorde 
scoţienilor dreptul de a-și decide 
viitorul și mulţi analiști cred 
că de data aceasta s-ar putea 
întâmpla același lucru. Johnson 
a realizat abia recent amploarea 
problemei și este pe cale să 
lanseze o campanie pentru a-i 
atrage pe scoţieni să rămână 
în Regatul Unit cu argumente 
economice, cum ar fi  proiectele de 
infrastructură, și să reamintească 
faptul că Trezoreria britanică 
subvenţionează companiile care 
au probleme de la începutul 
pandemiei (plătește până la 80% 
din salariile angajaţilor săi).

Până în luna mai anul acesta, 
Londra va repeta că unei Scoţii 
independente i-ar lipsi propria 
monedă, credit pe pieţele 
datoriilor și sprijinul UE și ar 
avea nevoie de un program 
masiv de austeritate, pentru a 
supravieţui. Numai că acestea 
sunt argumente vechi, utilizate  
deja în 2014. 

au declarat oficiali din serviciile

NOU NOU 
REFERENDUM DE REFERENDUM DE 
INDEPENDENŢĂ, INDEPENDENŢĂ, 

ÎN SCOŢIAÎN SCOŢIA

Prim-ministrul scoţian Nicola Sturgeon a vorbit mai clar 
ca niciodată despre planurile sale pentru un al doilea 

referendum de independenţă: „Ideea este că acesta ar trebui să aibă 
loc în prima parte a mandatului următor, care ar putea însemna 
sfârșitul anului viitor”, notează ziarul spaniol La Vanguardia.
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SECȚIA DRAMĂ
Vineri, 12 Martie, ora 19:00 - Sala Teatrului 
Toma Caragiu
THE NIGHT ALIVE, de Conor McPherson, 
regia: Cristi Juncu
cu: Bogdan Farcas (Tommy), Ioan Coman 
(Doc), Ada Simionica (Aimee), Paul Chiributa 
(Maurice), Andrei Radu (Kenneth)
Sambata, 13 Martie, ora 19:00 și Duminica, 
14 Martie, ora 19:00 - Sala Teatrului Toma 
Caragiu

GALCEVILE DIN CHIOGGIA, adaptare de 
Vlad Trifas dupa Carlo Goldoni, regia: Vlad 
Trifas, asistent regie: Mihai Androne, light 
design: Cristian Simon
cu: Th eodora Sandu (Checca), Mihaela Mardare 
(Lucietta), Otilia Patrascu (Libera), Ioana Farcas 
(Orsetta), Mihaela Rus (Pasqua), Bogdan Farcas 
(Titta Nane), Andrei Radu (Toff olo), Alin Teglas 
(Beppe), Nelu Neagoe (Isidoro), Paul Niculae 
(Vincenzo), Adrian Ancuta (Fortunato), Lucian 
Orbean (Toni), Razvan Baltaretu (fi guratie)

SECȚIA PĂPUȘI
Duminica, 14 Martie, ora 10:30 și ora 12:00 - 
Sala Teatrului de Animatie
CEI TREI PURCELUSI, adaptare de Daniel 
Stanciu, dupa Serghei Mihailov, regia: Daniel 
Stanciu, asistent regie si ilustratia muzicala: 
Georgeta Dragan, light design: Ionut Aldea si 
Compania „Hai-Hui”
cu: Lacramioara Bradoschi (Povestitorul), 
Lucian Orbean (Lupul), Nelu Neagoe (Soric) 
Ioana Rosu (Babic), Ana Maria Orbean (Codita)

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

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

ÎN LOC DE „LA MULȚI ANI!”… UN „MULȚUMESC!” (I)ÎN LOC DE „LA MULȚI ANI!”… UN „MULȚUMESC!” (I)
MARTIE  - LUNA FEMEIIMARTIE  - LUNA FEMEII

ELISA LEONIDA-ZAMFIRESCU 
(1887-1973) 

PRIMA FEMEIE INGINER DIN LUME

Elisa Leonida Zamfi rescu a fost ingineră 
și inventatoare, șefa laboratoarelor 
Institutului Geologic al României. A fost 
membră a Asociației Generale a Inginerilor 
din România și membră a Asociației 
Internaționale a Femeilor Universitare.

Proaspăt absolventă de liceu, 
în 1907 Elisa a făcut ceva absolut scandalos 
pentru o femeie din acea epocă:  a vrut 
să se înscrie la o facultate tehnică. A 
fost respinsă, bineînțeles, pe motiv că avea 
sexul nepotrivit. Elisa nu s-a reorientat 
spre cratiță (cum i s-a recomandat), ci a 
plecat în Germania, la  Academia Regală 
Tehnică din Berlin. Nici acolo nu a fost 
primită cu brațele deschise, dar, în cele 
din urmă, a devenit  prima studentă  a 
respectivei instituții și, la absolvire, prima 
femeie inginer din lume. A condus spitale 
de campanie pe front, în timpul Primului 
Război Mondial.

De remarcat că Elisa vine dintr-o familie 
cu 11 copii, toți mai mici sau mai mari 
genii. Fratele ei, Gheorghe, a sculptat fața 
celebrei statui a lui Iisus din Rio de Janeiro, 
un alt frate, Dimitrie, a întemeiat  Muzeul 
Tehnic din București, iar sora ei, Adela, a 
fost chirurgul Casei Regale a României și a 
operat-o de cataractă pe Regina Maria.
MARIA ROSETTI (1819 - 1893)

PRIMA FEMEIE JURNALIST DIN 
ROMÂNIA

Pe Maria Rosetti  (născută Mary Grant) 
o știți, cu siguranță, din tabloul ”România 
Revoluționară” a lui Rosenthal, doar că nu 
era o țărăncuță frumoasă, ci prima ziaristă 
din România. De apreciat că, în timp ce a 
scris istorie în jurnalism și a jucat un rol 
important în Revoluția de la 1848 a crescut 
și 8 (opt) copii (din păcate doar 4 au 
supraviețuit copilăriei). 
ELENA DENSUȘIANU-PUȘCARIU

(1875-1966) 
PRIMA FEMEIE PROFESOR DE 

OFTALMOLOGIE DIN LUME

Elena Densușianu-Pușcariu  a fost ceea 
ce azi am numi o ”overachiever”. Nu s-a 
mulțumit doar să-și ia doctoratul la 24 de 
ani, ci a perseverat până a devenit  prima 
femeie profesor de oft almologie din 
lume. Și, ca și cum carieră academică și 
cea medicală, precum și diferitele funcții 
din cadrul Societăților de Oft almologie 
din Anglia, Franța și Italia n-ar fi  ținut-o 
destul de ocupată, a fost și scriitoare, artistă 
plastică și traducătoare. A publicat ultima 
lucrare de specialitate la 90 de ani. 
SARMIZA BILCESCU -ALIMĂNIȘTEANU

 (1867-1935) 
PRIMA FEMEIE DIN LUME DOCTOR 

ÎN DREPT LA SORBONA

Ca și Elisa Leonida-Zamfi rescu, Sarmiza 
Bilcescu  și-a propus un obiectiv cel puțin 
curajos în epocă: să studieze Dreptul și nu 
oriunde, ci la prestigioasa Facultate de la 
Sorbona. A fost dată afară de la cursuri de 
profesori care îi spuneau că ”știința se 
face între bărbați!”, i s-a interzis chiar 
accesul în clădire, dar neobosita Sarmiza 
a revenit mereu și mereu, invocând deviza 
francezilor (Liberté, égalité, fraternité). 
Într-un fi nal, exasperați,  profesorii i-au 
permis să studieze alături de colegii ei 
bărbați. Astfel a ajuns  prima femeie din 
lume cu un doctorat în Drept la prestigioasa 
Sorbona. Din păcate a decis să nu practice 
niciodată avocatura, dedicându-se vieții de 
familie și acțiunilor de caritate.
ELENA STOENESCU-CARAGIANI

1887 - 1929 
PRIMA FEMEIE-AVIATOR DIN ROMÂNIA

A fost una din cele 10 femei-pilot 
existente în lume în anul 1914, printre 
primele absolvente de Drept din România 
și primul corespondent de război din lume 
care scria “reportaje din avion”. 
VIRGINIA ANDREESCU-HARET  

(1894 –1962)
PRIMA FEMEIE ARHITECT DIN 

ROMÂNIA ȘI A PATRA DIN LUME
Maria Virginia Andreescu Hareta fost 

prima femeie din lume arhitect inspector 
general, statut recunoscut prima dată în 
cadrul celui de-al XVI-lea Congres de 

Istorie a Științei organizat la București, în 
1981, conform Wikipedia.

Printre cele mai importante realizări ale 
sale: câteva blocuri de pe Calea Victoriei 
(printre primele la care s-a utilizat betonul 
armat), pavilionul administrativ și 
dependințele subterane ale Aeroportului 
Băneasa, Liceul „Gheorghe Șincai” și 
Colegiul Național „Cantemir Vodă” 
din București, imobilul fostei Societăți 
„Tinerimea Română”, Liceul „Dimitrie 
Cantemir” din București, Facultatea 
de Medicină – Centrul de cercetări 
antropologice, Biserica Ghencea – Calea 13 
Septembrie, Casa Haret, Şcoala normală de 
fete – Bârlad, Liceul model de fete – Focşani.

FLORICA SAS 
(1841 - 1916)

UNA DINTRE PRIMELE 
EXPLORATOARE DIN LUME 

Are o poveste de roman. Rămasă orfană 
de mică, a crescut într-un harem din 
Imperiul Otoman, fi ind răscumpărată de 
un englez, prin intermediul căreia ajunge o 
lady la Curtea Regală a Marii Britanii. Ea se 
va ocupa de toată logistica expedițiilor pe 
care le întreprinde cu soțul ei în Africa și 
Japonia.

MARTA TRANCU-RAINER
(1875-1950) 

PRIMA FEMEIE CHIRURG DIN ROMÂNIA
Medic obstetrician de seamă din 

prima jumătate a secolului XX.  În timpul 
Primului Război Mondial conduce, în 
același timp, trei spitale din București.
Va urma        www.inoza.ro, www.cariere.ro

În domenii de pionierat, avem toate motivele să ne mândrim cu femei lider în ariile lor de activitate. Inginerie, neurochirurgie, avocatură, arhitectură, silvicultură - sunt domenii 
în care româncele nu doar au excelat, ci au fost deschizătoare de drumuri. Din păcate, sunt atât de multe lucruri de spus despre fi ecare personalitate în parte, încât nu ne-ar ajunge 

nici un articol, nici o serie întreagă să spunem fi ecare poveste. Așadar, ne vom rezuma la a le menționa și pe celelalte femei care au schimbat România prin muncă, iubire și curaj.

Elisa Leonida Zamfirescu a fost ingineră
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FILARMONICA PLOIEȘTI FILARMONICA PLOIEȘTI 
www.fi larmonicaploiesti.ro

RECITAL DE LIED – IUBITEI DE DEPARTE – 
12 MARTIE 2021, ORA 19,00

Soliști sunt tenorul Daniel Magdal și pianista 
Vasilica Stoiciu – Frunză. Concertul se va desfășura 
cu public și va fi  transmis și integral live pe Virtual 
Concert Hall.

RECITAL VOCAL-INSTRUMENTAL – 
ARMONIA IUBIRII – 17 MARTIE 2021

Filarmonica “Paul Constantinescu” și BES România 
vă invită miercuri, 17 martie 2021, de la ora 19.00, la 
recitalul vocal-instrumental “Armonia iubirii”.

Îşi dau concursul soliştii Diana Gheorghe 
(soprană), Lăcrămioara Crihană (mezzosoprană) şi 

Samuel Adiguzel Alper (bariton). Invitaţi sunt Trio 
Accord – Marian Sava şi Tamara Manea (vioară), 
Nicoleta Lungu (violoncel), precum şi pianista Tatiana 
Zaharova Ionaşcu.

Veţi putea audia G.Verdi – opera La Traviata – E 
strano …Sempre libera, W.A.Mozart – opera”Don 
Giovanni” – Finch’han dal vino, G.Dendrino – opereta 
“Lysistrata” – Calypso, E.Kalman – opereta Contesa 
Maritza – Unde-i iubirea, G.Dendrino – opereta 
”Lăsaţi-mă să cânt” – Sărmane lautar, J.Off enbach – 
opereta „La Grande Duchesse de Gerolstein” – Ah, 
que j’aime les militaires, C. Gardel – Por una cabeza 
Popular song – Two guitars, A.G.Villoldo – El Choclo, 
G.M.Rodriguez – La Cumparsita, P.Marguina – 
Espana cani, G.Bizet – opera Carmen – Habanera, 
G.Puccini – opera Gianni Schicchi – O mio babbino 
caro, E.Kalman – opereta „Silvia” – Îţi aminteşti, 

E.Kalman – opereta „Contesa Marita” – Bună ziua 
fericire, G.Dendrino – opereta „Lăsaţi-mă să cânt” – 
Nu-i bai, Fr.Liszt – Parafraze pe teme din Rigoletto, 
G.Rossini – Duetto buff o di due gatti şi E.Kalman – 
opereta Silvia – Femeia-i un mister. Concertul se va 
desfășura cu public și va fi  transmis și integral live pe 
Virtual Concert Hall.

CONCERT SIMFONIC – 18 MARTIE 2021
Filarmonica “Paul Constantinescu” vă invită joi, 

18 martie 2021, de la ora 19.00, la un concert al cărui 
program cuprinde Concertul pentru fl aut și orchestră 
de Jacques Ibert și Simfonia a III-a, „Scoțiana”, de Felix 
Mendelssohn. Orchestra simfonică ploieșteană îl va 
avea la pupitrul dirijoral pe David Miller, iar solistă 
va fi  fl autista Pei-San Hsieh. Concertul se va desfășura 
cu public și va fi  transmis și integral live pe Virtual 
Concert Hall.

În mărinimia inimii sale uriașe, 
Doroft ei a crezut că ”acasă” pentru 

el este la Ploiești. A crezut că dacă intră-n 
federație cu garda sus și cu eschiva la 
purtător, poate să ajute boxul românesc. 

S-a simțit dator să întoarcă și el ceva locului, oamenilor, 
tricolorului.

Asemeni unui copil inocent, vesel, care nu cunoaște 
dedesubturile alunecoase ale fi rii, ale minții umane, 
Leonard a venit așa, cu entuziasmul cu care te duci către 
doamna educatoare la grădiniță cu un ghiocel în mână. 
Și speri să-i vezi ochii mărindu-se de bucurie. Să-i vezi 
surâsul.

Doroft ei, cel cu care se înghesuiau la poză toți ciorditorii 
de capital de imagine când Moșu a adus centura cu 
diamante în plimbare pe la noi, ei bine, acel Doroft ei a 
crezut că ”acasă” este aici, cu noi. S-a înșelat însă.

Doroft ei, campionul, când a atârnat mănușile în vestiar 
a lăsat Canada cea corectă, care chiar dacă nu-i oferise 
căldura aia euforică, dragostea aia pătimașă românească, îi 
dăduse la schimb un imens respect.

Al nostru i-a mulțumit, și-a făcut bagajele și a venit... 
acasă. Doar că acasă ușile i s-au închis în față. Poarta i-a 
fost trântită în nas și în plus, au coborât cu toții oblonul. 
Lăsând metafora deoparte, bref, de la federație s-au căznit 
să-i facă vânt și s-au găsit mijloace pentru ca afacerea să-i 
fi e îngropată. Bănuții lui strânși cu fi ecare lovitură încasată 
în plex, la fi cat sau în fi gură s-au dus așa, pe ce apă nu 
curge...

Gonit din propria lui casă, părăsit de ai lui, Doroft ei 
și-a strâns tot și a pribegit iar în Canada. Acolo unde și-a 
oblojit puțin self esteem-ul. Acolo unde-și câștigă traiul și 
și-a câștigat liniștea. 

De aceea poate că și evită legăturile prea multe cu presa 
de aici, din țară. Un pic de protecție, s-a gândit, și bine a 
făcut dacă e așa, un pic de protecție nu strică niciodată. 

În Canada, Leonard Doroft ei s-a limpezit sufi cient 
cât să-și amintească. În urmă cu ceva ani, a fost sunat și 
chemat în echipa președintelui Băsescu, pentru imagine, și 
a spus nu. Și dacă tot și-a amintit, ce bine că a și spus-o. Să 
știm și noi, nu că ar genera vreun cutremur, ceva, să nu fi m 
și noi naivi... 

”Liane” care se vor agăța de marii campioni vor fi  cât 
lumea. ”Brelocul” politician va fi  primul care-și va băga 
capul în fotografi a de grup, lângă trofeu. Chiar și cu acest 
upercut la fi cat, lansat de Doroft ei. Un upercut la fi catul 
unei societăți care-și negociază campionii părăsiți, uitați 
sau marginalizați. Sau chiar goniți de acasă.

GONIT DE ACASĂ

e
fe

Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

”Liane” care se vor agăța de marii campioni vor fi cât

 BERBEC
Eşti solicitat(ă) la nivel mental, dar 
această atmosferă alertă îţi poate fi  
favorabilă şi plăcută. Eşti implicat(ă) 

în proiecte de grup şi planifi ci acţiuni viitoare, 
menite să producă schimbări la nivelul resurselor 
tale fi nanciare. Anumite aspecte legate de relaţiile 
tale personale s-ar putea să ţi se pară neclare şi 
ascunse. Este un moment bun pentru a încheia 
defi nitiv unele etape relaţionale şi pentru a pregăti 
terenul celor ce vor veni. Lasă-te purtat(ă) de 
intuiţie şi astfel vei simţi magia unor soluţionări 
neaşteptate. 

 TAUR
Interacţiunile de grup sunt cheia 
acestei săptămâni, indiferent dacă te 
vei întâlni fi zic sau nu cu acei amici. 

Sinergia şi sentimentul de apartenenţă la o reţea 
extinsă de prieteni cu care împărtăşeşti scopuri 
comune pot fi  vindecătoare pentru tine. În această 
stare, ceea ce simţi se propagă uşor către oameni de 
pretutindeni, iar semnalele de reciprocitate vin tot 
pe căi subtile. Se anunţă zile cu multe evenimente și 
în carieră, când trebuie să fi i aproape de reţeaua de 
colaboratori atât cu mintea, cât şi cu sufl etul. 

 GEMENI
Este bine să privești intervalul 
următor ca pe un prilej de construcţie 

de sine. Poţi demara multe începuturi noi, care te fac 
să te simţi asemeni unui explorator. Te poţi îmbarca 
în aventuri de toate felurile, care îţi aduc atât 
experienţe legate de oameni şi locuri noi, cât şi 
posibilitatea de lărgire a orizonturilor intelectuale. 
Senzaţia ta generală pare a fi  una expansivă, ca şi 
cum poţi face salturi rapide în necunoscut.

 RAC
În perioada aceasta este bine să te 
gândeşti la metodele cele mai corecte 
prin care îţi poţi promova activitatea. 

Ţi-ai putea crea oportunităţi de câştig din diverse 
colaborări cu oameni de departe sau din educaţie 
non-formală. Tu însuţi/însăţi ai putea să începi 
cursuri ce te pot susţine într-un mod holistic, 
indiferent de meseria în care eşti specializat(ă). Dă-ţi 
voie să visezi la noi aventuri spre care te-ar putea 
purta viitorul tău profesional!

 LEU
Traversezi o săptămână care te 
îndeamnă să îi priveşti cu multă 
atenţie pe ceilalţi, să îi asculţi şi să 

analizezi în ce fel te completează relaţiile respective. 
Apar multiple ocazii de socializare, dar sunt și zile 
care te orientează spre intimitate şi atmosferă în 
care ies la iveală secrete şi emoţii ascunse. Luna 
Nouă vine cu o sensibilitate sporită şi declanşează 
experienţe complexe. Unele relaţii apropiate solicită 
transformare din temelii.

                       FECIOARĂ
 La serviciu preiei rând pe rând rolul 
de mesager, profesor, formator şi cel 

de elev conştiincios. Împreună cu colegii tăi pui la 
cale proiecte de informare sau implementezi 
proceduri menite să efi cientizeze activitatea 
echipei. În acest context, ţie îţi poate reveni 
responsabilitatea de a pune în legătură diverse 
persoane. Rămâi disponibilă(ă) pentru deplasări în 
interes de serviciu.

            BALANȚĂ
 Este posibil ca în perioada aceasta 
să te preocupe unele fl irturi şi 
aventuri cu persoane care nu 

locuiesc în imediata apropiere. Proiectele pe care le 
faci acum pentru timpul tău liber te pot aduce în 
contact cu oameni din străinătate sau care au 
legătură cu domeniul ezoteric-spiritual. Dacă eşti 
părinte, relaţiile cu copiii îţi solicită multă 
responsabilitate, dar şi spontaneitatea unor 
intervenţii originale, jucăuşe, relaxante şi plăcute.

                 SCORPION
 Cheia bunei tale dispoziţii în 
perioada aceasta stă în cât de bine 
poţi îmbina sinceritatea radicală 

faţă de tine însuţi/însăţi şi nevoia de relaxare, joacă, 
lipsă de griji. Am putea spune că în acest interval 
munceşti la descoperirea adevăratelor surse de 
fericire personală. În acelaşi timp, nu ţi se permite 
să fi i superfi cial(ă), ci trebuie să renunţi la activităţi 
care pur şi simplu te-ar ţine în loc. Ai şansa să te 
analizezi cu atenţie şi să te bucuri de tine.

           SĂGETĂTOR
În cazul tău, lucrurile se pun în 
mişcare destul de fl uent în ceea ce 
priveşte colaborările şi discuţiile cu 

partenerii de afaceri. Te afl i într-o perioadă în care 
vin spre tine oameni noi sau iniţiative diverse din 
partea celor cu care ai semnat deja contracte de 

muncă. Trebuie să rămâi deschis(ă) la propuneri şi 
să acţionezi pe mai multe planuri simultan. 

                 CAPRICORN
 Oricât de active ar fi  momentele 
acestei săptămâni pentru tine, ai 
nevoie ca pe fundal să păstrezi o 

conexiune profundă cu sinele tău, să îţi asiguri 
momente de intimitate şi să meditezi la visurile tale 
cele mai personale. Luna Nouă de sâmbătă îţi poate 
crea o sensibilitate psihică adâncă. Dacă reuşeşti să 
te deschizi către o stare de acceptare şi iubire 
necondiţionată, poţi vindeca experienţe trecute şi 
îţi poţi conştientiza magia propriei fi inţe.

         VĂRSĂTOR
 Săptămâna aceasta ai putea să 
acorzi timp şi energie relaţiei cu 
propria persoană, să te preocupe 

aspectul tău, să faci unele cumpărături pentru 
plăcerea ta. Este bine de asemenea să meditezi la 
valoarea relaţiilor tale, la câtă încredere în sine te 
ajută cei dragi să construieşti. Le-ai putea fi  şi lor un 
bun susţinător fi nanciar în perioada curentă, dar 
este bine să apreciezi cu mult discernământ aceste 
daruri. Pasiunea şi îndrăgostirea îşi cer şi ele 
drepturile în viaţa ta.

 PEȘTI
 Atmosfera din jurul căminului și 
familiei devine din ce în ce mai 
dinamică. Sunt posibile drumuri 

scurte spre locurile unde ţi-ai petrecut copilăria, 
discuţii antrenante cu cei de acasă, activităţi 
multiple în jurul locuinţei. Poţi afl a informaţii 
interesante despre trecut şi istoria familiei tale. În 
mijlocul tuturor acestor activităţi, te reconectezi la 
rădăcini şi îţi aperi cu iscusinţă dreptul la intimitate 
şi confort personal.

sursa: AstroDex

PEȘTI
 19 februarie - 20 martie Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

BERBEC
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Fotbal Atletism

PETROLUL DESCHIDE PETROLUL DESCHIDE 
ETAPA A 19-AETAPA A 19-A

Federația Română de Fotbal a anunțat programul 
rundei cu numărul 19 a Ligii 2 Casa Pariurilor, una care 
se va întinde pe parcursul a patru zile. Astfel, meciul de 
debut va fi  cel dintre Concordia Chiajna și FC Petrolul 
Ploiești, acesta urmând să se dispute joi, 11 martie, de la 
ora 17.00, pe terenul sintetic din comuna ilfoveană. Dar 
iată programul complet al rundei:
11 martie, ora 17.00: Concordia Chiajna – FC Petrolul
12 martie, ora 18.00: FC Universitatea Cluj – U Craiova
13 martie, ora 11.00:  Metaloglobus București – Gloria 
Buzău
13 martie, ora 11.00: Pandurii Tg. Jiu – ASU Politehnica 
Timișoara
13 martie, ora 11.00: Farul Constanța – ACS Fotbal 
Comuna Recea
13 martie, ora 11.00: CSM Reșița – CSM Slatina
13 martie, ora 11.00: Ripensia Timișoara – Viitorul 
Pandurii Tg. Jiu
14 martie, ora 11.30: AFK Csikszereda M. Ciuc – 
Dunărea Călărași
14 martie, ora 13.45: Unirea Slobozia – FC Rapid
CS Mioveni și Aerostar Bacău stau.

Profi tând de pauza din campionat, petroliștii au 
disputat, sâmbătă, un meci-test cu CS Afumați, liderul 
Seriei 3 din cel de-al treilea eșalon. Partida s-a disputat 
la Strejnic, într-un veritabil decor hibernal, și s-a încheiat 
cu victoria elevilor lui Viorel Moldovan, scor 2-0 (1-
0), golurile fi ind marcate de Silviu Pană (6) și Sergiu 
Arnăutu (48). Viorel Moldovan i-a trimis, în primul „11”, 
pe Avram – Bărboianu, Mondragon, Huja, Manolache – 
S. Pană, Mitrea – Bratu, Ekollo, Saim Tudor – Arnăutu, 
pentru ca, în partea a doua, să mai apeleze la Cebotari, 
Constantinescu, Balint, Poelmans, Bogdan și Popovici.

La mijlocul săptămânii trecute, Petrolul a fost eliminată 
din Cupa României, după ce a pierdut la scor de forfait în 
fața prim-divizionarei Astra Giurgiu, pe propriul teren. 

UN PETROLIST UN PETROLIST 
CONVOCAT LA LOTUL CONVOCAT LA LOTUL 

U18 PENTRU TURNEUL U18 PENTRU TURNEUL 
DIN UNGARIADIN UNGARIA

În perioada 15-18 martie, naționala U18 a României se 
va afl a în Ungaria, unde va disputa două jocuri de pregătire. 
Juniorii născuți în 2003, pregătiți de Adrian Văsîi, se vor 
reuni în data de 13 martie, la Centrul Național de Fotbal 
de la Mogoșoaia, și va pleca în Ungaria, la Debrecen, în 
data de 15 martie. Tricolorii vor disputa două meciuri 
amicale în compania selecționatei similare a Ungariei:
16 martie, 16:00: Ungaria- Romania, Balmazújváros 
Stadium
18 martie, 11:00: Ungaria- Romania, Nagyerdei 
Stadium

Lotul lărgit convocat pentru această acțiune:
Portari: Marius Aldescu (Pandurii Lignitul), Aleksander 

Mitrovic (Dinamo), Robert Popa (U Craiova 1948 SA);
Fundași: Luca Ciontea (FCSB), Fabrizio Constantin 

(Unirea Bascov), Gabriel Dănuleasa (FC Viitorul), Botond 
Gergely (Csikzsereda), Bogdan Lazăr (FC Viitorul), 
Adrian Nicolae (FC Petrolul Ploiești), Alexandru Pantea 
(FCSB), Sergiu Pîrvulescu (SCM Gloria Buzău), Robert 
Sălceanu (Dunărea Călărași), Dan Sârbu (FC Viitorul);

Mijlocași: Marius Ciobanu-Vanghele (Unirea Slobozia), 
Alex Trifan (FCSB), Ștefan Bodișteanu (FC Viitorul), 
Aurelian Ciuciulete (FCSB), Paul Coza (FCSB), Rareș 
Dogaru (Gaz Metan Mediaș), Rareș Ilie (Rapid), Roberto 
Mălăele (FC Viitorul), Claudiu Negoescu (AFC UTA 
Arad), Dan Nicula (Gaz Metan Mediaș), Romeo Niță 
(FCSB), Andrei Pandele (FCSB), Ionuţ Zaharia (Astra);

Atacanți: Luca Andronache (FC Viitorul), Andreas 
Chirițoiu (FCSB), Demetris Cristodulo (CSM Reșița).

În zilele de 5 și 6 martie a.c., s-a desfășurat, în sala de 
atletism “Ioan Soter” din cadrul Complexului sportiv „Lia 
Manoliu” din capitală, Finala Campionatului Național 
rezervată juniorilor 2 (U18).                                                                  

Și de această dată, sportivii de la CSS Ploiești, pregătiți 
de profesorii Maria Andrei și Florin Andrei, au avut o 
evoluție remarcabilă. Astfel, în proba de 4 x 400 m, echipa 
ploieșteană, în componența Darius Cornescu, Ruben Chivi, 

Andrei Blănaru, Alexandru Blănaru, a reușit (cu timpul de 
3.14.64 min.) să obțină medaliile de aur și să intre în posesia 
tricourilor de campioni ai României, devansând CSM Dorna 
și CSS Bârlad, ocupantele locurilor 2 și 3! Totodată, atletul 
Alexandru Blănaru a obținut, în proba de 400 m, medalia de 
argint, elevul pregătit de prof. Florin Andrei fi ind la 25 de 
sutimi de secundă față de Denis Neacșu de la CSM Brăila, 
ocupantul locului 1.

esfășurat în sala de Andrei Blănaru Alexandru Blănaru a reușit (cu timpul de

”Centralul” român Ovidiu Hațegan 
a fost delegat la partida Slavia Praga – 
Glasgow Rangers din optimile de fi nală 
ale UEFA Europa League, manșa tur. 
Partida în care se vor duela Nicolae 
Stanciu și Ianis Hagi este programată 
joi, 11 martie, de la ora 19:55. Hațegan 
va fi  ajutat de asistenții Vasile Marinescu 
și Sebastian Gheorghe, în timp ce al 
patrulea ofi cial va fi  Istvan Kovacs. 
Începând cu fazele eliminatorii ale 

acestei ediții de Europa League, partidele 
benefi ciază și de arbitraj video. Astfel, în 
camera VAR pentru acest joc se vor afl a 
doi italieni, Marco Di Bello – arbitru 
VAR și Paolo Valeri – asistent VAR.

De asemenea, tot joi, de la aceeași 
oră, va avea loc și meciul tur dintre 
Manchester United și AC Milan. 
Observator de meci al acestei partide va 
fi  Alexandru Deaconu, vicepreședintele 
CCA.

În zilele de 5 și 6 martie a c s a dde

Box

Două dintre pugilistele legitimate la CSM Ploiești au 
cucerit medalii de aur, respectiv bronz, la Sibiu, reușitele 
lor venind după ce Marian Ghinoiu și Iulian Dumitrescu au 
luat medaliile de aur, în urmă cu o lună, la Brăila.

Antrenorul coordonator Titi Tudor și antrenorul 
Adrian Pîrlogea au înscris în competiţie găzduită de Sala 

„Transilvania” 9 sportive, iar cinci dintre 
acestea au urcat pe podium, Livia Botică și 
Isabel Pîrvu reușind să repete performanţa 
de anul trecut, când câștigau, la Buzău, Cupa 
României, iar Beatrice Cristina Căldărariu (46 
kg) și junioarele Ioana Alexandra Voicu (48 
kg) și Denisa Mihaela Șoptereanu (51 kg) au 
cucerit medaliile de bronz.

„Sunt foarte mulţumit de bilanţul realizat, 
pentru că ne pregătim în condiţii de pandemie 
și avem mari probleme în a organiza meciuri 
de pregătire. Iar fără jocuri de verifi care, este 

foarte greu la box! Din fericire, fetele care porneau favorite 
au confi rmat, iar alte trei-patru sportive vin tare din urmă, 
motiv pentru care ne gândim să dezvoltăm boxul feminin 
în Ploiești și, poate, la anul să organizăm Campionatul 
Naţional feminin”, a declarat coordonatorul secţiei de box a 
clubului, Titi Tudor.
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MEDALII DE AUR MEDALII DE AUR 
PENTRU FETEPENTRU FETE

Baschet

Echipa de baschet băieţi „U18” a CSM Ploiești a susţinut, 
în acest weekend, primele meciuri ale sezonului 2020-
2021, cu prilejul unui turneu pe care l-a organizat în Sala 
Sporturilor „Olimpia”. Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan și 
Robert Munteanu au reușit un bilanţ de două victorii și o 
înfrângere și ocupă locul al doilea în clasamentul Seriei D, 
după CS Otopeni, formaţie care a câștigat toate cele trei 
partide susţinute la Ploiești.

Iată rezultatele echipei noastre: CS Otopeni – CSM 
Ploiești 68-60; CSM Ploiești – ACS Artesania București 87-
70; CSȘ Nr. 5 Paldors București – CSM Ploiești 53-69.

Lotul de jucători pe care antrenorul Ionuţ Ivan 
l-a folosit în cele trei partide a fost următorul: Iulian 
Geangu, Mihai Stănescu, Daniil Odysseas Iancu, 
Mihai Comănescu, Cristian Velcea, Alexandru 
Chirilă, Luca Ștefan Dănescu, Robert Chiva, Tudor 

Ferecuș, Vlad Andrei Baștină și Cristian Mușuroia.
Următorul turneu la categoria de vârstă „U18” este 
programat în perioada 27-28 martie 2021.

Ferecuș Vlad Andrei Baștină și Cristian Mușuroia
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