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„Să te naști prost nu e o rușine, e o rușine să mori prost.”
- Culese de Tata  Erich Maria Remarque (1898 - 1970) scriitor german

Ziarul   Ploiestii,

Maria BOGDAN; Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

a
n i

aaaaaaa
nn iiiiiiiiii

3030
i m

p r e
u
n
ă

ACTUALITATE  pagina 6

Miliarde de lei pentru Miliarde de lei pentru 
programele fi nanțate programele fi nanțate 
prin Fondul de Mediuprin Fondul de Mediu

MOZAIC  pagina 10

Lumea, în crunta Lumea, în crunta 
criză spirituală şi criză spirituală şi 
impas politicimpas politic

MILIARDE DE EURO PENTRU TRANSPORT, 
IRIGAȚII, ENERGIE ȘI MEDIU

PLANUL NAȚIONAL DE 
REZILIENȚĂ ȘI REDRESARE  

2021-2027 (I)2021-2027 (I)

Pentru cei care nu au timp, răbdare sau 
interes, încercăm astăzi „performanța” 

de a comprima în câteva articole  esența 
acestui document de 290 de pagini, care ar 
putea ajuta să avem schimbări importante 
în România. Planul Național de Reziliență și 

Redresare este structurat pe trei piloni și 12 
domenii prioritare pentru dezvoltarea țării: 

* tranziție verde și schimbări climatice 
(cu 5 domenii de investiții) -21,424 miliarde 
euro;

* servicii publice, dezvoltare urbană și 

valorifi carea patrimoniului (cu 3 domenii de 
investiții)-6,5 mld. euro;

* competitivitate economică, digitalizare 
și reziliență (cu 4 domenii de investiții) 
-5,085 miliarde de euro.

RR

Concursul pentru ocuparea 
postului de manager al Spitalului 

Județean de Urgență Ploiești a fost câștigat 
de medicul Bogdan Nica. De altfel, de 

anul trecut, acesta a deținut poziția de 
director interimar. Acesta a obținut un 
punctaj fi nal de 9,89, după ce proiectul 
său de management a fost notat cu 9,83, 
iar pentru abilitățile sale manageriale a  
primit 9,95. Fost liberal, cu o trecere pe la 
ALDE și, înțelegem, din nou liberal, Nica 
a mai deținut conducerea DSP Prahova în 
două mandate diferite, a fost președinte 
al Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor, director la Agenția 
pentru Protecția Mediului Prahova, 
secretar de stat și director la Ministerul 
Sănătății.

BOGDAN NICA A CÂȘTIGAT BOGDAN NICA A CÂȘTIGAT 
ȘEFIA SJU PLOIEȘTI

oncursul pentru ocuparea

De ce se sinucid oamenii?
Dacă se aruncă în aer cu 

o centură cu explozibil, vorbim de 
oameni care, fi e cred că îndeplinesc o 
misiune mesianică, fi e sunt spălați pe 
creier și transformați în bombe vii, în 
numele unei răzbunări, a unei cauze 
religioase ori etnice. Dacă se impușcă 
în țeastă, de regulă sunt eroi ai unui 
stat, care în locul prizonieratului 
și al torturii, aleg calea demnă a 
autosuprimării, dar  sunt și posibil 
trădători, pe punctul de a fi  capturați 
(deh!, ne mai uităm și noi la fi lme). Dar 
acestea sunt doar excepții.

De obicei, oamenii care recurg la 
gestul suicidal sunt oameni la capătul 
puterilor. Fizic sau/ și psihic, sunt 
distruși.

Ori suferă de o boală incurabilă și 
nu mai suportă durerea, ori nu vor să îi 
chinuie pe cei care îi îngrijesc, ori sunt 
deja îngropați în depresie, generată de 
tot felul de probleme...bani, frustrări, 
persecuții, neajunsuri, decepții în 
dragoste etc etc.

Pentru toți aceștia mă încearcă un 
sentiment de milă, pentru că, printr-un 
exercițiu simplu de empatie, realizezi 
câtă suferință este acolo.

De aceea am o mare admirație 
pentru cei care reușesc să ducă durerea 
fi zică și sufl etească până la linia de 
fi nish natural, nerecurgând la gestul 
extrem.

Mai este însă o categorie de 
sinucigași, pe care i-aș putea numi 
cu ușurință “săraci cu duhul”...ce mai 
tura-vura...PROȘTII cu acte în regulă. 
Aceia care se expun, de bună-voie, 
în fața morții, necrezând în ea decât 
atunci când doamna cu coasa le va 
lua un membru al familiei, prieten sau 
chiar le va da de înțeles că are treabă 
chiar cu ei. Proști am zis!? Îmi cer 
iertare! N-am vrut! Mi-a scăpat. În 
niciun caz nu vreau să-i numesc așa, 
pentru că nu intenționez să lezez vreun 
inconștient, spălat pe creier de tot 
felul de manipulatori, informat doar 
din titlurile de “breaking-news” ale 
televiziunilor, intoxicat cu scenarite și 
teorii ale conspirației, teribilist dornic 
de senzații tari (de genul bătăilor cu 
jandarmii), ce să mai...unul dintre cei 
pe care îi vedem zilele astea în stradă, 
fără măști -luând și dând boala-, în 
semn de protest, de cele mai multe ori 
violent, pentru măsurile de restricție 
împotriva răspândirii Covid19. Și 
da, fi e vorba între noi, sunt multe 
reguli aiurea, negândite până la capăt, 
incoerente, unele dintre ele fără o 
logică elementară, dar, până la urmă, 
menite să ne apere sănătatea și, de 
foarte multe ori, chiar viața!

Iar aici vine întrebarea fi nală: de ce 
să nu-i lăsăm pe sinucigași să-și pună 
singuri capăt zilelor!?

Chiar dacă Ploieștiul nu se afl ă în 
scenariul în care ar intra în vigoare 

noile restricții impuse de Guvernul 
României, pentru limitarea răspândirii 
Covid-19, mai multe sute de persoane 
au mărșăluit pe străzile orașului, în 
semn de solidaritate cu protestele 
din București și împotriva 
unei așa-zise îngrădiri a 
libertăților individuale. 
Primarul Andrei Volosevici 
a fost de fi ecare dată în 
mijlocul acestora, pentru a-i 
invita la calm. Participanții la 
miting nu și-au pus problema 
că nepurtarea măștii și 
nepăstrarea distanței sociale 
ar pune în pericol sănătatea 

celorlalți locuitori ai orașului, care 
înțeleg să respecte regulile și să țină sub 
control răspândirea virusului. Cum ar 
veni, o mână de oameni care nu cred în 
pandemie, zădărnicește cumva efortul 
colectiv al celorlalți pentru a păstra 
Ploieștiul cât de cât sănătos.

Săptămâna trecută, v-am prezentat un sumar al Planului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) adoptat de Guvern și afl at, 
deocamdată, în dezbatere publică, înainte de a fi  depus la Comisia Europeană. PNRR are un buget de 30,44 mld. euro (prețuri 2018), 

respectiv, de 33, 009 mld. euro (prețuri curente). Acestuia i se adaugă fondurile europene alocate României prin Bugetul multianual 2021-
2027, în valoare de aproape 50 de miliarde de euro. În total, România va avea la dispoziție 80 de miliarde euro pentru următorii șapte 
ani. Suma va merge, cu excepția unor proiecte privind capacitatea administrativă, a căror efi ciență nu prea s-a văzut, în investiții, având 
ca rezultat îmbunătățirea calității vieții deopotrivă în mediul urban și cel rural. Totul depinde de capacitatea de absorbție a țării și știm 
limpede că, pe anumite domenii, nu am stat bine chiar deloc!

PRIMĂRIA VREA PRIMĂRIA VREA 
SĂ SALVEZE SĂ SALVEZE 

FOSTA CASĂ A FOSTA CASĂ A 
CĂSĂTORIILORCĂSĂTORIILOR

Se pare că Primăria Ploiești nu a renunțat la ideea 
de a reintra în posesia Casei Radu Stanian, 

afl ată de mai mulți ani în degradare, după ce a fost 
retrocedată foștilor proprietari și apoi revândută unor 
inși neinteresați de valoarea arhitecturală a imobilului. 
În condițiile în care autoritățile nu dispun însă de 
sufi ciente resurse fi nanciare pentru o astfel de achiziție, 
cel mai probabil municipalitatea va aștepta să vândă 
„hardughia” cumpărată inexplicabil în 2013 de fostul 
primar Bădescu, vorbim despre clădirea Peco, iar cu 
banii câștigați, va achiziționa construcția de pe Bdul 
Independenței. După aceea vor fi  necesare alte fonduri 
pentru restaurare, lucrări complexe, având în vedere 
statutul de monument istoric pe care-l are fosta Casă a 
Căsătoriilor din Ploiești.

PROTESTE ANTI-MASCĂ ȘI LA  PLOIEȘTIPROTESTE ANTI-MASCĂ ȘI LA  PLOIEȘTI
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Eugen Teodorovici, fost 
președinte executiv al PSD, 

anunță că a demisionat de la Curtea 
de Conturi și dorește să revină în 
PSD. El crede că are cel mai bun 
CV dintre toți politicienii români: 
„Fără lipsă de modestie, dacă ne 
uităm la partea de CV, profesional, 
totuși e greu să mai găsești astăzi, 
în România, un politician care să 
mă bată în zona de CV”. Mda, ai 
dreptate, un Gigolo de Bragadiru 
ca tine, între politicieni, e clar că 
nu mai avem!

-Dali purta un clopoțel,
Să știe lumea de el.
Tu s-apeși tare claxonul,
Ca să-ți vedem neuronul.

Deputatul AUR, Dan Tănasă, 
l-a înjurat pe colegul său de 

la USR, Ionuț Moșteanu, ca la ușa 
cortului.

„Bă, dacă te bag în ... mă-tii, o să 
zici că am ceva cu tine. Du-te dracu’ 
de bou. Tu, pe lângă George Simion, 
ești un zero barat! Ai înțeles? Îți fac 
o mare favoare că te bag în seamă 
(...) Am acasă, Moșteanule, șosete 
găurite care sunt mai valoroase 
decât tine.” Apoi l-a luat la rând 
pe useristul Silviu Dehelean: „Ce 
mă, păduche, cum adică vii tu să 
mă ameninți pe mine? Bă, dispari 
de aici, tu auzi ce îți spun? Ești 
un păcălici! Îți ordon să faci pași 
înainte!” Bre, Tănasă, despre tine 
am a spune doar atât:

-La Parlament, bag eu de seamă,
Și zic asta fără teamă,
Sunt mulți penali, corupți și hoți,
Dar și ca tine, idioți!

Fostul secretar general al 
PSD, Codrin Ștefănescu, 

a sărit în apărarea lui Șoșoacă: 
„Da, e mizerabil modul în care 
unii deontologi o atacă pe Șoșoacă! 
Aceeași deontologi grețoși care 
susțin la TV toate aberațiile și 
minciunile sistemului. Dar asta 
înseamnă că Șoșoacă face bine 
ceea ce face! Că enervează, induce 
spaima în reziști, luptă pentru o 
cauză! În timp ce PSD Ciolacu e în 
comă totală!” 

Codrine, du-o pe Șoșo la tine 
acasă, dacă ți-e așa de dragă. Dar 
vezi să-ți iei și un pat cu picioare, să 
ai unde te ascunde, când o începe 
aia să zbiere din toate osânzile ei...

-Eu ți-am spus, nene Codrine,
Cum să faci să-ți fi e bine.
Ia pe fugă-un rudotel, 
Ca să-i fi i doamnei... cățel!

Cică 42 la sută dintre români 
au răspuns că Soarele 

se învârte în jurul Pământului. 
Un sfert dintre ai noștri cred că 
horoscopul are o bază „foarte 
științifi că”, 40 la sută cred că zodiile 
ne dictează personalitatea, 50 la 
sută că avem numere norocoase 
care ne dictează viitorul și tot 50 
la sută că norocul e mai important 
în viață decât școala. La asemenea 
cifre... la ce bun să te mai întrebi 

de altele, cum ar fi  de ce dracu` nu 
progresăm și noi oleacă?

-Haide să-ți dau cu ghiocu`,
Să-ți citesc un pic norocu`:
Scrie clar aici, nu, zău,
Ești un mare nătărău!

Gigi Becali s-a dezlănțuit, 
la  România TV, împotriva 

lui Raed Arafat: „Paștele e Paște, e 
mare sărbătoare. Nu ne interesează 
carantină, mască, nu ținem cont 
de astea! Să fi e sănătos Arafat, 
că e musulman. Hotărăște el, 
musulman, ce facem noi? Eu ies 
când vreau eu, nu sunt animal să 

mă bagi în cușcă. Să facă ce vor, 
să dea amenzi, să bage în pușcărie! 
Cum să mă țină Arafat în casă?” Păi 
da, mă, Gigi Duru, eu mă întreb și 
de ce-și permite Dumnezeu să te 
trezească dimineața!

-Am o presimțire vagă,
În restricții nu te bagă.
E fi resc, fi r-ar să fi e,
Ție-ți place-n pușcărie.

Premierul Florin Cîțu a zis 
una monumentală „Sunt 

oameni care protestează, care mă 
înjură; foarte bine, să o facă, dar să 
o facă respectând legea. Să poarte 
mască!” Cum ar veni, vrei ca ăștia 
să te înjure cu masca pe fi gură, nu? 
Da, dar aici intri în coliziune cu 
doctorița minune, că aia a zis că 
Dumnezeu ne-a dat orifi ciile cu un 
rost, nu trebuie să le acoperim.

-Dacă bani ai adunat
Câte-njurături ai luat,
Ai venituri generale
Să faci 30 de spitale.

Ei, ce să vezi, la sesizarea 
deputaților PSD, Curtea 

Constituțională a hotărât că 
OUG și legea de aprobare a 
OUG prin care a fost desfi ințat 
Institutul Revoluției Române 

din Decembrie 1989 (IRRD) 
sunt neconstituționale. Ca atare, 
sinecură pe viață creată de Ion 
Iliescu, în 2004, pentru sine și alții, 
poate exista în continuare pentru 
toți dinozaurii care se retrag din 
politichie. Greu, bre, de moarte 
mai scapi, dar de ăștia niciodată.

-Scăpăm de ploaie și de boală,
De cutremur, de zăpadă.
Dar nimeni nu ne mai scapă
De Neluțu cu-a lui gașcă.

Mario Iorgulescu, fi ul șefului 
LPF, cel care a ucis un om 

după ce s-a urcat beat și drogat la 
volan, se plânge că procurorii i-au 
încălcat drepturile atunci când au 
făcut expertiza computerului de 
bord al mașinii cu care a comis 
crima. El invocă „încălcarea 
accesului liber la justiție, a dreptului 
la viață intimă, familială și privată, 
precum și secretul corespondenței și 
acuză că n-are parte de un proces 
echitabil.”

-La cât ești de derbedeu,
Normal că ai și tupeu.
Cel ce l-ai ucis, paiață,
Ăla n-avea drept la viață?

Șoșoacă zbiară iar împotriva 
celor care încearcă să țină 

sub control pandemia: „Să-i 
ferească Dumnezeu să-ndrăznească 
să instituie astfel de restricții, că 
scot jumătate de Românie în stradă, 
împreună cu Luis Lazarus, cu 
Iosefi na Pascal, cu Codruța Cerva, 
cu Dan Chitic. Aceste restricții n-au 
dus decât la distrugerea economiei, 
distrugerea copiilor, în niciun caz la 
scăderea acestor așa-zise infectări.” 
Șoșocuțo, vezi să nu te atingă și 
pe tine vreo așa-zisă infectare, nu 
de alta, dar la cât i-ai calomniat 
pe medici, va trebui să-ți cauți un 
spital la Moscova. Și unul mare, ca 
să încapi în el!

-E fi oroasă când zbiară și scoate 
foc pe nări,

Când o aud, o iau la fugă și 
păsările-n zori.

S-a prins acum de banc, în fi ne, 
toată țara:

De frica ta, Șoșoaco, nu vine 
primăvara!

 Săptămâna pe scurt 
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ACTUALITATE

PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT ȘI 

TÂLHĂRIE

Polițiștii din cadrul Poliției 
municipiului Ploiești  - Secția de 
Poliție Rurală Valea Călugărească 
au documentat activitatea 
infracțională a unor persoane 
bănuite de furt califi cat și tăinuire. 
Polițiștii au fost sesizați de către 
persoana vătămată  despre faptul 
că i-ar fi  fost sustrase mai multe 
bunuri, dintr-un imobil nelocuit. 
„Din cercetări a reieșit faptul că, 
în cursul lunii martie a.c., două 
dintre persoanele bănuite ar fi  

pătruns într-un imobil din comuna 
prahoveană Dumbrava, de unde ar 
fi  sustras electrocasnice, mobilier 
și obiecte vestimentare. În urma 
perchezițiilor, o parte din obiectele 
sustrase au fost recuperate 
urmând a fi  restituite persoanei 
vătămate”, a anunțat IJP Prahova. 
Prejudiciul cauzat este estimat 
la aproximativ 5.000 de lei. La 
activitate au participat și jandarmi 
din cadrul Grupării de Jandarmi 
Mobilă „Matei Basarab”. În urma 
administrării probatoriului, 
față de cele cinci persoane, 
două bănuite de săvârșirea 
infracțiunii de furt califi cat, iar 

alte trei bănuite de săvârșirea 
infracțiunii de tăinuire, a fost 
dispusă măsura reținerii pentru 
24 de ore. „Polițiștii continuă 
cercetările în vederea stabilirii 
întregii activități infracționale, sub 
coordonarea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești”, a mai 
precizat IJP Prahova.

INCENDIU VIOLENT LA O 
CASĂ DIN AZUGA

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu violent 
care a cuprins o casă din Azuga. 
Evenimentul nefericit a avut loc 

pe strada Teilor din localitate. 
Pompierii militari ajunși la fața 
locului au constatat că incendiul se 
manifesta generalizat la întreaga 
locuință, pe o suprafață de 120 mp. 
Din fericire nu au existat victime. 
La fata locului au acționat trei 
echipaje de stingere. În sprijin a 
intervenit și o autospecială de la 
SVSU Azuga.

din Decembrie 1989 (IRRD)

Eu ți am spus nene Codrine mă bagi în cușcă Să facă ce vor
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ACTUALITATE

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

GRUPARE SPECIALIZATĂ 
ÎN TRAFIC DE DROGURI, 

DESTRUCTURATĂ DE 
POLIȚIȘTI

Polițiștii Brigăzii de Combatere 
a Criminalității Organizate 
Ploiești, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, au 
efectuat 15 percheziţii domiciliare, 
în județele Prahova și Dâmbovița, 
la persoane banuite de trafi c de 
droguri de risc, trafi c de droguri de 
mare risc și efectuare de operațiuni 

cu produse psihoactive noi. 
Potrivit IJP Prahova, 15 persoane 
sunt bănuite că s-ar fi  constituit 
într-un grup infracțional, 
specializat pe săvârșirea 
infracțiunilor de trafi c de droguri 
de risc  - cannabis (inclusiv sub 
forma cultivării), trafi c de droguri 
de mare risc  - comprimate 
MDMA și cocaină și efectuare de 
operațiuni cu produse psihoactive 
noi, grupare ce acționa în județele 
Prahova și Dâmbovița. „Din 
probatoriul administrat, a rezultat 

faptul că membrii grupării ar fi  
comercializat cantități importante 
de cannabis, comprimate ecstasy, 
cocaină și produse cu efecte 
psihoactive către consumatori 
din Prahova și Dâmbovița, până 
în prezent fi ind stabilite 50 de 
persoane care s-ar fi  aprovizionat 
cu droguri pentru consum, de 

la membrii grupării. Persoanele 
vizate au fost conduse la sediul 
D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, pentru 
audieri, urmând să fi e dispuse 
măsurile legale”, a anunțat IJP 
Prahova. Suportul de specialitate 
a fost asigurat de Direcția 
Operațiuni Speciale din cadrul 
Poliției Române. La acțiune au 
participat și jandarmi din cadrul 
Grupării de Jandarmi Mobile 
„Matei Basarab” Ploiești.

LA VOLAN, FĂRĂ PERMIS
Polițiștii Serviciului Rutier  

au oprit, pentru control, un 
autoturism condus de un 

bărbat, care circula pe DN1 B, în 
localitatea Valea Călugărească. 
„În urma verifi cărilor efectuate, 
s-a constatat faptul că persoana 
în cauză nu deține permis de 
conducere pentru nicio categorie 
de vehicule. În cauză s-a deschis 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de conducere fără 
permis”, a anunțat IJP Prahova. 
Bărbatul a fost sancționat, în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 55/2020, întrucât nu 
avea asupra lui declarație pe 
propria răspundere și nu se afl a 
în una dintre situațiile de excepție 
prevăzute în actul normativ.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Prefectura Prahova a publicat lista 
cu 18 centre de vaccinare antiCovid 

operaționale în acest moment, precum și 
numele vaccinului pentru imunizare folosit 
în fi ecare centru. La Ploiești sunt deschise, 

în clipa de față, următoarele spații: Spitatul 
Județean de Urgență Ploiești, strada Găgeni 
(Pfi zer), Spitatul Județean de Urgență, 
secția Boldescu (Pfi zer), Colegiul Național 
„A.I.Cuza”-sala de sport, str. Trei Ierarhi 10 

(Pfi zer), fostul liceu Ludovik Mrazek, str. 
Mihai Bravu 241, cu două centre (Pfi zer), 
Centrul medical Mediurg, str. Clemenței 
10 (AstraZeneca), Spitalul de Pediatrie, 
Bdul Independenței 118 (Moderna). În 
Câmpina funcționează trei centre la Spitalul 
Municipal, Bdul Carol 117 (Pfi zer), Spitalul 
de Psihiatrie Voila, str. Voila 114 (Pfi zer) 
și Casa Tineretului, Bdul Nicolae Bălcescu 
50 (Pfi zer). În județ sunt operaționale 
următoarele puncte de vaccinare: 
Băicoi-Sala de Sport a Tineretului, str. 
Republicii 10 (Pfi zer); Bușteni-Centrul 
Cultural „Aurel Stroe”, Bdul Republicii 93 
(AstraZeneca); Mizil-Sala de sport, str. 
Stadionului (AstraZeneca); Sinaia-Școala 
Gimnazială „George Enescu”, Bdul Carol 
I nr. 36, două centre (Pfi zer-la clubul S și 

Astra Zeneca); Urlați-Spitalul Orășenesc, 
str. Independenței 52 (Pfi zer); Vălenii de 
Munte, Spitalul orășenesc, Bdul Nicolae 
Iorga 10 (Pfi zer); Bucov-Sala de sport, str. 
Aleea Grădiniței 2 (Moderna).

Subprefectul Felix Bulearcă a declarat 
că se acționează pentru operaționalizarea 
altor centre de vaccinare, începând cu 13 
aprilie, în Ploiești, Măneciu, Păulești, Brazi, 
Filipeștii de Pădure, Breaza, Bărcănești, 
Ciorani, Brebu, Urlați, Plopeni, Vărbilău, 
Valea Călugărească, Berceni și Florești. 
Numărul acestora ar putea fi  mai mare, dar 
din lipsa medicilor, ar fi  sub semnul întrebării 
deschiderea unor spații pentru vaccinare în 
Târgșoru Vechi, Comarnic, Blejoi, Ariceștii 
Rahtivani, Boldești Scăeni, Valea Doft anei, 
Vălenii de Munte și Puchenii Mari.

refectura Prahova a publicat lista în clipa de față următoarele spații: Spitatul

LISTA CENTRELOR ACTIVE DE VACCINARE DIN PRAHOVALISTA CENTRELOR ACTIVE DE VACCINARE DIN PRAHOVA

Uitați ce spune viceprimarul 
Magdalena Trofi n: „În anul 2020, 

Primăria Ploiești a plătit companiei 
ROSAL pentru serviciile aferente 
contractului de „Curățenie Căi Publice și 
Deszăpezire” suma de 20.052.478,44 lei, 
iar în primele două luni ale anului 2021, 
municipalitatea a plătit 5.386.715,15 lei.” 
Și nu ne abținem să nu întrebăm: pe ce 
Dumnezeu s-au dus 20 de milioane anul 
trecut, de vreme ce străzile din oraș au fost 
în cea mai cruntă mizerie din ultimii 30 
de ani? Excepție face puținul timp în care, 
după ce primarul Volosevici și-a preluat 
mandatul, a băgat un pic de disciplină 
în activitatea operatorului. Înțelegem 
de aici că atât de „bine” și-a făcut treaba 
RASP, regia care urmărește activitatea 
Rosal și măsoară câte căi publice s-au 

măturat, încât a aprobat pentru situații de 
lucrări din nou cifre astronomice! De 2 
săptămâni, de când salariații operatorului 
sunt în grevă, orașul s-a îngropat din 
nou în gunoaie. Consilierul local Mihai 
Tonsciuc susține că, sub pretextul 
majorării salariului minim, Rosal solicită 
CL Ploiești o creștere a tarifului de 13% 
pentru curățenie căi publice și aproximativ 
13% pentru deszăpezire. Acesta chiar a 
promis: „Din poziția mea de președinte al 
Comisiei de Utilități Publice și din cea de 
consilier local al USR-PLUS mă voi opune 
acestei măriri a tarifului”. Deocamdată, 
pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 
această lună nu a existat un proiect de 
hotărâre pe acest subiect, ba chiar se pare 
că autoritățile publice sunt din ce în ce 
mai hotărâte să scape de această societate.

PE CE O FI PLĂTIT PRIMĂRIA PE CE O FI PLĂTIT PRIMĂRIA 
PLOIEȘTI, ANUL TRECUT,PLOIEȘTI, ANUL TRECUT,  

20 DE MIL. LEI 20 DE MIL. LEI 
CĂTRE ROSAL?CĂTRE ROSAL?

Primarii de pe Valea Prahovei s-au 
întâlnit cu reprezentanții Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere și Consitrans pentru a discuta despre 
constrângerile din teren privind reactualizarea 
studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic 
al Autostrăzii București - Brașov, tronson 
Comarnic-Brașov. Reuniți în Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prahovei 
în Acțiune”, primarii din Comarnic, Sinaia, 
Bușteni, Azuga și Predeal au venit cu propriile 
lor sugestii în legătură cu corecturile ce 
trebuie aduse studiilor de fezabilitate realizate 
în 2006 și 2014. Gazda întâlnirii, primarul 
Vlad Oprea, a declarat: „Mă bucur că, la mai 
puțin de o lună de la semnarea contractului 
pentru revizuirea studiului de fezabilitate și 
proiectarea autostrăzii, avem această primă 
întâlnire de lucru. Susținem acest proiect 

și punem la dispoziția specialiștilor toată 
infrastructura necesară pentru realizarea 
autostrăzii. Am discutat și cu ceilalți primari 
studiile din 2006 și 2014 și avem deja comentarii 
și sugestii pentru realizarea celui mai bun și 
sustenabil proiect. Pe sectorul de drum din 
Sinaia, nu vom susține decât varianta unui 
singur tunel prin Munții Baiului. Este singura 
soluție fezabilă și durabilă pentru fl uidizarea 
trafi cului și reducerea impactului în ecosistem.” 
Reprezentanții CNAIR și Consitrans au 
prezentat propunerea tehnică a autostrăzii 
și au solicitat primarilor puncte de vedere și 
sprijin în întocmirea documentației. Urmează 
ca în perioada următoare să aibă loc vizite în 
teren la care vor participa și reprezentanții 
primăriilor pe raza cărora se va construi 
autostrada.

ÎNTÂLNIRE A REPREZENTANȚILOR ÎNTÂLNIRE A REPREZENTANȚILOR 
CNAIR CU PRIMARII DE PE CNAIR CU PRIMARII DE PE 

VALEA PRAHOVEI VALEA PRAHOVEI 
PENTRU AUTOSTRADA PENTRU AUTOSTRADA 
COMARNIC-BRAȘOVCOMARNIC-BRAȘOV
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Rusia se bucură de încrederea 
a 16% dintre compatrioții 

noștri, iar China este simpatizată 
de 19% dintre români. Cu privire la 
șefi i de stat, încrederea în Joe Biden 
este mai ridicată în rândul celor 
peste 60 de ani, al celor cu un nivel 
de educație mai scăzut, inactivi 
pasivi, iar în Angela Merkel tind să 
aibă mai multă încredere locuitorii 
din regiunea de Nord-Est, cei cu 
un venit mai ridicat și angajații 
din sectorul privat. În Vladimir 
Putin au încredere mai mare 
bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei 
cu educație medie sau superioară 
și cei cu un venit mai ridicat. 
Remus Ștefureac, președintele 
Strategic Th inking Group, a 

declarat: „Încrederea în țările, 
organizațiile și liderii occidentali 
este semnifi cativ mai mare decât 
încrederea în țări din spațiul estic 
apropiat sau îndepărtat. Acest 
lucru consolidează concluziile 
anterioare privind validarea 
reperelor occidentale în societatea 
românească. Pe de altă parte, 
tendința încrederii este una 
descendentă comparativ cu alți ani, 
ceea ce sugerează o evaluare mai 
exigentă din partea românilor pe 
fondul unor evenimente și evoluții 
politice și sociale complexe în țări 
importante din spațiul occidental.” 
Încrederea în SUA este mai ridicată 
în rândul bărbaților, al tinerilor sub 
30 de ani și al vârstnicilor (peste 

60 de ani), al celor cu un nivel de 
educație mai scăzut. De asemenea, 
bărbații, persoanele sub 45 de ani, 
cei cu un nivel de educație ridicat 
și cu un venit care le asigură mai 
mult decât un trai decent, angajații 
din sectorul privat tind să aibă o 
încredere mai mare în Germania.

DRUMUL SPRE UE, NATO 
ȘI SUA, IREVERSIBIL

O majoritate covârșitoare a 
românilor (81%) este de părere că 
România trebuie să aleagă direcția 
Vest (adică UE, SUA, NATO)  din 
punctul de vedere al alianțelor 
politice și militare. În ceea ce 
privește încrederea în Rusia, tinerii 
de 18-29 ani au ceva mai multă 

încredere în această țară, comparativ 
cu media populației. Neîncrederea 
în Rusia este ușor mai ridicată în 
rândul celor peste 60 de ani și în 
rândul locuitorilor din București 
și din urbanul mare.   Previzibil, 
nu? Tinerii nu știu ce a însemnat 
România sub comunismul născut 
în Rusia, de aceea își îndreaptă 
simpatia spre Est.

Încrederea în UE este mai 
ridicată în rândul următoarelor 
categorii: bărbații, tinerii sub 30 

de ani, cei cu un nivel de educație 
ridicat și cu un venit care le asigură 
mai mult decât un trai decent, 
gulere albe, locuitori din București 
sau din mediul rural, regiunea 
Nord-Est sau București-Ilfov.

Bărbații, cei peste 60 de ani, 
cei cu un nivel de educație mai 
ridicat, locuitorii din București 
sau din urbanul mare (peste 90 de 
mii de locuitori) au încredere în 
NATO într-o proporție mai mare 
decât celelalte categorii.

ȘOFER LA UN PAS DE COMĂ 
ALCOOLICĂ, DEPISTAT LA 

VOLAN
Polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Urlați au oprit pentru 
control un autoturism condus de 
un bărbat, pe strada Jercălăi, din 
localitate. „Întrucât conducătorul 
auto emana halenă alcoolică, a 
fost testat cu aparatul etilotest 
care a rezultat o valoare de 1, 25 
mg/l alcool pur în aerul expirat”, 
a precizat IJP Prahova. În cauză, 

a fost întocmit un dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de conducerea unui vehicul sub 
infl uența alcoolului. Persoana 
în cauză a fost sancționată 
contravențional conform Legii 
nr.55/2020.

SUTE DE SOCIETĂȚI, 
RESTAURANTE, TERASE ȘI 

PARCURI, VERIFICATE
Peste 300 de polițiști din cadrul 

Inspectoratului Județean de Poliție 
Prahova, împreună cu jandarmi 

din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Prahova și 
jandarmi din cadrul Grupării 
de Jandarmi Mobilă „Matei 
Basarab”, reprezentanți ai 
Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență Prahova, precum și 
polițiști locali au acționat pentru 
verifi carea măsurilor impuse 
prin legislația specifi că stării 
de alertă. La aceste activități 
au participat și reprezentanți 
ai instituțiilor cu atribuții de 
control, respectiv specialiști 
din cadrul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Prahova, ai 
Direcției Sanitar-Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Prahova, din cadrul Direcției de 
Sănatate Publică Prahova și din 
cadrul Comisariatului Județean 
pentru Protecția Consumatorilor 
Prahova. În județul Prahova 
au fost verifi cate peste 440 

de obiective/locații (societăți 
comerciale, restaurante, terase, 
parcuri, mijloace de transport în 
comun), fi ind legitimate peste 
2000 de persoane și verifi cate 
peste 450 de autovehicule (dintre 
acestea aproximativ 200 de 
mijloace de transport public în 
comun). „ Astfel, au fost efectuate 
verifi cări la peste 200 de societăți 
comerciale, fi ind aplicate în total 
142 de  sancțiuni contravenționale, 
în cuantum de peste 35.500 de lei. 
Dintre acestea, 127 de sancțiuni au 
fost aplicate pentru nerespectarea 
măsurilor de protecție individual”, 
a anunțat IJP Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a 
anunțat că, de la 1 aprilie, asigurații vor putea 

să ridice medicamentele prescrise de la orice farmacie 
din țară, indiferent dacă aceasta are sau nu contract 
cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care are și 
medicul prescriptor. Excepție vor face medicamentele 
aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se 
eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate 
în evidența căreia se afl ă asiguratul, cu condiția ca 
furnizorul de medicamente să fi e în contract cu 
aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se afl ă 
și medicul care a emis prescripția medicală. Această 
nouă reglementare este cuprinsă într-o hotărâre 
aprobată de Guvern.

Adrian Gheorghe, președintele CNAS, a afi rmat: 
„Este o măsură care va asigura un acces mai facil 
al pacienților la tratamentele necesare, mai ales în 
această perioadă difi cilă pe care o traversăm. Însă 
nu ne vom opri aici. Alte măsuri menite să vină în 
sprijinul pacienților sunt propuse de CNAS în proiectul 
de contract-cadru pentru anii 2021-2022, pe marginea 
căruia, până la data de 30 martie 2021, se desfășoară 
consultările și negocierile cu organizațiile patronale, 
sindicale și profesionale reprezentative din domeniul 
medical. Noul proiect de contract-cadru va fi  supus 
aprobării Guvernului, astfel încât să intre în vigoare 
începând cu data de 1 iulie 2021.”

FACILITĂȚI PENTRU ELIBERAREA FACILITĂȚI PENTRU ELIBERAREA 
MEDICAMENTELOR DIN FARMACIIMEDICAMENTELOR DIN FARMACII

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a anunțat noi măsuri 
pentru limitarea răspândirii Sars-Cov 2, aplicabile încă din 28 

martie. Acestea suplimentează măsurile afl ate deja în vigoare, inclusiv 
cele în care se aplică scenariile verde, galben și roșu. Secretarul de stat în 
MAI, Raed Arafat, a sintetizat aceste restricții după cum urmează:

- în localitățile unde incidența cazurilor de Covid-19 pe ultimile 14 
zile trece de 4 la mia de locuitori, circulația în zilele de vineri, sâmbătă 
și duminică va fi  permisă până ora 20,00, iar activitatea operatorilor 
economici se va desfășura până la ora 18,00. Revenirea asupra acestei 
măsuri în timpul weekend-ului se face când incidența scade sub 3,5 la 
mie;

-în localitățile în care se va depăși incidența de 7,5 la mia de locuitori, 
circulația va fi  permisă până la ora 20,00 pe toată durata săptămânii, 
iar la operatorii economici își vor înceta activitatea la 18.00 în întreaga 
săptămână. Revenirea asupra acestei măsuri va fi  dacă scade sub 7 la mie.

În noaptea de 3 spre 4 aprilie și 1 spre 2 mai, de sărbătorile pascale 
catolice și ortodoxe, se face excepție de la aceste reguli, circulația fi ind 
permisă până la ora 2.00.

NOI RESTRICȚII NOI RESTRICȚII 
DE CIRCULAȚIE ÎN DE CIRCULAȚIE ÎN 
CRIZA COVID 19

omitetul Național pentru Situații de Urgență a anunțat noi măsuri

81% DINTRE ROMÂNI CRED CĂ 81% DINTRE ROMÂNI CRED CĂ 
DIRECȚIA ȚĂRII ESTE SPRE VEST DIRECȚIA ȚĂRII ESTE SPRE VEST 
Se pare că nostalgicii fostului bloc comunist nu mai au nicio șansă în România. Nici măcar cei care 

nutresc simpatii față de China. Un sondaj de opinie al INSCOP, denumit „Neîncrederea publică: Vest 
vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false”, publicat de 
„Caleaeuropeană.ro”, arată că 57,6% dintre români au un nivel mare de încredere față de Germania, 51,6% 
cred puternic în Uniunea Europeană, 49,4% au încredere în NATO și 47,2% în SUA. 
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RAZII PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA

„Polițiștii au acționat pe DJ 102 și 
DJ 102C, în Plopeni Sat și Sângeru, 
ocazie cu care au fost instituite 10 
fi ltre rutiere, pentru prevenirea 
și combaterea principalelor 
cauze generatoare de accidente, 
în special pentru identifi carea 
conducătorilor auto care nu 
respectă regimul legal de viteză și 
a celor care conduc autovehicule 
sub infl uența băuturilor alcoolice, 

precum și a abaterilor săvârșite de 
pietoni și bicicliști. IJP Prahova a 
anunțat că polițiștii au controlat 
aproximativ 300 de autovehicule 
și au aplicat peste 120 de sancțiuni 
contravenționale, dintre care 
cele mai multe pentru abateri la 
regimul rutier, conform OUG  
nr.  195/2002. „Dintre abaterile 
la regimul rutier identifi cate, cele 
mai multe sancțiuni (37) au fost 
aplicate conducătorilor auto care 
au depășit regimul legal de viteză. 
Valoarea totală a sancțiunilor 
depășește 47.000 de lei”, a precizat 
IJP Prahova, care au recomandat 
ca participanții la trafi c să 

adopte o conduită preventivă, să 
respecte regimul legal de viteză, 
să nu depăşească coloana de 
autovehicule, să nu oprească sau să 
staţioneze în locuri unde ar putea 
împiedica desfăşurarea normală 
a trafi cului rutier și să fi e atenți 
la semnalele polițiștilor rutieri. 
„Totodată, în contextul prevenirii 
răspândirii virusului SARS-
COV-2 recomandăm cetățenilor 
să respecte în continuare normele 
de igienă și de conduită sanitară, 
măsurile de distanțare fi zică şi să 
poarte mască de protecţie, pentru 
a-și proteja propria sănătate și 
viață, dar și pentru a-i proteja 

pe cei din jur”, a mai precizat IJP 
Prahova.

ACIDENT LA CHEIA. UN 
AUTO A CĂZUT DE PE UN 

POD
Acicidentul rutier a avut loc 

în localitatea Cheia, comuna 
Măneciu. Un autoturism a căzut 
de pe un pod, iar o persoană a 
sunat la 112 și a solicitat ajutorul. 
Potrivit ISU Prahova, în auto se 
afl a conducătorul auto, care, din 
fericire, nu prezenta leziuni. La 
fața locului au fost mobilizate 
două echipaje de stingere și unul 
de prim ajutor.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu 
și directorul general al Institutului 

Național al Patrimoniului, Ștefan Bâlici, 
au vorbit pentru prima dată despre unele 
intervenții „în regim de urgență” la Castelul 
Peleș. Bine, că „urgența” începe la vară către 
toamnă, e altă poveste. Declarațiile celor doi 
au venit în contextul ceremoniei dedicate 
împlinirii a 140 de ani de la proclamarea 
Regatului României,  la care au fost prezenți 
Custodele Coroanei, MS Margareta și alți 
membri ai familiei regale. Ar fi  vorba despre 
lucrări la acoperișul castelului Peleș, edifi ciu 
cel mai vizitat din România, precum și 
intervenții la terasele castelelor Peleș, Pelișor 
și Foișor, o investiție estimată la 700.000 
de lei, procedura de achiziție publică fi ind 
demarată deja prin intermediul SEAP. 

Ministrul Culturii a spus: „Este pentru prima 
dată, cred, când derulăm prin Programul 
Național de Restaurare a Monumentelor 
proiecte dedicate Castelului Peleș. Sunt 
probleme aici, sunt unele probleme urgente 
unde am încercat să intervenim exact prin 
programul dedicat urgențelor, dar și probleme 
de consolidare, care necesită timp. Lucrările 
de restaurare sunt migăloase, cu proceduri 
destul de complexe și de aceea trebuie să 
lucrăm neîncetat”. Înțelegem așadar că a 
fost găsită o modalitate de fi nanțare având 
în vedere statutul Domeniului Regal de la 
Sinaia. Acesta aparține, din 2008, exclusiv 
Familiei Regale, mai puțin castelul Foișor, 
care a rămas statului român, ca reședință 
de protocol. La preluarea proprietății ce îi 
aparține din 1914, regele Mihai a declarat 

că „porțile Peleșului vor rămâne deschise 
românilor pentru eternitate.” Și așa s-a și 
întâmplat. Există un memorandum încheiat 
cu Guvernul României, prin Ministerul 
Culturii, care se reînnoiește din 3 în 3 ani, 

prin care statul român plătește Casei Regale 
o chirie lunară modică pentru a putea folosi 
și administra ca muzeu Peleșul și Pelișorul, 
prin intermediul Muzeului Național Peleș.

că porțile Peleșului vor rămâne deschise prin care statul român plătește Casei Regale

STATUL ROMÂN SE ANGAJEAZĂ SĂ REMEDIEZE STATUL ROMÂN SE ANGAJEAZĂ SĂ REMEDIEZE 
ACOPERIȘUL ȘI TERASELE DE LA PELEȘACOPERIȘUL ȘI TERASELE DE LA PELEȘ

ICDVV SARE ÎN AJUTORUL ICDVV SARE ÎN AJUTORUL 
LOCUITORILOR DIN LOCUITORILOR DIN 

VALEA CĂLUGĂREASCĂVALEA CĂLUGĂREASCĂ
Primarul comunei Valea 

Călugărească, Ioana Neagu, 
a găsit o soluție pentru a putea 
controla alimentarea cu apă, 
defi citară din punctul de vedere al 
calității și continuității serviciului. 
Aceasta a precizat: „Frontul de 
captare din satul Rachieri este 
compus din cinci foraje: trei dintre 
acestea, săpate la o adâncime de 
80 m, sunt realizate în anul 1982 
și două foraje, la o adâncime de 
140 m, sunt realizate în 1995.  În 
urma discuțiilor purtate cu mai 
multe fi rme de specialitate, am găsit 
ca soluție de moment denisiparea 
celor două puțuri cu adâncimea de 
140 m. Cele trei, realizate în 1982, 
prezintă un grad ridicat de uzură, 
nemaiputând fi  denisipate. Prețul 
unui foraj de denisipare este de 
aproximativ 3.391,5 euro. Totodată, 
am avut o întâlnire cu directorul 
ICDVV Valea Călugărească, Ion 
Marin, în vederea găsirii unei soluții 
tehnice pentru captarea surplusului 
de apă pe care dânșii o au la puțul 
de la Liceul Agricol. Acesta a fost de 
acord să dea cu titlu gratuit apă către 
cetățenii comunei. La acest moment 
ne afl ăm în faza de pregătire a 
documentelor pentru preluarea 
ofi cială a surplusului de apă: 
aprobare HCL, obținere autorizații 

și execuție lucrări. Această soluție 
va fi  de folos mai ales pe perioada de 
vară, când consumul este mai mare”. 
Terenul pe care este situată atât 
gospodăria de apă, cât și forajele 
de la Rachieri, aparține Institutului 
de Cercetare. Primăria a avut 
întrevederi cu conducerea ICDVV și 
reprezentanții Academiei de Științe 
Agricole și Silvice București în care 
s-a discutat despre posibilitatea 
preluării în proprietatea Primăriei, 
cu titlu gratuit, a terenului 
respectiv, în suprafață de 26 ha. 
Odată cu transferul suprafeței, 
autoritatea locală va putea investi 
pentru forarea unor puțuri noi, iar 
cetățenii care au case construite pe 
acele loturi vor intra în legalitate 
și, de asemenea, se vor parcela 
terenuri pentru noi locuri de casă, 
se va amenaja un teren de sport și 
un loc de joacă pentru copii.

și execuție lucrări Această soluție

USR PRAHOVA PROMOVEAZĂ LA USR PRAHOVA PROMOVEAZĂ LA 
CONDUCERE DOAR INȘI CARE CONDUCERE DOAR INȘI CARE 

CUMULEAZĂ PENSIA CU SALARIUL

Tânărul partid Uniunea Salvați România 
face în Prahova fi x ceea ce critica la alții. 

Cu alte cuvinte se nărăvește odată ajuns la putere, 
în loc să schimbe lucrurile, așa cum a promis. De 
exemplu, avem în vedere poziționarea în diverse 
funcții ale celor care vor cumula pensia cu salariul. 
Subprefectul Felix Bulearcă este primul caz în care 
USR dovedește că nu mai seamănă cu ceea ce a fost. 
Ori a vrut să pară și ne-a păcălit. Acesta cumulează 

pensia militară de 83.484 lei/an (6.957 lei/lună), 
cu salariul de subprefect, de 15.600 lei brut lunar. 
Apropo, poate-l bate gândul pe domnul subprefect 
să-și completeze declarație de avere și CV pentru a 
le publica pe site-ul instituției. La Câmpina, USR 
nu a găsit o propunere mai bună de viceprimar 
decât tot un rezervist al MAI, în persoana lui Liviu 
Dumitrache. Acesta, e drept, ca fost funcționar la 
Jandarmerie, are o pensie mult mai mică, de 34 
464 lei/an (2.872 lei/lună), pe care o va cumula, 
dacă va fi  votat ca viceprimar, de 98.400 lei net/
an (8.200 lei/lună). Se pare că PNL, USR+PLUS 
și PMP susțin propunerea colegilor de la USR 
pentru a-l desemna pe Dumitrache ca adjunct 
al primarului Alin Moldoveanu. Acesta, potrivit 
„Oglinda.ro”, are 52 de ani, a învățat la Liceul 
Industrial nr.2 Câmpina, apoi a absolvit cursurile 
Școlii Militare „Ioan Vodă”- Sibiu, specializarea 
„Maiștri militari”. Are o  specializare în „Inginerie 
economică în domeniul mecanic”, obținută la 
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică din 
cadrul UPG Ploiești. Dumitrache a lucrat în cadrul 
jandarmeriei-la Câmpina și apoi la Ploiești-iar din 
2016 este pensionar. 

ânărul partid Uniunea Salvați România
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GRĂDINIȚĂ NOUĂ LA CÂMPINA

Ministrul Dezvoltării, 
Cseke Attila, a semnat 

contractul de fi nanțare pentru 
construirea unei grădinițe la 
Câmpina. Valoarea investiției, 
fi nanțată prin Programul 
Operațional Regional 2014-
2020, se ridică la 5.588.997,73 
lei, perioada de execuție fi ind 
de 18 luni. Noua grădiniță, 
parter și etaj, va avea o suprafață 
construită de 800 mp și trei săli 

de clasă, cu o capacitate de 80 
de locuri, din care 40 pentru 
program prelungit, iar alte 40 
alocate celor două grupe care 
vor împărți o singură sală și 
vor funcționa în schimburi, 
cu program normal. Proiectul 
va duce la creșterea efi cienței 
sistemului de învățământ 
preșcolar în Câmpina.

inistrul Dezvoltării
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Proiectul de buget pentru anul 
2021 al Administrației Fondului 

pentru Mediu (AFM) a fost publicat spre 
consultare publică pe site-ul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. Programele 
AFM  vor avea un buget destinat plăților 
de aproximativ 2,8 miliarde de lei, aproape 
dublu față de cei 1,5 miliarde de lei din 2019, 
dar și o componentă, încă neprecizată, de 
credite de angajament.

Rabla clasic: va avea un buget total de 
440 de milioane de lei, cu 35 de milioane 
de lei mai mare decât în 2020, care va 
permite achiziționarea a peste 55.000 de 
autovehicule noi, mai puțin poluante.

Vor fi  majorate: prima de casare de 
la 6.500 lei, la 7.500 de lei; ecobonusul 
tehnologie hibrid (nu plug-in) de la 2.500 
lei, la 3.000 de lei; ecobonusul GNC/GPL/
emisii sub 96 g CO2/km de la 1.000 de lei, 
la 1.500 de lei. Suma maximă ce va putea 
fi  decontată din costurile unei mașini noi 
este de aproximativ 2.250 euro, deoarece 
ecobonusurile pot fi  combinate între ele și 
adăugate la prima de casare.

Rabla Plus: va avea un buget 400 de 
milioane de lei, dublu față de anul trecut. 
Este vorba, la acest program, de cea mai 
mare primă din Europa pentru mașinile 
electrice: 10.000 de euro pentru full electric 
și circa 4.500 de euro pentru mașini hibride 
plug-in, dar nu mai mult de 50% din 
valoarea autovehiculului nou. Vor putea fi  
achiziționate până la 6.600 de mașini full 
electrice și aproximativ 5.000 de mașini 
hibride plug-in. 

Rabla electrocasnice: Programul va 
avea un buget de 75 de milioane de lei. Se 
vor putea achiziționa prin program aparate 
frigorifi ce, mașini de spălat rufe, mașini 
de spălat vase, aparate de aer condiționat, 
televizoare, laptopuri și tablete.

Transport public electric: se va 
continua programul pentru implementarea 
contractelor încheiate cu orașele București 
și Brașov pentru achiziționarea autobuzelor 
electrice și electic-hibride. 

Va fi  dezvoltat apoi un program nou 
pentru „înverzirea” transportului local 
al elevilor, respectiv, „Programul privind 
îmbunătățirea calității aerului și reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând 
autovehicule mai puțin poluante în 
transportul elevilor -microbuze electric-
hibride, electrice, GNC - care va avea un 
buget de 600 de milioane de lei.

Infrastructura verde: acesta prevede 
continuarea programului destinat instalării 
stațiilor de reîncărcare în municipiile 
reședință de județ, cu un buget de 21 
milioane lei. Alte 500 de milioane de 
lei sunt alocate pentru un program nou 
destinat celorlalte categorii de autorități 
locale (municipii de rang II, orașe, stațiuni 
turistice etc.), iar 175 de milioane de lei 
vor merge către operatorii economici care 
doresc să instaleze stații de reîncărcare pe 
autostrăzi, drumuri naționale și europene.

Iluminat ecologic stradal: Programul 
privind iluminatul public stradal va 
continua, având asigurate 800 de milioane 
de lei, din care: 500 milioane lei pentru 

lansarea unei noi sesiuni de fi nanțare în anul 
2021 și 300 milioane lei pentru aprobarea 
dosarelor de fi nanțare depuse în sesiunea 
din anul 2020.

Efi ciență energetică în case, școli 
și instituții publice: acesta are două 
componente, respectiv,  creșterea efi cienței 
energetice în clădiri unifamiliale, cu un 
buget total de 429 de milioane de lei 
(15.000 euro/locuință) și creșterea efi cienței 
energetice în clădiri publice (școli plus 
alte clădiri ale UAT), cu un buget de 1,40 
miliarde de lei. 

Panouri fotovoltaice: programul 
asigură fi nalizarea restanțelor din sesiunea 
anterioară, în baza bugetului neconsumat 
anul trecut. Va fi  relansat, de asemenea, 
Programul privind instalarea de sisteme 
fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 
neracordate la rețeaua electrică, cu un buget 
de 250 milioane lei, ținând cont de interesul 
manifestat de autoritățile locale, care și-au 
exprimat dorința de a participa. În acest 
sens, se impune actualizarea situației privind 
gospodăriile izolate la nivel național.

Instalații de reciclare și tratare a 

deșeurilor: programul privind gestionarea 
deșeurilor va avea 1,80 miliarde lei pentru 
lansarea unor sesiuni de fi nanțare, astfel: 
50 milioane lei pentru închiderea unor noi 
depozite de deșeuri municipale neconforme; 
500 milioane lei pentru proiecte care au ca 
scop creșterea capacităților de reciclare prin 
realizarea instalațiilor de reciclare/tratare a 
deșeurilor realizate de operatorii economici; 
1,25 miliarde lei pentru dezvoltarea 
sistemelor de colectare selectivă la nivel local 
(sisteme automatizate de colectare selectivă 
supra și subterane, precum și platforme 
de depozitare temporară a deșeurilor în 
vederea selectării și sortării pe categorii de 
deșeuri).

Alte programe: protecția resurselor 
de apă, sisteme integrate de alimentare 
cu apă, stații de tratare, canalizare și stații 
de epurare- 500 milioane lei; reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
împădurirea terenurilor-200 milioane 
lei credite angajament; dezvoltarea 
infrastructurii velo în Romania-500 de 
milioane de lei pentru piste de biciclete.

La lansarea Programului „Noua Casă”, premierul Florin 
Cîțu a spus că Guvernul României alocă un plafon 

de garantare de 1,5 miliarde de lei pentru a sprijini accesul 
cetățenilor la credite destinate achiziționării unei locuințe 
în condiții avantajoase, iar de acest program vor benefi cia 
18.000 de persoane sau familii. Băncile participante în 
program- BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, 
ING Bank, Raiff eisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, 
Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Vista Bank, Intesa 
Sanpaolo Bank și Alpha Bank- au început deja să primească 
dosarele de credit. Benefi ciarii pot achiziționa în cadrul 
programului următoarele tipuri de spații locative: locuințe 

noi, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin 
programele derulate de ANL; locuințe consolidate, pentru 
care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de 
intervenție în vederea consolidării s-au semnat cu cel mult 
5 ani înainte de data solicitării creditului garantat; alte 
categorii de locuințe, recepționate la terminarea lucrărilor de 
construcții noi sau consolidare cu mai mult de 5 ani înainte 
de data solicitării creditului garantat. În anul 2020, Fondul 
Național de Garantare a Credintelor pentru Intreprinderi 
Mici și Mijlocii a acordat prin cele două programe, „Prima 
Casă” și „Noua Casă”, un număr de 16.102 garanții, pentru 
credite de aproximativ 3,6 miliarde de lei.

lansarea unei noi sesiuni de finanțare în anul deșeurilor: programul privind gestionarea

„NOUA CASĂ”, BUGET DE 1,5 MILIARDE DE LEI

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a făcut un 
apel la primăriile din țară să organizeze acțiuni 

de colectare a lânii și a pieilor de miei, pentru ca acestea 
să nu ajungă în natură, de Paști, ci să fi e reciclate sau 
neutralizate: „Se apropie Sărbătorile Pascale, atât la 
catolici, cât și ortodocși. În această perioadă, an de an, 

ajung în natură sute poate mii de tone de lână și de piei de 
miei, pentru că în momentul de față nu există o industrie 
de reciclare, nu există o industrie care să proceseze aceste 
materii prime. Fac un apel către toate autoritățile publice 
locale, să ajute la colectarea acestor produse”. Barna a 
dat exemplul Primăriei Mădăraș, din Harghita, care a 
inițiat acțiunea „Marea Debarasare”, unde s-au colectat 
câteva tone de lână și, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, vor 
organiza și colectarea pieilor de miei. În cazul în care 
nu se găsește nicio societate care să proceseze pielea de 
miel sau lâna, ele ajung în incineratoare autorizate și vor 
fi  neutralizate. Barna a mai precizat:„Apelul meu către 
primării este să ia în serios acest rol de catalizator și să 
contribuie la schimbările de mentalitate de care avem 
nevoie ca nici terenurile, nici râurile, nici șanțurile să nu 
fi e pline de deșeuri.”

Pentru benefi ciarii de prestații sociale, Casa Națională de 
Pensii Publice a acordat o concesie privind taloanele mov 

pentru pensii, alocații și alte benedicii care se plătesc în cont 
curent sau cont de card. Casa națională a precizat: „Începând cu 
drepturile aferente lunii martie, taloanele mov vor fi  arhivate la 
sediul Ofi ciului Județean de Poștă, pe o perioadă de 24 luni, fără 
a mai fi  restituite caselor teritoriale de pensii. Aceste documente 
de informare pot fi  transmise, la cerere, la domiciliul persoanelor 
interesate, benefi ciari sau împuterniciții acestora. După expirarea 
celor 24 de luni, documentele de informare vor fi  transmise către 
casele teritoriale de pensii.”

inistrul Mediului Tanczos Barna a făcut un

PRIMĂRIILE SUNT INVITATE SĂ CREEZE PRIMĂRIILE SUNT INVITATE SĂ CREEZE 
CENTRE DE COLECTARE A LÂNIICENTRE DE COLECTARE A LÂNII

CONCESII PENTRU CONCESII PENTRU 
BENEFICIARII BENEFICIARII 
PRESTAȚIILOR PRESTAȚIILOR 
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OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 
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DE SERVICII DE TIPAR OFFSET

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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PLANUL NAȚIONAL DE REZILIENȚĂ ȘI REDRESARE 2021-2027 (I)
Vom reda în continuare cele 12 

domenii de intervenție, fără a 
mai specifi ca pilonii din care fac parte 
programele. De reținut că acestea fac referire 
și la complementaritatea cu Politica de 
Coeziune (bugetul multianual european), 
dar fără fondurile alocate agriculturii (19,34 
miliarde euro).

TRANSPORT DURABIL-9,274 
MILIARDE EURO

Conform Raportului Forumul Economic 
2019, România se situează pe locul 119 din 
141 de țări analizate prin prisma calității 
infrastructurii rutiere și pe ultimul loc în 
Europa în ceea ce privește numărul de km 
de autostradă la 100.000 de locuitori. Din 
păcate, suntem și primii din UE la rata 
accidentelor rutiere. Nevoile de investiții 
în infrastructura de transport depășesc 70 
de miliarde de euro, conform ultimelor 
estimări de la nivelul Planului Investițional 
în sectorul Transporturilor. Vedeți bine, prin 
PNRR se pot pune la dispoziție doar 13,24% 
din această sumă (vezi tabel 1). Și folosim 
iar sintagma „din păcate”, în precedentele 
bugete multianuale, România nu a fost în 
stare să acceseze toți banii rezervați pentru 
infrastructură.

Indicatorii urmăriți: peste 250 km de 
autostradă și drumuri expres, peste 330 
km de variante ocolitoare și drumuri de 
legătură la rețeaua primară, peste 140 km 
de cale ferată modernizată/electrifi cată, 39 
unități de material rulant, peste 7 km de 
magistrală de metrou și 50 de unități de 
material rulant.

Complementaritatea priorităților de 
investiții din domeniul Transport durabil 
cu Politica de Coeziune (prin Bugetul 
Multianual al Uniunii Europene 2021-
2027): Programul Operațional de Transport 
(POT)-8,272 miliarde euro; Programul 
Operațional Regional (POR)-1,516 miliarde 
de euro. Cu alte cuvinte, în intervalul 2021-
2027, pe segmentul Transport, România are 
la dispoziție, însumat, 19, 062 mld. euro 
(PNRR+PC).

SCHIMBĂRILE CLIMATICE-6,50 
MILIARDE EURO

Despre schimbările climatice nu este 
nevoie să mai vorbim. Resimțiți fi ecare 
efectele! Pentru România, în PNRR se 
afi rmă că, urmare a condițiilor naturale 
de relief, climă, sol și infl uenței nefaste a 
factorului antropic pe perioade îndelungate, 
degradarea terenurilor afectează 6,367 
milioane hectare cu folosință agricolă, 
respectiv, 43% din suprafața agricolă a țării. 
Alternanța fenomenelor meteorologice 
extreme, evenimente hidrologice majore 
(furtuni, grindină, ploi abundente și 
inundații, chiar tornade), urmate de 
lungi perioade de secetă hidrologică și 
pedologică, tinde să devină caracteristica 
climatică principală pe arealele temperat 
continentale, cu puternic impact asupra 
degradării solurilor și reducerea resurselor 
naturale. Impactul efectelor schimbărilor 
climatice și a factorului antropic se 
identifi că și în zona fondului forestier. La 
acest capitol însă avem o observație: în 30 
de ani, nicio politică statală n-a redus sârgul 
cu care noi ne defrișăm pădurile. Poate în 

acest segment ar trebui ca autoritățile să 
acționeze ferm. Fiindcă, dacă vor continua 
tăierile, ne vom trezi că miliardele UE nu ne 
mai ajută cu nimic! (vezi tabel 2)

Indicatori urmăriți: 300 de amenajări 
de irigații, cu o suprafață amenajată de 2,9 
mil. ha; 550 de amenajări de desecare, cu 
o suprafață deservită de 3 mil. ha; 650 de 
lucrări de combatere a eroziunii solului, cu 
o suprafață deservită de 2,2 mil. ha; 120 de 
puncte de lansare tehnologie antigrindină, 2 
noi puncte de comandă, 100 de generatoare 
terestre amenajate; 40.000 ha reîmpădurite; 
1.000 km de drumuri forestiere; 60 km de 
albie râuri corectată; 200 se spații pentru 
gestionarea fondului cinegetic/forestier. În 
privința irigațiilor și desecărilor, suprafețele 
includ și investițiile de până acum.

Complementaritatea priorităților 
de investiții din domeniul Schimbări 
climatice cu Politica de Coeziune: 
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 
(PODD)-0,647 mld. euro. 

Vom avea așadar, pentru următorii șapte 
ani, la acest capitol, un total (PNRR+PC) de 
7,147 mld. euro.

MEDIU- 2,30 MILIARDE EURO
Pentru a respecta directivele la 

care s-a angajat, România ar avea nevoie de 
13 miliarde de euro pentru apă uzată, de 9 
miliarde de euro pentru apă potabilă și 2 
miliarde pentru deșeuri.

 Aici avem câteva cifre care spun totul: 
-alimentare cu apă: 98,91% populație 

deservită cu rețea de apă în mediul urban 
(10.342.627 de persoane, dintr-un total 
populație urbană de 10.456.496 de locuitori) 
și 35, 76 % în mediul rural (3.172.999 
de pers., dintr-un total de 8.872.342 de 
locuitori);

-rețea de canalizare: 89,90 % populație 
deservită de rețea de canalizare în mediul 
urban (9.400.517 de pers., dintr-un total de 
10.456.496 de locuitori) și 10,06% în mediul 
rural (892.524 de pers., dintr-un total de 
8.872.342 de locuitori);

-1.393 situri contaminate și potențial 
contaminate, dintre care 210 situri 
contaminate istoric și 1.183 situri potențial 
contaminate;

-25 de județe nu au o statia de tratare 
mecano-biologică (TMB).

Presupunem, având în vedere cifrele 
de mai sus, că cea mai mare parte dintre 
investiții ar trebui concentrate în mediul 
rural. (veyi tabel 3)

Indicatori urmăriți: localități peste 
2.000 de locuitori-590.000 km rețea de 
apă, cu 749.000 de benefi ciari, 986.000 km 
de canalizare, cu 529.000 de benefi ciari; 

sisteme alternative canalizare localități sub 
2.000 de locuitori-200.000 de gospodării, cu 
buget mediu/gospodărie de 2.500 euro;

4 noi stații de tratare; 250 de situri 
decontaminate.

Complementaritatea priorităților de 
investiții din domeniul Mediu cu Politica 
de Coeziune: Programul Operațional 
Dezvoltare Durabilă (PODD)-3,444 mld. 
euro; Programul Operațional Regional 
(POR)-0,628 mld. euro. Pentru Programul 
Operațional Sănătate (POS) și Programul 
Operațional Tranziție Justă (POTJ) bugetele 
nu sunt deocamdată stablite.

Bugetul cumulat (PNRR și PC) ar 
fi  deocamdată de 6,372 mld. euro, cu 
posibilitate de majorare de cel puțin 0,6 
mld. euro.

ENERGIE ȘI TRANZIȚIE 
VERDE-1,55 MILIARDE EURO

Comisia Europeană a recomandat 
României să crească nivelul de ambiție 
pentru 2030 până la o pondere a energiei 
din surse regenerabile de cel puțin 34%. 
(vezi tabel 4)

Indicatori urmăriți: 435 km de linie 
electrică, 11 stații modernizate, peste 1.000 
MWh putere instalată energie regenerabilă, 
23.000 de gospodării racordate la rețeaua 
inteligentă (panouri solare), cu un buget de 
6.500 euro/gosp.

Complementaritatea priorităților de 
investiții din domeniile Energie și tranziție 
verde cu Politica de Coeziune: Programul 
Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)-
0,706 mld. euro, Programul Operațional 

Regional-0,873 mld. euro. Programul 
Operațional Tranziție Justă nu are buget 
încă stabilit. Bugetul cumulat PNRR și PC 
ar fi  așadar, provizoriu, de 3,129 mld. euro.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI 
TERMICĂ-1,80 MILIARDE EURO

România are un total de circa 8,5 mil. 
locuințe, 80% fi ind construite în perioada 
1945-1989. Doar 5% dintre apartamente 
sunt modernizate energetic. O treime din 
locuințele României (aproape 2,5 mil) 
benefi ciază de gaz metan, 3,5 mil. locuințe 
folosesc combustibil solid-majoritatea 
lemne,  1,25 mil. apartamente sunt racordate 
la sisteme de alimentare centralizată cu 
agent termic, iar restul utilizează pentru   
încălzire combustibili lichizi sau energie 
electrică. Strategia Națională de Renovare 
pe Termen Lung prevede un buget de cca. 
13 miliarde euro pentru renovarea clădirilor 
până în 2030. Deocamdată, însă, autoritățile 
se mulțumesc cu bugetele pe care le au până 
în 2027. (vezi tabel 5)

Indicatori urmăriți: 250 de clădiri 
publice reabilitate termic ( 2 mil. euro 
valoarea medie proiect), 300 de blocuri (2,5 
mil euro/proiect), cu 18.000 de benefi ciari, 
80 km rețea în București (3 mil. euro/ km), 
200 km de rețea în alte centre urbane (1,5 
mil. euro/km).

Complementaritatea priorităților 
de investiții din domeniile Efi ciență 
energetică și termică cu Politica de 
Coeziune: se asimilează cu domeniile 
Energie și tranziție verde cu Politica de 
Coeziune.

(Va urma)

Tabel 1
Intervenție Buget (miliarde euro)

1. Rutier: Autostrăzi și drumuri expres (TEN-T) 3,54
2. Rutier: Variante Ocolitoare și conexiuni municipii la rețeaua 
TEN-T

1,00

3. Feroviar: investiții în cale ferată 2,80
4. Feroviar: investiții în material rulant 0,35
5. Metrou: cale de rulare, material rulant 1,58
                                   Total 9,274

Tabel 2
Intervenție Buget 

(mld. euro)
1. Sisteme de irigații/
umectare

3,09

2. Sisteme de drenaj/desecări 1,00
3. Lucrări de combatere a 
eroziunii solurilor

2,00

4. Sisteme de protecție 
antigrindină

0,11

5. Împăduriri/refacere a 
ecosistemelor forestiere

0,30

                                       Total 6,50

Tabel 3
Intervenție Buget 

(mld. euro)
1. Rețele de alimentare cu apă, inclusiv componentele inteligente, extindere/
reabilitare ca parte a rețelelor regionale

1,50

2. Sisteme alternative de management a apei uzate menajere pentru 
aglomerările sub 2.000 de locuitori

0,50

3. Situri contaminate și managementul deșeurilor 0,30
                                                          Total 2,30

Tabel 4
Intervenție Buget 

(mld. euro)
1.Sprijin pentru dezvoltarea RET (inelului electric de 400 kV) 0,25
2.Sprijin pentru producția, transportul, distribuția de energie din surse 
regenerabile.

0,50

3.Rețele inteligente de transport și distribuție a combustibililor de tranziție/
surse  regenerabile

0,80

                                           Total 1,55

Tabel 5
Intervenție Buget

 (mld. euro)
1. Efi ciența energetică a clădirilor publice (monumente istorice) 0,50
2. Efi ciența energetică a clădirilor rezidențiale colective/blocuri de locuințe 0,75
3. Energie termică București 0,25
4. Rețele inteligente de asigurare a energiei termice -
celelalte localități urbane

0,30

Total 1,80

T b l 3

 continuare din pagina 1
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O ACȚIUNE MORALĂ SAU UN CUȚIT 
ÎN SPATELE LUI DODON?  

„Am decis să-mi retrag candidatura de 
la funcția de Prim-Ministru al Republicii 
Moldova. Nu îmi pot permite ca numele și 
reputația mea să fi e folosite pentru reglări de 
conturi între clanurile politice, nu sunt păpușa 
nimănui”, afi rma Mariana Durleșteanu 
în mesajul său de retragere. Dânsa mai 
preciza că acceptase invitația PSRM pentru 
ca aveau 37 de mandate și nu miza pe cele 
„15 versus pokemonii” (de la „Pentru 
Moldova” – N.M.), dorind să creeze un 
executiv tehnocrat din profesioniști corecți, 
similar Guvernului Cioloș, care să recâștige 
încrederea cetățenilor în democrație „prin 
actul guvernamental în spirit european”. 

Propusă la funcția de premier pe 11 
februarie de o majoritate „tehnică” din 54 
de deputați PSRM, de la partidul „ȘOR” și 
transfugi ai lui Plahotniuc, anunțul din 16 
martie al candidatei Durleșteanu a venit 
aparent ca o oală cu uncrop peste tabăra 
PSRM & company, dar mai ales ca un cuțit 
în spatele lui Dodon. Aceștia sperau să-și 
valorifi ce în continuare schemele coruptibile 
si infl uența din Parlament pentru ca, prin 
alianțe și conspirații conjuncturale să voteze 
un executiv cu care ar preveni anticipatele 
ce nicidecum nu le convin în momentul de 
față. Retragerea candidatei PSRM poate fi  
califi cată și ca o consecință a incapacității 
lui Dodon de a se înțelege până la capăt cu 
Shor, care urma să-i asigure voturile necesare 
instalării executivului jinduit. Senzația 
generală însă este că episodul Durleșteanu 
a fost ultima zvâcnire de mare partid a 
formațiunii  conduse de Dodon, fi ind o 
chestiune de timp până ce PSRM va luneca, 
pe același tobogan ca și PCRM, la subsolul 
pragului electoral. Din spate vin, fl ămânzi 
de putere și bani, alți aventurieri dornici să 
muște hălci zdravene din același electorat.

Mișcarea președintei Maia Sandu i-a 
prins ca din oală pe absolut toți liderii 
formațiunilor parlamentare. „Maia Sandu a 
jucat abil și a mai câștigat o partidă în fața 
lui Dodon. Șah (încă nu mat) la rege. Regina 
și-a făcut mutarea îndrăzneață”, declarase 
Pavel Filip. Dar cea mai grea lovitură pare 
să fi  fost pentru Andrei Năstase și „genialul” 
său locotenent Alexandr Slusari. „Avusesem 
dreptul și eu, ca oricare/La o nebunie, la un 
ultim glonţ”, a postat Năstase aproape de 
miezul nopții, după ce și-a revenit din șoc, 
poezia lui Păunescu „Orație de nuntă”. După 
care a șters postarea în dimineața celei de-a 
doua zi, lăsând de înțeles o trimitere la alt 

vers din clasica „Baladă a chiriașului grăbit”, 
deja din Germania: „Rămâi sănătoasă, 
cucoană,/Că-mi iau geamantanul și plec”. Și 
doar Adrian Candu, liderul „Pro Moldova”, 
califi case ca o „surpriză plăcută” numirea 
lui Grosu ca premier, deși sugera că 
refuzul Marianei Durleșteanu ar fi  acțiune 
dintr-un scenariu premeditat, cunoscut doar 
lui Dodon și Sandu. 

DODON ÎN ZODIA CONSPIRAȚIEI: 
RETRAGEREA CANDIDATEI PSRM 

OPERAȚIE SPECIALĂ
După întâlnirea socialiștilor cu șefa 

statului, Igor Dodon a lăsat impresia că nu 
știa de retragerea Marianei Durleșteanu. 
Fericit că în sfârșit a fost acceptat la o 
întâlnire cu Maia Sandu și că „pentru câteva 
minute am discutat unu la unu” (două 
minute, din mers, de la birou până la lift , 
va preciza ulterior Sandu) și s-ar fi  înțeles 
cu anticipatele pentru august-septembrie, a 
intrat într-o profundă confuzie când a fost 
lovit de jurnaliști direct în numele tatălui 
cu întrebarea despre refuzul candidatei 
majorității tehnice. Trebuia să-i vezi 
mina celui care cu câteva secunde până la 
întrebare se mai credea buricul politicului 
de la Chișinău, ca să-ți dai seama ce lovitură 
a primit. După un șir de bâlbâieli a comentat 
că decizia ar fi  fost luată sub presiune din 
afară, altfel nu se putea să-și fi  „luat păpușa 
și să fi  plecat, exact ca la grădiniță, total 
neserios”. Abia a doua zi dimineață liderul 
PSRM „preciza” că mesajul de retragere 
plasat la ora 15:33, cu câteva minute 
înainte de a se încheia discuția cu Maia 
Sandu, îl face să creadă că totul ar fi  fost 
organizat din timp. După care socialiștii 
s-au avântat într-o cursă debusolată în 
urma trenului. Liderul fracțiunii Corneliu 
Furculiță a citit o declarație de constituire 
a unei noi majorități parlamentare din 53 
de deputați de la PSRM, „Pentru Moldova” 
și 3 „neafi liați” (aceleași semnături, cu doar 
una lipsă, a lui Sergiu Sîrbu, internat în 
stare gravă la spital cu coronavirus) și l-au 
propus candidat la premier pe proaspătul 
lor ambasador la Moscova …Vladimir 
Golovatiuc. După pierderea prezidențialelor, 
planul socialiștilor era limpede ca apa 
lacului Baikal:  evadarea  lui Chicu, 
debandadă totală, pandemie dezlănțuită, 
posibil intenționat, pentru a o învinui pe 
Maia Sandu de proastă administrare și a o 
impune să desemneze un premier „nou”, 
dar tot al socialiștilor. Votat de penali, dar 
cu posibilitatea de a lua bani din fonduri 
europene. Contabilizând apoi eventualele 

succese ca fi ind socialiste și plasând vina 
eșecurilor în curtea președinției. 

Dar n-a fost să fi e. Chiar dacă au contestat 
la CC candidatura lui Igor Grosu la funcția 
de prim-ministru în două versiuni, ambele 
n-au avut sorți de izbândă – Înalta Curte a 
declarat decretul președintei Maia Sandu 
perfect constituțional. 

„GUVERNUL GROSU NU VA TRECE! 
NOI NE VREM PARLAMENTARI”! 

Guvernul Grosu urma să fi e votat pe 25 
martie. Cu două zile înainte, candidatul 
prezentase legislativului programul de 
guvernare și garnitura executivului. Mai 
mulți experți îi dădeau șanse – este în 
interesul tuturor să-l voteze. Deputații, 
deși nu și-l doresc ca premier, multora le 
e greu să se despartă de fotolii pe încă doi 
ani. Dacă nu-l votează, se deschide calea 
anticipatelor, iar dacă îl votează, nu e exclus 
că acest guvern să-și ducă mandatul până în 
2023, când vor avea loc alegeri la termen, 
califi cau ghicitorii în bobii politici. Chiar 
și șefa statului, deși susținea că 70% dintre 
cetățeni susțin anticipatele, preciza în ajun 
că „alegerile pot avea loc doar atunci când 
pandemia va fi  controlată, când situația se 
va îmbunătăți considerabil”. Și Igor Grosu 
venea cu un mesaj care nu sugera versiunea 
Natalia Gavriliță. Programul său de 
guvernare era bazat pe trei priorități: 1) lupta 
efi cientă cu criza pandemică și economică, 
campania de vaccinare, revenirea la viață 
normală pentru toți cetățenii; 2) curățarea 
rapidă de scheme și corupți a instituțiilor, 
agențiilor și întreprinderilor de stat, și abia 
3) declanșarea alegerilor anticipate. 

Fracțiunile parlamentare însă nu au 
fost determinate cum votează până în ziua 
votului. Singurii care s-au declarat clar 
disponibil să voteze Guvernul PAS au fost 
democrații lui Filip. De cealaltă parte, PSRM 
& company au anunțat categoric că nu-l vor 
susține, ei având propria candidatură nouă. 
Platforma DA încerca să ghicească ce va face 
PAS, iar cei de la „Pro-Moldova” se aliaseră 
tacit din ajun la „majoritatea tehnică”. 
Majoritate care până la urmă a recurs la 
o acțiune disperată – PSRM și „Pentru 
Moldova”, după votarea agendei, au părăsit 
ședința, iar spicherul Zinaida Greceanîi 
a declarat eșuată investirea Guvernului 
Grosu. Și o întrerupere, menită să separe 
investirea guvernului Grosu de celelalte 
chestiuni de pe agendă. Foarte importante 
pentru nevoile cetățenilor în aceste 
vremuri grele!  O declarație cu privire la 
dezacordul dizolvării parlamentului, votată 
de astă dată și de cei de la „Pro-Moldova”, 
botezată ulterior de comentatori Declarația 
„Noi vrem parlamentari!” Și un proiect 
de  lege pentru obligativitatea de  a traduce 
în limba rusă actele Biroului Permanent! 
Asta pe motiv că la peste trei decenii de la 
instituirea limbii române ca limbă ofi cială 
a statului și de la Independența Republicii 
Moldova, unii parlamentarii nu ar cunoaște 
limba română! Ambele decizii într-un gest 
de sinucidere, probabil.

Ceea ce a urmat se înscrie între 
obligativitatea unor formalități necesare și a 
unor gesturi de frondă sau bravadă deșartă. 
La consultările formale și constituționale 
convocate a doua zi de Maia Sandu s-au 
prezentat „Pro Moldova”, Platforma DA, 
PDM și PAS. PSRM și „Pentru Moldova” 
au motivat că sunt prinși într-o agendă 
suprasolicitată și nu reușesc să se prezinte 
la ora fi xată. Maia Sandu a transferat 
consultările cu aceste fracțiuni pentru 
luni, 29 martie. Cum acestea și-au reiterat 
aceeași poziție ca și anterior, șefa statului 
s-a adresat în după amiaza aceleași zile cu 
o declarație prin care a anunțat cetățenii 
că a sesizat CC pentru constatarea 
circumstanțelor constituționale de 

dizolvare a Parlamentului. Să chemi în 
situația actuală oamenii la alegeri anticipate 
este grav, dar nu și inadmisibil.

IARMAROCUL DE PREMIERI ȘI 
GUVERNE A LUAT SFÂRȘIT?

În așteptarea deciziei Înaltei Curți un 
lucru se anunță a fi  cert: iarmarocul de 
premieri-guverne pare să fi  luat sfârșit. 
În pofi da unui cor gălăgios de politicieni 
care s-au năpustit asupra Maiei Sandu 
cu declarații abundente, dar cu conținut 
fariseic. Vicepreședintele Platformei DA, 
Alexandru Slusari, pune pe același cântar 
coruptibilitatea lui Dodon cu „cinismul” 
Maiei Sandu, făcând abstracție de cinismul 
propriu și al liderului Năstase. Altminteri 
Andrei Năstase nu era cel mai indicat 
premier pe care insistau acești doi fruntași – 
mult superior ambilor este Igor Munteanu, 
fost ambasador în SUA. Ca gândire 
economică și politică în aceeași măsură. 
De Adrian Candu ce poți spune decât că, 
în tandem cu Sergiu Sîrbu, au reușit să rupă 
de la PDM o întreagă echipă de transfugi, 
până la urmă aliindu-se și dânsul, cu 
resturile rămase, la declarația   „Noi ne vrem 
parlamentari!” Poate într-o oarecare măsură 
ar fi  să-l consolăm pe Pavel Filip, dacă nu 
chiar el ar fi  anunțat retragerea miniștrilor 
PDM de la guvernare înainte de rezultatele 
prezidențialilor, dându-i astfel mână liberă 
lui Dodon să „completeze” actualul executiv 
cu lingăi din garnitura propriilor consilieri 
pe care nici astăzi nu-i lasă liberi în acțiuni 
chiar din  postura sa de un „nimeni” ca 
fariseic „înalt dregător de stat”. Corupt și 
total eșuat. 

Enigma dezlegării crizei politice de la 
Chișinău ar putea fi  descifrată mai târziu 
sau să rămână pentru istorici ipoteză 
de elucidat peste ani. Contextul însă în 
care președintele Maia Sandu s-a dezis 
să nu desemneze un candidat până la 23 
martie, când expiră trei luni de la demisia 
guvernului Chicu, poate fi  și altul decât o 
conspirație cu Durleșteanu și partenerii 
occidentali. Nu se știe ce va decide CC, 
dar pare să înceapă dezghețul democrației 
și furtului bancar, al corupției din rândul 
marilor demnitari. Or, Procurorul 
General Alexandr Stoianoglo, la numai o 
zi după acest început de deznodământ, a 
solicitat legislativului ridicarea imunității 
a doi deputați de la Partidul „ȘOR”, Denis 
Ulanov, implicat în furtul miliardului, care, 
„acționând în interesele unei organizații 
criminale, a fraudat 12,5 milioane de dolari 
și peste 20 de milioane de euro, prejudiciind 
statul în proporții deosebit de mari”, și 
Pentru Jardan, bănuit că ar fi comis 
„abuz de serviciu” în proporții deosebit 
de mari în interesul unui grup criminal 
organizat în detrimentul „Aeroportului 
Internațional Chișinău” în perioada 
concesionării, prejudiciind aeroportul 
cu 4,9 milioane lei. Ambii au rămas fără 
imunitate parlamentară în ședința din 15 
martie a legislativului, cu 70 și respectiv 68 
de voturi, ambii reținuţi pentru 72 de ore 
și conduși la Procuratura Anticorupție și 
CNA urmând a fi  cercetați penal. Ridicarea 
imunității a doi deputați din grupul Șor 
mai este interpretată ca o trădare a lui 
Dodon față de afaceristul fugar, Stoianoglo 
fi ind considerat un apropiat al liderului 
PSRM. Dar cum poate fi  interpretată și 
una din replicil e Marianei Durleșteanu 
la cotcodăceala liderilor de partide pe la 
canale TV: „Ca să liniștesc haiducii Candu 
și Filip, voi reveni cu mesaje ce țin de decizia 
luată.  Domnii Șor, Candu și Filip să mai 
citească o dată raportul Kroll, căci pușcăria 
oricum este destinația fi nală”?

Impasul politic de la Chișinău între a fi  anticipate sau un guvern de tranziție scurtă 
pare să se fi  consumat după o lovitură de teatru la care nimeni nu s-a așteptat. 

Prim-actorul acestui, poate ultimul „act politic”, a fost nimeni altul decât „favorita” 
socialiștilor la funcția de premier Mariana Durleșteanu, care și-a anunțat retragerea 
candidaturii sale pe pagina de Facebook chiar pe 16 martie, în jumătatea de oră în care 
reprezentanții fracțiunii PSRM și liderul lor, Igor Dodon, se afl au la consultări cu șefa 
statului și o prezentau repetat ca șef de executiv. Ceea ce i-a dat mână liberă Maiei Sandu 
să-l desemneze pe Igor Grosu, președinte interimar PAS, candidat la funcția de prim-
ministru. A profi tat de retragerea-surpriză sau a fost chiar al doilea actor în același act 
politic, rămâne de afl at. Ceea ce a urmat e în stilul „junglei politice” de la Chișinău, cum 
va numi mai târziu clasa politică Durleșteanu însăși. 

l l d l h fi d

UN DEZGHEȚ AL DEMOCRAȚIEI LA CHIȘINĂU UN DEZGHEȚ AL DEMOCRAȚIEI LA CHIȘINĂU 
SAU NOI CONSPIRAȚII SAU NOI CONSPIRAȚII 

ALE POLITICULUI?ALE POLITICULUI?
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Teheranul sporește presiunea asupra dosarului nuclear iranian, informând Agenţia 
lnternaţională pentru Energie Atomică (AIEA) despre intenţia sa de a produce 

uraniu îmbogăţit cu 20%. Un nivel mult peste pragul fi xat de acordul de la Viena, din 
2015, al cărui obiectiv era să împiedice utilizarea în scopuri militare, notează France 24, 
preluat de rador.ro.

„Iranul a informat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică despre intenţia sa de 
a produce uraniu îmbogăţit cu 20% în uzina sa subterană Fordo, pentru a se conforma unei 
legi adoptate recent de Parlamentul iranian”, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP. 
Scrisoarea, datată 31 decembrie 2020, „nu a precizat când va fi  pusă în practică această 
activitate de îmbogăţire”.

DIN CE ÎN CE MAI DEPARTE DE 
ANGAJAMENTELE LUATE 

Ambasadorul rus pe lângă AIEA, 
Mihail Ulianov, a postat informaţia pe 
Twitter, menţionând un raport remis 
de directorul general, Rafael Grossi, 
Consiliului guvernatorilor. „Este o presiune 
suplimentară”, comentat pentru AFP, sub 
acoperirea anonimatului, un diplomat cu 
sediul la Viena, în vreme ce Iranul renunță 
la mai multe angajamente. 

Potrivit ultimului raport disponibil al 
agenției ONU, publicat în noiembrie anul 
trecut, Teheranul îmbogățea uraniu la un 
grad de puritate superior limitei prevăzute 
de acordul de la Viena (3,67 %), dar nu 
depăşea pragul de 4,5% şi se supunea 

în continuare regimului foarte strict de 
inspecții ale Agenției. 

RIPOSTĂ LA ASASINATELE ŢINTITE 
Dar dosarul cunoaşte schimbări de la 

asasinarea, la sfârşitul lunii noiembrie 2020, 
a unui fi zician iranian specialist în energia 
nucleară, Mohsen Fakhrizadeh. După 
acest atac, atribuit Israelului, aripa cea mai 
dură de la Teheran a promis o ripostă şi 
parlamentul a adoptat o lege controversată 
care preconizează producerea şi stocarea 
a „cel puţin 120 kg de uraniu îmbogăţit la 
20% pe an” şi să pună capăt inspecţiilor 
AIEA, destinate să verifi ce că ţara nu caută 
să se doteze cu bomba atomică. 

Guvernul iranian s-a declarat împotriva 
acestei iniţiative, denunţată de ceilalţi 

semnatari ai acordului, care au făcut apel 
la Teheran, in decembrie trecut, să nu 
„compromită viitorul”. 

„Democraţille nu pot cere Iranului să 
încalce legislaţia adoptată de Parlament”, 
avertizase totuşi ministrul afacerilor 
externe, Javad Zarif. 

Ajuns în fruntea Statelor Unite, 
democratul Joe Biden s-a arătat decis să 
salveze acest pact (numit JCPoA), pus în 
difi cultate de la retragerea americană în 

mai 2018, la iniţiativa lui Donald Trump, şi 
restabilirea sancţiunilor economice de către 
Statele Unite. 

Respingerea inspectorilor AlEA şi 
reluarea activităţilor de îmbogăţire la 20%, 
nivel pe care îl practica Iranul înaintea 
încheierii acordului de la Viena, ar risca 
să trimită dosarul nuclear iranian în faţa 
Consiliului de Securitate al ONU şi să 
torpileze defi niv acest text. 

În vara anului trecut, cu ocazia trecerii 
prin portul Alexandroupoli a unor trupe 

americane cu destinaţia România, pentru 
exerciţiul NATO „Atlantic Resolve 2020”, 
televiziunea de stat TRT a încercat să „umbrească” 
imaginea oraşului, vorbind despre transformarea 
lui într-o bază militară a Statelor Unite, ceea 
ce, susţine Ankara, contravine Tratatului de la 
Lausanne, pentru că „se afl ă în cadrul zonei de 30 
de kilometri de la graniţă, zonă care trebuie să fi e 
demilitarizată”. 

Acum, în contextul impunerii de sancţiuni din 
partea SUA, un consilier dezlănţuit al lui Erdogan 
pe probleme de politică externă şi de securitate, 
Mesut Hakki Casin, a ameninţat că Turcia ar 
putea închide Bosforul pentru navele de război 
americane şi ar putea trimite două batalioane la 
Alexandroupoli, pentru a-i arunca pe americani 
în mare. 

Dacă stilul şi retorica acestuia nu s-ar 
potrivi atât de bine cu spiritul şi cu „civilizaţia” 
din discursul public al şefului său, dar şi al 
partenerului din coaliţia guvernamentală, „Lupul 
Gri” Bahceli, ar fi  vorba doar de extravaganţele 
unuia dintre fanaticii care îl înconjoară şi îl 

„consiliază” pe liderul islamist. Se pare însă 
că rolul crescând al oraşului Alexandroupoli 
îngrijorează în mod serios Turcia, care simte 
că i se răpeşte o parte importantă din puterea 
sa geopolitică, întrucât, prin legătura feroviară 
dintre portul grecesc - proiect care a fost deja 
demarat - şi porturile din Bulgaria şi România 
de la Marea Neagră, este ocolită strâmtoarea 
Bosfor în legătură cu care consilierul lui Erdogan 
ameninţă că va fi  folosită de către Turcia pentru a 
împiedica prezenţa militară a SUA şi a NATO la 
Marea Neagră.

În plus, prin căile combinate de transport via 
Alexandroupoli către ţările de la Marea Neagră 
şi mai departe, este subminat controversatul 
proiect faraonic de construire a unui al doilea 
canal la Bosfor, prin care Erdogan încearcă să 
consolideze controlul Turciei asupra navigaţiei şi 
a echilibrelor militare de la Marea Neagră şi din 
Caucaz. 

La prima vedere, fanfaronade de tipul „îi vom 
învăţa pe americani să înoate în Marea Egee” ar 
putea fi  luate doar ca nişte glume penibile. Ele 
trădează însă intenţii şi fantezii din străfundurile 
palatului „sultanului”. 
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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

ÎI VOM INVĂŢA PE AMERICANI ÎI VOM INVĂŢA PE AMERICANI 
SĂ ÎNOATE ÎN MAREA EGEE SĂ ÎNOATE ÎN MAREA EGEE 

Fost preşedinte al Consiliului departamental din Bas-Rhin (Rhinul 
inferior), care fuzionează cu cel al Haut-Rhin (Rhinul superior) în CEA, 

Frederic Bierry a fost ales cu o majoritate zdrobitoare de 75 de voturi din 79.
„Colectivitatea europeană Alsacia s-a născut, această dorinţă a Alsaciei se 

materializează astăzi formal”, se felicitase înainte Yves Le Tallec, 83 de ani, cel 
care a deschis la Colmar şedinţa inaugurală „istorică”, în calitatea sa de decan de 
vârstă. 

„Ştiu că întâmpinaţi aşteptările pe care renaşterea Alsaciei le trezeşte şi la 
vecinii noştri germani şi elveţieni”, a subliniat el adresându-se noilor „consilieri 
din Alsacia”, încheind în alsaciană: „Acum a început! Alsacia se întoarce”. 

CEA răspunde unei revendicări a alsacienilor dintre care mulţi considerau că 
identitatea lor era diluată în marea regiune Grand Est, care se întinde, din 2015, 
până departe, în Champagne-Ardenne. Ea rămâne totuşi în cadrul regiunii 
Grand Est. 

Această colectivitate reuneşte de acum aproape 1,9 milioane de alsacieni şi 
880 de localităţi din departamentele Bas-Rhin şi Haut-Rhin, care rămân cu cele 
două prefecturi ale lor la Strasbourg şi Colmar. Ea preia competenţele clasice ale 
consiliilor departamentale: gestionarea colegiilor, ajutorul social şi cel acordat 
seniorilor, serviciile de pază, incendii şi salvare... Dar are şi noi competenţe în 
materie de cooperare transfrontalieră cu Germania şi Elveţia vecine, în domenii 
ca legăturile transfrontaliere sau sănătatea. 

Va avea libertatea de a decide în materie de bilingvism franceză/germană, 
putând să recruteze cadre didactice, dar şi în turism sau drumuri departamentale 
şi naţionale ca şi autostrăzi neconcesionate.

COLECTIVITATEA COLECTIVITATEA 
EUROPEANĂ ALSACIA ŞI-A EUROPEANĂ ALSACIA ŞI-A 
ALES PRIMUL PREŞEDINTE 

di l C ili l i d l di B Rhi (Rhi l

Alexandroupoli a intrat serios în vizorul expansionismului erdoganian, care nu ezită să 
lanseze chiar şi ameninţări împotriva americanilor din cauza opţiunii lor de a face din acest 

oraş grecesc un punct de referinţă al intereselor lor în regiune, a avertizat presa turcă. 
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SECȚIA REVISTA
Vineri, 2 Aprilie, ora 18:30 şi Sâmbătă 3 
aprilie, ora 18,30 - Sala Teatrului Toma 
Caragiu
IUBEŞTE ROMÂNEŞTE
concept regizoral: George Liviu Frincu
cu: Nico, Daniel Iordachioae, Daniela 
Raduica, Romeo Zaharia, George Capanu, 
Rodica Tudor, Manuela Alionte Frincu, 
Rodica Alexandru, Mihaela Dutu, Dana 
Vulc, Cosmin Sofron, Robert Oprea, 
Petty Musa, Baletul Majestic, Orchestra 

Majestic, dirijor Viorel Gavrila; amfi trion: 
George Liviu Frincu
Duminică, 4 Aprilie, ora 18:30 - Sala 
Teatrului Toma Caragiu
CRIMA LA HOWARD JOHNSON
de Ron Clark si Sam Bobrick, regia: Radu 
Gabriel
cu: Manuela Alionte Frincu (Arlene 
Miller), George Liviu Frincu (Mitchell 
Lovell), Robert Oprea (Paul Miller), 
Loredana Badica, Oana Hanganu, Roxana 
Valeanu (Cameriste), Lucian Vasilescu 

(Ramon)
SECȚIA PĂPUȘI

Vineri, 2 Aprilie, ora 18:00; Duminică, 
4 Aprilie ora 10,30 şi ora 12,00  - Sala 
Teatrului de Animaţie
CEI TREI PURCELUŞI
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

Scriitorul rus a amintit că, atunci când au 
fost create „statele occidentale moderne, 

a fost stipulat ca principiu faptul că guvernele 
se afl ă în slujba omului, a cărui viaţă este 
orientată spre libertate și căutarea fericirii 
(aspecte evidenţiate de americani în Declaraţia 
de Independenţă). Astăzi, în sfârșit, după 
atâtea decenii de progres social și tehnic s-a 
ajuns la îndeplinirea acestei aspiraţii: un Stat 
care să asigure bunăstarea generală. Fiecărui 
cetăţean i s-a acordat libertatea atât de mult 
dorită și îi stau la dispoziţie bunuri materiale 
într-o asemenea cantitate și de o calitate care 
să garanteze în teorie obţinerea fericirii, dar 
într-un sens decăzut al cuvântului, care a apărut 
în aceleași decenii”.

Marele tradiţionalist nu a deplâns faptul 
că „statele devin fără încetare din ce în ce mai 
materialiste. Occidentul a instituit cu succes 
apărarea drepturilor omului și chiar s-a ajuns la 
exagerări în această direcţie, însă simţul propriei 
responsabilităţi faţă de Dumnezeu și de societate 
a devenit din ce în ce mai slab. În ultimele decenii 
acest egoism juridic al abordării occidentale 
asupra lumii a atins apogeul, astfel încât lumea 
se găsește într-o cruntă criză spirituală și 
într-un impas politic. Iar toate izbânzile tehnice 
ale progresului atât de mult trâmbiţat, inclusiv 
cucerirea spaţiului, n-au reușit să răscumpere 
mizeria morală în care a căzut secolul 20 și pe 
care nimeni nu a bănuit-o în secolul 19”.

Soljeniţîn a spus că nu există mari diferenţe 
între Estul comunist (de atunci) și Occidentul 
așa-zis liberal. „La prima vedere este vorba de o 
apropiere rușinoasă: cum ar putea exista astăzi 
puncte comune între gândirea occidentală și cea 
a Estului? Dar este tocmai logica dezvoltării 
materialiste…”. Soljeniţîn spunea că nu ar 
propune Vestul ca model de dezvoltare pentru 
Rusia.

„Nădăjduiesc că nimeni dintre cei prezenţi 
aici nu mă va suspecta că mă exprim într-un 
mod parţial critic faţă de sistemul occidental 
în ideea de a sugera idealismul ca alternativă. 
Nici gând! Dat fi ind că am cunoscut o ţară 
unde socialismul a fost pus în practică, nu mă 
voi pronunţa câtuși de puţin pentru o asemenea 
alternativă (…). Însă dacă aș fi  întrebat invers, 
dacă aș putea propune Vestul, în stadiul său 
actual, ca model pentru ţară aș da cu toată 
onestitatea un răspuns negativ.

Nu, nu voi recomanda societatea voastră drept 

model de transformare pentru ţara mea (…) 
Bineînţeles, cum este cazul ţării mele. Dar este la 
fel de înjositor pentru o societate să se complacă 
într-o stare fadă, lipsită de sufl et, cum este cazul 
vostru. După ce a suferit vreme de decenii din 
pricina violenţei și agresiunii, sufl etul omenesc 
aspiră la aspecte mai înalte, mai arătoase, mai 
pure decât cele oferite de stereotipurile de trai 
ale maselor din societatea de astăzi, modele de 
revoltătoarea invazie a publicităţii comerciale, 
de insensibilitatea dobândită prin intermediul 
televizorului și prin ascultarea unei muzici 
intolerabile.”

CĂDEREA ELITELOR
„Pentru un observator din exterior, declinul 

curajului este, poate, caracteristica cea mai 
izbitoare a Apusului. Lumea academică și-a 
pierdut curajul civic atât în ansamblu, cât mai 
cu seamă în fi ecare ţară, în fi ecare guvern și, 
desigur, în Organizaţia Naţiunilor Unite. Acest 
declin al curajului se remarcă mai cu seamă 
în elitele conducătoare și intelectuale, dând 
impresia că întreaga societate este lipsită de 
curaj. Există mulţi oameni curajoși, dar nu au 
o infl uenţă determinantă asupra vieţii publice.

Politicienii și intelectualii în mod deosebit 
manifestă această slăbiciune, această șovăială, 
această dezorientare în acţiunile lor, în 
discursuri și mai ales în consideraţiile teoretice 
pe care le oferă cu solicitudine, tocmai pentru a 
demonstra că acest fel al lor de a acţiona, care 
fundamentează politica unui stat pe lașitate 
și servilism, este unul pragmatic, raţional, 
legitim, situându-se chiar la o anume altitudine 
intelectuală și chiar morală.

Acest declin al curajului, care pe ici pe 
acolo, merge până la pierderea oricărei urme 
de bărbăţie, este subliniat cu o ironie aparte de 
cazurile acelorași politicieni și/sau intelectuali 
cuprinși subit de aceste ocazionale acte de vitejie 
și de intransigenţă în faţa guvernelor slabe, a 
ţărilor slabe pe care nu le susţine nimeni sau 
a mișcărilor condamnate de toţi și incapabile 
de orice ripostă. În schimb, limbile li se usucă 
și mâinile le înţepenesc atunci când se afl ă în 
faţa guvernelor slabe, a ţărilor slabe și care nu 
le susţine nimeni sau a mișcărilor condamnate 
de toţi și incapabile de orice ripostă. În schimb, 
limbile li se usucă și mâinile le înţepenesc atunci 
când se afl ă în faţa guvernelor puternice, a 
forţelor ameninţătoare, în faţa agresorilor și a 

terorismului internaţional.
Mai este cazul să amintim că declinul 

curajului a fost întotdeauna socotit ca un semn 
premergător al sfârșitului?”

Atunci când s-au format statele occidentale 
moderne, a fost stipulat ca principiu faptul că 
guvernul se afl ă în slujba omului, a cărui viaţă 
este orientată pe libertate și căutarea fericirii 
(aspecte evidenţiate de americani în Declaraţia 
de Independenţă). Astăzi, în sfârșit, după atâtea 
decenii de progres social și tehnic, s-a ajuns la 
îndeplinirea acestei aspiraţii: un Stat care să 
asigure bunăstarea generală.

Fiecărui cetăţean i s-a acordat libertatea 
atât de mult dorită și îi stau la dispoziţie bunuri 
materiale într-o asemenea cantitate și de o 
calitate care să garanteze în teorie obţinerea 
fericirii, dar într-un sens decăzut al cuvântului, 
care a apărut în aceleași decenii”

O SOCIETATE ÎN DEPRESIE
„În tot acest timp, a fost neglijat un detaliu 

psihologic: dorinţa de a poseda mereu mai 
mult și de a avea o viaţă și mai bună, iar 
lupta permanentă pentru acestea a întipărit 
pe numeroși obraji din Apus urmele adânci 
ale anxietăţii și chiar ale depresiei, cu toate 
că se obișnuiește să fi e ascunse cu grijă astfel 
de sentimente. Această competiţie intensă și 
activă sfârșește prin a acapara gândirea umană, 
nedeschizând deloc lumii calea spre libertatea 
unei creșteri spirituale.

Independenţa personală în faţa mai multor 
forme de presiune a fost garantată de stat, 
majoritatea oamenilor a benefi ciat de bunăstare 
la un nivel pe care părinţii și bunicii lor nu și 
l-au putut imagina, a devenit posibilă creșterea 
tinerilor în conformitate cu aceste idealuri, 
pregătirea lor pentru și chemarea lor spre 
înfl orire fi zică, fericire, devotament, posesia de 
bunuri materiale și bani, recreere, o libertate 
practic nelimitată în alegerea plăcerilor. Pentru 
ce să renunţe la toate acestea? În numele a ce 
să-și riște preţioasa existenţă pentru apărarea 
binelui comun, mai cu seamă când, în mod 
suspect, securitatea naţională ar fi  nevoie să fi e 
apărată undeva, într-o ţară îndepărtată?

Biologia însăși ne învaţă că un nivel exagerat 
de confort nu este bun pentru organism. Astăzi 
confortul vieţii din societatea occidentală începe 
să-și dea de-o parte masca pernicioasă.

Societatea occidentală și-a ales tipul de 

organizare cel mai potrivit scopurilor ei, o 
organizare pe care aș numi-o legalistă. Limitele 
drepturilor omului și ale binelui sunt fi xate în 
cadrul unui sistem de legi; aceste limite însă 
sunt foarte relative. Occidentalii au dobândit o 
impresionantă ușurinţă în a utiliza, interpreta și 
manipula legea, cu toate că legile tind să devină 
mult prea greu de înţeles pentru o persoană 
de nivel mediu, fără sprijinul unui specialist. 
Orice confl ict este rezolvat prin recurgerea la 
litera legii, cea care este necesar să-și spună 
ultimul cuvânt. Dacă cineva se situează pe 
un punct de vedere legal, nimic nu i se poate 
opune; nimeni nu-i poate atrage atenţia că s-ar 
putea afl a totuși într-o situaţie ilegitimă. De 
neconceput să-i vorbești despre jenă, reţinere sau 
renunţarea la aceste drepturi, cât despre a-i cere 
vreun sacrifi ciu sau un gest dezinteresat, asta ar 
părea cu totul absurd. Nu vom auzi niciodată 
vorbindu-se despre o abţinere, o renunţare de 
bunăvoie. Fiecare luptă pentru a-și extinde 
propriile drepturi până la limita extremă a 
cadrului legal.”

MEDIOCRITATE 
SPIRITUALĂ

„Toată viaţa mea am trăit sub un regim 
comunist și pot să vă spun că e o societate fără 
o raportare legală obiectivă este ceva absolut 
îngrozitor. Însă o societate bazată doar pe litera 
legii, fără să meargă puţin mai departe, eșuează 
lipsindu-se de folosirea în propriul ei benefi ciu a 
unui spectru mult mai larg de posibilităţi umane. 
Litera legii este prea rece și prea formală pentru a 
avea o infl uenţă benefi că asupra societăţii.  

Când întreaga viaţă, în ansamblul ei, este 
înţesată de relaţii în spiritul legii, se degajă 
o atmosferă de mediocritate spirituală care 
paralizează și cele mai nobile elanuri ale 
omului. Și va fi  pur și simplu imposibil să facem 
faţă provocărilor secolului nostru, înarmat 
ameninţător doar cu armele unor structuri 
sociale legaliste.

Astăzi, societatea occidentală ne arată 
inegalitatea între libertatea de a îndeplini 
binele și libertatea de a săvârși răul. Un om de 
stat care vrea să facă ceva cu adevărat constructiv 
pentru ţara sa este nevoit să acţioneze cu o 
sumedenie de precauţii, chiar cu timiditate, am 
putea spune. Încă de la început se izbește frontal 
de mii de critici pripite și iresponsabile. Se afl ă 
expus constant directivelor.

t i l i i t ţi l i l i p t i it p il i

LUMEA, ÎN CRUNTA CRIZĂ SPIRITUALĂ ŞI IMPAS POLITIC
Motto:Motto:
„Am dat la o parte „Am dat la o parte 

tocmai ce aveam mai tocmai ce aveam mai 
de preţ, viaţa noastră de preţ, viaţa noastră 
interioară. În Est, ea interioară. În Est, ea 
este călcată în picioare este călcată în picioare 
de bâlciul Partidului de bâlciul Partidului 
unic, în Vest, de unic, în Vest, de 
bâlciul Comerţului.”bâlciul Comerţului.”

„Sincer, sunt foarte fericit că mă afl u aici, în mijlocul vostru, cu prilejul celei de-a 
327-a aniversare de la înfi inţarea acestei atât de vechi și de ilustre universităţi. (…)

Deviza Harvard-ului este VERITAS. (…) Adevărul însă este foarte rar plăcut auzului; 
el este mai întotdeauna amar. Discursul meu de astăzi conţine o parte de adevăr. Vi-l 
aduc fi indu-vă prieten, nu adversar”.

Așa își începea, pe 8 iunie 1978, marele scriitor rus Alexandr Soljeniţîn celebrul său 
discurs de la Universitatea Harvard.

În cuvântarea sa, devenită faimoasă și datorită caracterului său profetic, Soljeniţîn a 
menţionat „libertatea distructivă și iresponsabilă” care a permis societăţii occidentale 
să rămână „fără apărare în faţa abisului decadenţei umane, bunăoară în ceea ce privește 
proasta folosire a libertăţii în materie de violenţă morală asupra copiilor, prin fi lme care 
abundă în pornografi e, crime și groază. Se consideră că toate acestea fac parte din ceea ce 
numim libertate și că poate fi  contrabalansată, teoretic, prin dreptul pe care acești copii 
îl au să nu se uite să respingă asemenea spectacole. Viaţa organizată pe principii juridice 
și-a dovedit astfel propria sa incapacitate de a se apăra împotriva eroziunii răului…”. 
Cuvintele cât se poate de actuale astăzi. Să-l urmărim.
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 BERBEC
Accentul săptămânii se va 
afl a pe segmentul fi nanciar, 
în speță pe situația banilor și 
bunurilor comune cu alții. 
Apar șanse deosebite de a 

analiza obiectiv acest segment de viață și 
activitate. Sunt posibile câștiguri de la și prin 
alții, lămuriri și rezolvări fi nanciare 
surprinzătoare, dar și afl area unor detalii 
bine ascunse mai demult. Dialoguri cu 
persoane afl ate în străinătate, însă te poți 
gândi și la abordarea unor studii personale 
sau profesionale.

 TAUR
Orice relație partenerială se 
va reconfi gura, bine fi ind 
să-ți stabilești termenii și 
condițiile în care vrei să se 
desfășoare de acum încolo 

toate acestea. Infl uențele astrale din aceste 
zile te ajută să pui ordine și disciplină în 
activitățile și proiectele comune cu ceilalți. 
Evită exagerările și așteptările prea mari de la 
alții! Apar preocupări legate de achitarea 
datoriilor. Sunt zile bune pentru a relaționa 
cu instituțiile fi nanciare. 

 GEMENI
Se conturează schimbări 
majore în plan profesional, 
respectiv la locul de muncă. 
Apar posibilități deosebite 

de avansare profesională sau de găsire a unui 
alt loc de muncă. Deocamdată vin informații, 
au loc discuții, dar concretizarea va apărea 
ceva mai târziu. Se vor evidenția relațiile 
parteneriale, atât cea cu partenerul de viață, 
cât și cea cu partenerii de afaceri sau 
colaboratorii. Evită să vorbești prea mult 
despre tine și planurile tale de viitor!

 RAC
Foarte interesant este 
capitolul amoros. Se 
întrezăresc noutăți fi e într-o 
relație sentimentală veche, 

fi e se înfi ripă una nouă, cu mari șanse de a se 
desfășura pe termen lung. Conjuncturile 
astrale din aceaste zile îți vor spori 
creativitatea, reușind să-i uimești pe cei dragi 
cu ideile tale strălucite. Distracții și aventuri 
la cote mari. Fii prudent și păstrează măsura 
în toate! 

 LEU
Evenimentele principale ale 
săptămânii se afl ă în 
segmentul domestic. Sunt 
șanse deosebite pentru 

îmbunătățirea relațiilor cu membrii familiei, 
cu neamurile, dar și pentru schimbări 
importante în spațiul locativ. Ține cont și de 
sfaturile sau nevoile celor dragi. Sprijinul lor 
contează și reprezintă fundamentul a tot ce 
dorești să realizezi în viitor.

                       FECIOARĂ
Foarte importante devin 
relațiile cu anturajul 
apropiat. Se conturează 
oportunități de a-ți 

îmbunătăți mentalitatea, comunicarea și 
relațiile cu cei din jur. De asemenea, sunt 
șanse favorabile pentru a planifi ca excursii, 
vizite sau studii personale și profesionale. 
Talentele oratorice îți vor fi  evidențiate și 
apreciate, ca de altfel și ideile pe care le 
prezinți cu emfază. Însă, dozează-ți debitul 
verbal și alege cu grijă vorbele. 

            BALANȚĂ
Începi săptămâna în forță, 
dornic de a muta munții 
din loc. Atenția îți va fi  
atrasă de segmentul 

fi nanciar, care va cunoaște modifi cări 
benefi ce. În primele zile ale săptămânii se 
pare că vei primi anumite sume de bani, 
salariul o primă, cadouri sau diverse favoruri 
și recompense dinspre locul de muncă. Se 
deschide o nouă etapă de câștig din activitatea 
profesională. Evită cheltuielile și chibzuiește 
atent fi ecare achiziție! 

                 SCORPION
 Săptămână foarte 
importantă pentru tine, 
întrucât se conturează 
posibilități deosebite de a te 

dezvolta din toate punctele de vedere. Sunt 
momente favorabile transformării personale 
și trasării unor planuri de viață cu totul noi. 
Benefi ciezi de o susținere astrală deosebită, 
astfel că folosește tot ce ți se oferă. Renunță la 
obiceiuri toxice, la idei și planuri 
neproductive. Mulți vor dori aă afl e secretul 
strălucirii tale, însă îți va fi  greu să explici 
ceea ce trăiești.

           SĂGETĂTOR
Ești preocupat mai mult de 
nevoile tale sufl etești și faci 
totul în așa fel încât să treci 
neobservat. Contextul astral 

din aceste zile îți aduce deschideri mentale 
deosebite, viziuni premonitorii ale 
evenimentelor în care ești implicat sau vei fi  
cumva în unele viitoare. Rezervă momente 
numai pentru tine și scrie totul într-un jurnal. 
Îți va fi  de mare folos la momentul potrivit. 
Sănătatea este vulnerabilă, de aceea dozează-ți 
eforturile și odihnește-te mai mult.  

                 CAPRICORN
Relațiile cu prietenii capătă 
valențe deosebite, fi ind 
infl uențate de razele astrale 
din aceste zile. Sunt 
momente favorabile în care 

vei observa foarte clar cine îți este loial și cine 
stă pe lângă tine doar pentru interese 
personale meschine. Odihnește-te, ia în 
serios semnalale și nevoile organismului, dar 
urmează și sfaturile specialiștilor în sănătate. 
Sunt favorizate dialogurile tăinuite cu cei 
dragi. Finalul săptămânii îți aduce energie și 
spor în toate.

         VĂRSĂTOR
Foarte important este 
segmentul profesional și 
imaginea ta în ochii altora. 
Se conturează schimbări în 
cadrul colectivului de lucru 

în care activezi, discuții cu șefi i și autoritățile, 
responsabilități profesionale noi. 
Deocamdată, lucrurile se petrec în umbră, 
astfel că este puțin probabil să înțelegi, pe 
deplin, însemnătatea celor petrecute.

 PEȘTI
Gândurile îți sunt luminate 
de idei deosebite. 
Spiritualitatea capătă noi 
valențe pentru tine, 

deoarece ești infl uențat de raze astrale benefi ce. 
Sunt zile bune pentru a-ți redefi ni concepțiile 
despre lume și viață, pentru a te apropia de cele 
sfi nte și pentru a-ți trasa planuri noi. Vor fi  
favorizate de acum încolo și călătoriile 
îndepărtate și studiile pe termen lung. 

BERBEC
2 martie - 19 aprilie

Horoscop săptămânal

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

Spectacol liric și muzical – PASIUNE ȘI IUBIRE – 
3 APRILIE 2021, ora 18,00
Concertul se va desfășura cu public și va fi  transmis 
și integral live pe Virtual Concert Hall.

CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică ploieșteană, avându-l la pupitrul 
dirijoral pe Bogdan Vodă și solist pe violonistul 
Gabriel Croitoru, vă așteaptă joi, 8 aprilie 2020, de la 
ora 19.00, la un nou concert de excepție.
Concertul se va desfășura cu public și va fi  transmis 
și integral live pe Virtual Concert Hall.

URZICA, DIURETIC FĂRĂ REȚETĂURZICA, DIURETIC FĂRĂ REȚETĂ

Adevărat cocktail de nutrimente, urzica are în 
componenţă numeroase vitamine – cele din 

complexul B, C (de 6 ori mai mult decât portocalele), 
provitamina A și E. De asemenea, este una dintre 
vegetalele cu cel mai mare conţinut de proteine 
complete (în jur de 8 g/100 g de frunze proaspete). 
Urzicile sunt sursă de potasiu, calciu de 4 ori mai 
mult decât iaurtul, zinc, magneziu, mangan, siliciu, 
bor. Și concentraţia de fi er este semnifi cativă – 7,8 
g la 100 g de frunze proaspete, fi ind de mare ajutor 
vegetarienilor și nu numai.

La acestea se adaugă și antioxidanţii (fl avonoide), 
care sprijină, printre altele, acţiunea sistemului 
imunitar, precum și conţinutul de aminoacizi (18 
dintre care 8 esenţiali).

CE BENEFICII ARE
Graţie conţinutului de siliciu, urzicile aduc 

benefi cii sistemului osos (osteoporoză), pielii (acnee, 
eczeme, psoriazis) și rinichilor. Au acţiune diuretică și 
detoxifi antă la nivel renal, sunt adjuvant în problemele 
articulare și reumatism și au efect antiinfl amator. 
Datorită cantităţii impresionante de fi er, urzica este 
o plantă antianemică, fi ind indicată femeilor cu ciclu 
menstrual abundent, în oboseală și anemie. Remediile 
cu urzică susţin digestia, reduc absorbţia zahărului și 
nivelul acidului uric.

LEACURI CU URZICI
Remediu antialergic. Într-un litru de apă 

care fi erbe se pun 15 g de frunze de urzici, 15 g de 

pătlagină și 15 g de rozmarin. Se oprește focul și se 
lasă 15 minute la infuzat. Filtrează și consumă lichidul 
obţinut zilnic, într-o cură de 21 de zile. După 5 zile de 
pauză, poţi relua.

Pentru efect de detoxifi ere. Se adaugă 15 g de 
frunze de urzică și 15 g. de rădăcină de păpădie într-
un litru de apă și se fi erbe. Când dă în clocot, se oprește 
și se lasă 20 de minute la infuzat. Se bea infuzia pe 
parcursul unei zile, 21 de zile. Pentru efect depurativ, 
se poate face și o cură cu extract de urzică (400 mg pe 
zi), 2-3 săptămâni, de 5 ori pe an.

Previne tulburările urinare și hipertrofi a benignă 
de prostată

Fierbe 5 minute, în 250 ml de apă, 1 linguriţă de 
rădăcină uscată de urzică și lasă 10 minute la infuzat. 
Bea 1 cană de 3 ori pe zi, într-o cură de 6 luni.

Suc de urzică, pentru efect mineralizant
Se pun într-un blender 1 pumn de frunze de urzică, 

5 frunze de mentă și jumătate de măr, pentru un gust 
mai plăcut. Se bea în fi ecare dimineaţă.

Pentru acţiune antiinfl amatoare, în caz de dureri 
articulare

Într-un litru de apă se adaugă 1 pumn de urzică și 
se stinge focul când atinge punctul de fi erbere. Se lasă 
la infuzat 15 minute, se fi ltrează și se bea de-a lungul 
zilei, într-o cură de 10-15 zile.

CUM PREPARI URZICI CU OREZ
Ai nevoie de 1 kg de urzici, 1 legătură de 

ceapă verde, 100 g de linguri de orez, 3 linguri de ulei, 
3 fi re de usturoi verde, 1 lingură de bulion, 1 praf de 
sare și de piper, după gust.

Preparare: Urzicile fi erte 10 minute se scurg, iar 
după ce s-au răcit, se taie mărunt. Apoi, se toacă și 
ceapa verde și se pune la călit în ulei, 3 minute. Se 
adaugă orezul spălat, se lasă la foc mic 2 minute, apoi 
se adaugă apă treptat. Când orezul e aproape fi ert, se 
pun urzicile, usturoiul verde tocat, bulionul, se mai 
adaugă apă și se presară sare și piper. Când orezul e 
fi ert și apa a scăzut, se oprește focul.

Suntem poporul lui dacă te 
aperi, de ce te-ai apărat? 

Dacă nu te organizezi în 
defensivă, ce-ai făcut, mă, de ce 
ai riscat ca boul?

Că, domle, a jucat Mutu 
la meci egal cu Germania. 
Și preferam să pierdem, zic 
cârcotașii, dar să fi  avut curaj 
în ofensivă. Acum, dați-mi 

voie, stimați concetățeni, să vă zic că eu nu. M-am 
săturat de babardelile primite de la granzi, de vaiete și 
lamentări că ei sunt forțe și noi niște agarici.

Să fi i la un singur gol de califi care și să tragă de 
timp Germania cu tine în ultimele minute, ăsta da 
compliment pentru Mutu. Și dacă privim liniile de 
clasament, vedem că în afara golaverajului, am fost 
egalii lor, ai celor forțoși, pe bune.

Desigur că fi ecare poate să spună și să creadă în 
ceea ce vrea. Să fabuleze, să strige, să condamne, 
că de aia e democrație. Dar realitatea nu o poate 
schimba nimeni. Și asta e realitatea. Că într-un 

fotbal care nu crește mai nimic, nu tu academii, nu 
tu centre performante, nu tu fi losofi e țeapănă la nivel 
de juniori, talentul și sufl ul nou din piept de tânăr 
antrenor ambițios ne-au cam ținut bine de cald.

Doar că atunci când al tău se mai prezintă la 
raport și cu niște lipsuri la efectiv, este o răutate 
gratuită să vii să dai cu pumnul în masă și să reclami. 
Că ai stat, Mutule, cu fundu-n poartă, și noi visam 
avion cu motor, deși Rădoi și-a tras din mânji la el, în 
herghelie, iar tu ai executat cu ce ți-a mai rămas din 
materialul clientului.

Nu, nu m-ar fi  încălzit o națională mică bezmetică 
și fără noimă în atac, dar cu o cârcă de goluri la 
purtător. Și nu simt nicio urmă de frustare, după 
acest turneu fi nal. Prefer să îmi clătesc orgoliul cu 
faptul că am fost acolo, la nivelul lor. Măcar n-am mai 
fost sacul lor de box și stăm așa, cu tupeu, în coasta 
lor. Pe bune, nu grație unor accidente. E clar că, cel 
puțin la nivel de Under 21, am scăpat de mentalitatea 
de outsider. Am început să nu mai fi m mici.

P. S. Și dacă ar fi  s-o dăm pe balcanisme d-astea, 
d-ale noastre, maghiarii nici nu știu dacă s-au 
prezentat la meciul cu Țările de Jos. 

ZIUA ÎN CARE AM ÎNCEPUT ZIUA ÎN CARE AM ÎNCEPUT 
SĂ NU MAI FIM MICISĂ NU MAI FIM MICI

devărat cocktail de nutrimente urzica are în
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Fotbal

Judo

Tenis

PETROLUL PETROLUL 
PLOIEȘTI PLOIEȘTI 
A RATAT A RATAT 

PROMOVAREA; PROMOVAREA; 
PROGRAMUL PROGRAMUL 

DIN PLAY OUT DIN PLAY OUT 
AL “LUPILOR”AL “LUPILOR”
Luni, la Casa Fotbalului, s-au tras la 

sorți meciurile din play-off -ul și play 
out-ul ligii a doua la fotbal, programul 
complet al partidelor din grupa din 
care face parte și Petrolul Ploiești fi ind 
următorul:

ETAPA 1:
Aerostar Bacău stă
CSM Reșița – Petrolul Ploiești
Concordia Chiajna – Unirea Slobozia 
Viitorul Pandurii – Gloria Buzău
ETAPA 2:
Gloria Buzău stă 
Unirea Slobozia – Viitorul Pandurii 
Petrolul Ploiești – Concordia Chiajna 
Aerostar Bacău – CSM Reșița
ETAPA 3:
CSM Reșița stă 
Concordia – Aerostar Bacău 
Viitorul Pandurii – Petrolul Ploiești 
Gloria Buzău – Unirea Slobozia
ETAPA 4:
Unirea Slobozia stă 
Petrolul Ploiești – Gloria Buzău 
Aerostar Bacău – Viitorul Pandurii 
CSM Reșița – Concordia
ETAPA 5:
Concordia stă 
Viitorul Pandurii – CSM Reșița 
Gloria Buzău – Aerostar Bacău 
Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești.

Petrolul Ploiești nu a reușit califi carea 
în play off -ul ligii secunde la fotbal, 
deși s-a impus pe Cluj Arena, în fața 
Universității din localitate, cu 2-1, 
ambele echipe urmând să meargă doar 
în play out.

Ploieștenii au marcat primii, printr-o 
reușită de generic, de la jumătatea 
terenului, Silviu Pană trimițând balonul 
peste portarul Muțiu. Deși gazdele au 
egalat prin Taub, galben-albaștrii au 
punctat decisiv prin Vajushi, din penalty, 
în cel de-al doilea minut de prelungire, 
un gol cu gust amar, pentru că ambele 
formații ratează lupta decisivă pentru 
promovarea în primul eșalon al fotbalului 
românesc.

FC Universitatea: Muțiu – Taub, 
Telcean, V. Dican, Luchin – Pârvulescu 
(70 Golan), Atska (65 Gavra), Filip (85 
Ștefănescu) – Meșter (70 Ilieș), Ogbu (65 
Pop), Ribeiro. Antrenor: Costel Enache.

FC Petrolul: Avram – Olaru, Meijers, 
Huja, Țicu – S. Pană – Constantinescu (75 
Bratu), Ekollo (80 Arnăutu), Roige (cpt) 
(80 Mondragon), Vajushi – Buhăescu. 
Antrenor: Octavian Grigore.

Au arbitrat: Ionuț Coza (Cernica – 
Ilfov) – Ciprian Florin Danșa (Satu Mare) 
și Tunyogi Ferencz (Zalău). Arbitru 
de rezervă: Kovacs Szabolcs (Carei). 
Observatori: Iulian Spătaru (Timișoara) 
și Cristian Petropulos (Alba Iulia).

Sportivii secţiei de judo a 
CSM-CFR-CSȘ Ploiești au 

participat, în perioada 25-27 martie, 
la Finala Campionatelor Naţionale 
de judo individual seniori, reușind 
să vină acasă cu un titlu de 
vicecampion national, cucerit de 
Rareș Arsenie, la categoria “-90 kg”. 
Clubul nostru a mai obţinut trei 
locuri V, prin Vladimir Grădinariu 
(66 kg), Andrei Cristescu (60 kg) 
și Vanessa Tolea (48 kg), precum și 

un loc VII, prin Sergiu Anastase (81 
kg).

La competiţia găzduită de Sala 
“NATO” a Hotelului Piatra Mare, 
din Poiana Brașov, au participat 181 
de sportivi de la peste 60 de cluburi 
din ţară, sportivii de la CSM-
CFR-CSȘ Ploiești fi ind pregătiţi 
de Gheorghe Savu (coordonator), 
Mihai Trandafi rescu și Doru 
Munteanu.

Baschet

Echipa de baschet băieţi „U18” a CSM Ploiești 
a participat, în acest weekend, la cel de-al 

doilea turneu al sezonului, fi ind repartizată alături 
de ABC Laguna București, CS Sevlar Ploiești și 
CSA Steaua București în Grupa C, ale cărei partide 
s-au desfășurat în Sala Sporturilor din Blejoi. 

Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan și Robert 
Munteanu au avut, din nou, evoluţii foarte bune, 
reușind să repete bilanţul de la primul turneu 
– două victorii și o înfrângere – și să se califi ce 
pentru faza semifi nală a campionatului, care se va 
desfășura tot sub forma unor turnee, în perioada 
24-25 aprilie.

Iată care au fost rezultatele echipei noastre: 63-
57 cu CSA Steaua București, 80-70 cu CS Sevlar 
Ploiești – CSM Ploiești și 51-70 cu ABC Laguna 
București.

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, Tudor Ferecuș, Vlad 
Andrei Baștină și Cristian Mușuroia.

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

la S&F Tennis System Club Sportiv de Tenis 
din Păulești, la „Soul Cup”, un foarte puternic 
turneu Tennis Europe de Categoria 1 la U12, de 
la Istanbul. Turneul fost dominat categoric de 
jucătorii din România, care au câștigat trei din 
cele patru titluri puse în joc.

Cea mai importantă performanță a reușit-o 
Eric Maximmilian Niță, dublu campion la ediția 
din acest an, atât în proba de simplu, cât și în cea 
de dublu. Venit din califi cări, Eric a avut parte 
de meciuri foarte solicitante, de câte trei seturi, 
până în momentul în care a ajuns în “careul de 
ași”. În semifi nale și în fi nala cu ucraineanul 
Ivan Ushakov, Eric Niță a avut nevoie de câte 
două seturi pentru a intra în posesia trofeului.

Eric a trebuit sa treacă de două meciuri de 
califi cări până să intre pe tabloul principal, 
unde, în primul tur, s-a întâlnit cu locul 1 din 
Turcia pe care l-a învins în 3 seturi, iar în turul 
2 s-a întâlnit cu locul 1 din Serbia, pe care l-a 
învins tot în 3 seturi. În turul 3 s-a luptat cu 

locul 1 din Bulgaria și i-au trebuit două ore 
jumătate să-l învingă pe bulgar în 3 seturi. 
În turul 4 s-a luptat cu locul 12 din Rusia, de 
care a trecut în 2 seturi, iar în fi nală s-a luptat 
cu locul 1 din Ucraina. A fost un meci plin de 
emoții și luptă până la ultima minge. Dar Eric 
a dat dovadă încă o dată de un potențial mental 
incredibil și l-a învins pe ucrainian în 2 seturi: 
6-1, 6-2 pentru Campionul României, cel care 
avea să plece de la Istanbul cu două trofee.

Eric Niță și Erik Adrian Neacșa (Asoc. Tenis 
Club Victor Hănescu) au făcut echipă în turneul 
de dublu, impunându-se fără să piardă vreun set. 
Finala jucată împotriva perechii turce Eren Kip 
/Leo Ozan Sheehan a fost o simplă formalitate, 
românii câștigând cu un categoric 6-2, 6-1.

În turneul de dublu al fetelor s-au impus 
două jucătoare tot din România. Karina Maria 
Capuzu (Asociatia Harry Tennis Club) și Giulia 
Safi na Popa (CSM Oradea) au trecut cu 6-4, 
1-6, 10-4, de perechea formată din Lia Belibova 
(Republica Moldova) și Luna Vujovic (din 
Serbia).

 RAREȘ ARSENIE, VICECAMPION  RAREȘ ARSENIE, VICECAMPION 
NAȚIONAL LA CATEGORIA -90 KGNAȚIONAL LA CATEGORIA -90 KG

ECHIPA U 18 DE LA CSM PLOIEȘTI S-A ECHIPA U 18 DE LA CSM PLOIEȘTI S-A 
CALIFICAT PENTRU FAZA SEMIFINALĂCALIFICAT PENTRU FAZA SEMIFINALĂ

ERIC NIȚĂ (S&F TENNIS CLUB), DUBLU CAMPION LA SOUL CUP ERIC NIȚĂ (S&F TENNIS CLUB), DUBLU CAMPION LA SOUL CUP 
DE LA ISTANBUL, TURNEU DIN CIRCUITUL TENNIS EUROPEDE LA ISTANBUL, TURNEU DIN CIRCUITUL TENNIS EUROPE
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