
După luni sau chiar ani de zile, 
apar. Ies la lumină ca uleiul 

deasupra apei. Și te crucești. A fost iar 
vorba doar de o...SMECHERIE!

Rămân siderat de fi ecare dată 
când mai aud de câte o “strategie” 
ascunsă în spatele unui demers, de 
altfel, necesar, cum ar fi  curățarea 
de corupție, de corupți și interese 
obscure, prin care sunt înlocuite 
persoane aparent vulnerabile, cu 
altele și mai vulnerabile, persoane 
păpușate, cu altele și mai ușor de 
păpușat și de sacrifi cat în gura DNA, 
sunt îndepărtate companii mufate 
la bani publici și înlocuite cu alte 
companii și mai mufate și căutătoare 
de monopol, prin care sunt create, 
doar în aparență, avantaje pentru 
cetățean, în spate afl ându-se interese 
tocmai de jupuire a omului de 
rând, sunt desfi ințate posturi ca, pe 
undeva prin dos și pe alte poziții, 
mai bine plătite fără nemuncă, să 
apară aceleași persoane cu rânjet 
de “iar v-am fraierit, proștilor!”, se 
restructurează o căpușă bugetară și 
apare, peste ceva timp, o altă struțo-
cămilă instituțională dincolo, dublu 
risipitoare de bani publici...etc, etc.

Ei bine, nu e nici pe departe o 
strategie menită să repare, să curețe, 
să dezvolte societatea ci o șmecherie, o 
escrocherie, o mizerie, care nu denotă 
decât o inteligență infracțională a 
acelorași fețe palide cu gulere albe, pe 
care le vedem de ani de zile cum se 
joacă cu destinele noastre și cu banii 
țării.

Iar dacă vă întrebați de unde atâta 
“creativitate” la acești infractori parțial 
dovediți sau în curs de demascare, 
părerea mea este că avem de-a face 
cu oameni mici, în primul rând ca 
educație, fără valori solide dar cu un 
puternic instinct de supraviețuire, 
pentru care banul este totul...putere, 
respect, încredere, control.

Acești nefericiți și frustrați, trebuie 
să nu uite însă că nu toți oamenii le 
seamănă iar inteligența nu reprezintă 
nimic fără caracter, pentru că un rahat 
răspândește miros și de sub poleială 
de aur așa cum mirosul de infractor 
nu iese din escroci ca ei, toată viața, 
oricât s-ar spăla.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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„Numai atunci te interesează gunoiul,
când e îngrăşământ.”

- Culese de Tata  Stanislaw Lec (1909 - 1966) poet polonez
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Valeriu Gheorghiță, coordonatorul 
campaniei naționale de vaccinare 

antiCOVID, a anunțat că, spre sfârșitul lunii 
aprilie sau începutul lunii mai, va începe 
vaccinarea și în cabinetele medicilor de 
familie.

În aceste spații va fi  folosit vaccinul 
Johnson&Johnson (o singură imunizare) și, 
posibil, și cel de la AstraZeneca (79% efi cacitate 
în SUA), fără să mai existe posibilitatea de 
programare în platformă. Medicii de familie 
își vor evalua asigurații pe care îi au în evidență 

și îi vor programa. Gheorghiță crede că, până 
la sfârșitul verii, vom ajunge la imunizarea 
colectivă, chiar dacă entuziasmul oamenilor 
față de vaccin va mai scădea: „E o situație pe 
care o anticipam. Până la un anumit punct, 
oamenii vin în centrele de vaccinare. După un 
anumit punct, oamenii nu se mai deplasează, 
pentru că se vaccinează procentul de persoane 
care își doreau foarte tare vaccinul, rămân 
ulterior cei care nu sunt convinși și cei care ar 
vrea, dar nu pot să ajungă. Și atunci preferă să 
aștepte sau pur și simplu renunță.”

“IAR V-AM FRAIERIT, “IAR V-AM FRAIERIT, 
PROȘTILOR!”PROȘTILOR!”
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Parteneriate Parteneriate 
pentru infrastructura 
rutieră din JUDEŢ

uraura
ŢŢ

Englezii îşi vindeau 
nevestele la târg, 
ca pe animale

Legea care interzice cumulul Legea care interzice cumulul 
pensiei cu salariul îi afectează pensiei cu salariul îi afectează 
doar pe micii slujbași ai statuluidoar pe micii slujbași ai statului

ANUL  ȘCOLAR ȘI EXAMENELE AU FOST DECALATE CU DOUĂ SĂPTĂMÂNIANUL  ȘCOLAR ȘI EXAMENELE AU FOST DECALATE CU DOUĂ SĂPTĂMÂNI
Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, 

a anunțat că structura anului școlar 
se va modifi ca, odată cu prelungirea cu 
două săptămâni a vacanței de primăvară. 
Aceasta va avea loc între 2 aprilie și 4 mai, 
cuprinzând și sărbătorile pascale pentru 
creștinii catolici și ortodocși. Datele de 
încheiere a anului școlar și de susținere 
a examenelor vor fi  și ele decalate. Astfel, 
anul școlar se va termina pe 2 iulie, în loc de 

18 iunie, iar pentru cei din anii terminali, 
calendarul este următorul: 25 iunie (în loc 
de 11 iunie) pentru elevii clasei a VIII-a, 
18 iunie (în loc de 4 iunie) pentru cei de 
clasa a XII-a și 23 iulie (în loc de 9 iulie) 
pentru cei din învățământul profesional și 
tehnic. Evaluarea Națională se va derula în 
perioada 5 iulie-8 iulie, admiterea la liceu 
va avea loc după 8 iulie, iar bacalaureatul 
va fi  susținut  în intervalul 28 iunie-1 iulie.

DIN LUNA MAI SE FAC VACCINURI DIN LUNA MAI SE FAC VACCINURI ANTI-COVID ȘI ANTI-COVID ȘI 
ÎN CABINETELE ÎN CABINETELE MEDICILOR DE FAMILIEMEDICILOR DE FAMILIE

S-a aprins scandalul în familia 
de muzică populară între Elena 
Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, 
cu Saveta Bogdan în rol de băgător 
de seamă, pe de o parte și între 
Steliana Sima și Gheorghe Turda, pe 
de altă parte. Merișoreanu a făcut-o 
pe Saveta „dansatoare la bară” și 
pe Dragomiroiu „că e furăcioasă 
de bărbați”, iar Turda zice că Sima 
„face chestii cu colonei și generali”. 
Toate trei au avut un mesaj pentru 
Merișoreanca și Turda:„mincinoși, 
bârfi tori, parșivi, invidioși, 
intriganți,răutăcioași”.

-Două fi re, două paie,
Sar țațele la bătaie!
Nu e nicio sfârâială,
De n-o dați în păruială!

HIDRO PRAHOVA VA ELIMINA HIDRO PRAHOVA VA ELIMINA 
TAXA PE APA DE PLOAIETAXA PE APA DE PLOAIE

PLOIEȘTIUL, REPETENT LA MĂSURILE ANTIPOLUARE

Observatorul Român 
de Sănătate a publicat 

rezultatul anchetei sale privind 
măsurile intreprinse de 
autoritățile din 15 mari orașe 
din țară pentru reducerea 
poluării. Analiza se bazează pe 
o grilă de evaluare cuprinzând 
20 de indicatori organizați 
în 5 domenii: intervenții 

economice, administrative 
și comportamentale pentru 
reducerea poluării aerului, 
infrastructură care face 
posibilă reducerea poluării și 
indicatori direcți de poluare 
a aerului. Potrivit raportului, 
niciuna dintre marile primării 
din România nu a reușit să 
acumuleze măcar jumătate din 

scorul maxim posibil acordat 
pentru acțiunile împotriva 
poluării. Primăriile care 
acționează cel mai decis în 
acest sens sunt Brașov, Galați și 
Cluj-Napoca, iar la polul opus 
se situează Brăila, Bacău și 
Constanța. Municipiul Ploiești 
se afl ă pe poziția a 9-a, cu un 
scor de 3,8 (din 10).

Parol,  

Continuare în pagina 2

Mă doare-n 
băşcălie!
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Din 2018 există 
o decizie a 

Guvernului care 
oferă primăriilor 
posibilitatea să-i 
scutească pe cetățeni 
de taxa pentru 
apele meteorice sau 
pluviale. Prahova 
nu s-a sinchisit să-și 
însușească măsura.  
Și Apa Nova și Hidro 
Prahova încasează 
cu spor taxa pe apa 
de ploaie. Dacă 
pentru marile orașe și 
comunele cu sistem de 
canalizare ar mai exista 

o justifi care (colectarea 
și transportul acestor 
ape prin conducte), 
pentru localitățile fără 
această rețea nu există 
niciun fundament din 
lume care să explice 

plata. Președintele 
CJ Prahova, Iulian 
Dumitrescu, a 
declarat, pe fondul 
nemulțumirii totale 
față de activitatea 
Hidro: „taxa pe 

apa de ploaie va fi  
eliminată, serviciile 
Hidro Prahova vor 
fi  îmbunătățite, la 
birouri vor fi  mai 
puțin angajați, iar 
în teren vor fi  mai 
mulți.” Și operatorul 
s-a „sclifosit” să-și 
dea acceptul târziu 
în acest sens: „la 
inițiativa președintelui 
Consiliului Județean 
Prahova, operatorul 
Hidro Prahova susține 
demersurile pentru 
eliminarea taxei pe apa 
pluvială”.

PE CÂND ȘI APA NOVA?PE CÂND ȘI APA NOVA?

14 ofi ţeri de rang înalt, 14 ofi ţeri de rang înalt, 
destituiţi în urma unei destituiţi în urma unei 
serii de crimeserii de crime
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CINCI PERSOANE 
REȚINUTE PENTRU FURT 

CALIFICAT
Polițiștii din cadrul Poliției 

municipiului Ploiești  - Secția de 
Poliție Rurală Blejoi au documentat 
activitatea infracțională a unor 
persoane bănuite de comiterea 
mai multor infracțiuni de furt 
califi cat și a unei infracțiuni de 
tâlhărie. În urma unei prinderi 
în fl agrant și efectuării și a patru 
percheziții domiciliare, trei femei 
și doi bărbați au fost reținuți 

pentru 24 de ore. Astfel, polițiștii 
prahoveni au prins în fl agrant 
patru persoane după ce ar fi  sustras 
bunuri din mai multe magazine, 
în municipiul Drobeta-Turnu 
Severin. „După comiterea faptelor, 
cele patru persoane au fost prinse 
și imobilizate de polițiști. În urma 
controlului corporal, asupra 
acestora au fost găsite dispozitive 
folosite pentru îndepărtarea 
sistemelor de siguranță, precum 
și bunuri despre care există 
presupunerea rezonabilă că ar fi  

fost sustrase din supermarket-
uri”, a precizat IJP Prahova. Din 
cercetări a reieșit că persoanele 
în cauză ar fi  comis mai multe 
furturi din magazine, în mai multe 
localități din țară. „Totodată, față 
de unul dintre bărbați se efectuează 
cercetări privind săvârșirea unei 
infracțiunii de tâlhărie, după 
ce la data de 2 martie a.c., ar fi  
sustras, prin violență, geanta unei 
femei, în comuna Bărcănești”, a 
precizat IJP Prahova. În cauză, 
polițiștii au efectuat patru 
percheziții domiciliare, în comuna 
Bărcănești și în municipiul 
București. La percheziții au fost 

identifi cate bunuri  despre care 
există presupunerea rezonabilă că 
ar fi  fost sustrase din magazine. 
Acțiunea a benefi ciat de suportul 
de specialitate al Direcției 
Operațiuni Speciale din cadrul 
Poliției Române.  La activitate au 
participat și jandarmi din cadrul 
Grupării de Jandarmi Mobilă 
„Matei Basarab”. Prejudiciul cauzat 
este estimat la aproximativ 30.000 
de lei. „În urma administrării 
probatoriului, față de cele cinci 
persoane, cu vârste curprinse 
între 30 și 45 de ani, a fost 
dispusă măsura reținerii pentru 
24 de ore”, a precizat IJP Prahova.  

Polițiștii continuă cercetările în 
vederea stabilirii întregii activități 
infracționale, sub coordonarea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Ploiești.

Comentând problemele care au apărut pe 
platforma de vaccinare, vicepremierul 

Dan Barna a zis:„Faptul că sunt blocaje pe 
platforma de vaccinare arată că e vie”. Aha, deci 
înțelegem că dacă ar fi  funcționat impecabil era 
moartă, nu? Iar ea se oprește special, ca să ne 
arate nouă că e vie!

-Ce vrei să zici eu înțeleg
Și adevărul nu îl neg:
Tu ești viu când lenevești
Și ești mort dacă muncești.

Parlamentarul PSD Daniel Ghiță, fost 
luptător cu pătrățele pe diferite părți ale 

corpului, mai ales în zona osului occipital, a dat 
iar cu bâta-n baltă, de data asta la TV, ca să-l 
audă tot poporul: „Suntem ca evreii care aveau 
o bandă pe mână în timpul războiului; așa sunt 
acum pesediștii, suntem jigniți în permanență.” 
Păi, Ghiță, băiatule, nu tu, cu prostiile tale, ne 
inviți la asta, să facem mișto de voi?

-La câți pumni o fi  primit,
Ghiță-i de compătimit...
Deci te cred că-n al tău cap
Mințile nu mai încap!

Și tot Ghiță, că el se ia la întrecere cu 
Șoșoacă la tembelisme, a cerut, într-o 

interpelare către premier și ministrul Justiției, 
să fi e pedepsiți cei care au încălcat „fi delitatea 
față de România”. Deputatul-Pumn sugerează 
că cei care se întâlnesc cu diplomați străini nu 
sunt fi deli țării, deci sunt trădători de glie. 

-Nici chiar omul primitiv
Nu era așa nociv.
De-aia spun: dacă ți-e poft ă,
Pleacă, dragă, du-te-n grotă!

Cică Maria Grapini l-a întrebat pe 
comisarul Didier Reynders dacă 

solicitarea președintelui Iohannis către 

ministrul justiției din România de a folosi 
mijloacele pe care le are la îndemână pentru 
afl area adevărului în dosarul 10 august este sau 
nu ingerință în justiție. Păi, Grapini, eu zic s-o 
întrebi pe Kovesi asta, că tot a câștigat procesul 
împotriva voastră și instanța europenă a zis clar 
că voi ați făcut un abuz, ok? PS: Apropo, mai 
furi voturi la numărătoare?

-Să nu te superi, Mărioară,
La tine se aplică o zicală:
Prostu-întâi croiește 
Și apoi gândește!

Fostul ministru al Transporturilor, Razvan 
Cuc, îl acuză pe Cătălin Drulă că vrea să 

înlocuiască tot consiliul de administrație de 
la Metrorex cu useriști. Cucule, ce ai vrea, să 
păstreze Drulă în CA  ibovnicele puse de voi? 
Acuma, serios, nu trebuie să și le aducă pe ale 
lui?

-Ivit din fulgii lui de cuc,
Cârâie ca un năuc:
Să-mi lași în cuib amantele
Nu-mi aduce altele!

Mihai Gâdea, de la Antena 3, i-a întrebat 
pe români dacă mai acceptă alte 

restricții, odată cu preconizatul al treilea val 
pandemic. Mă, pastore, totuși două babe, trei 
moși și 10 zbierătoare șoșociste nu înseamnă 
„români”. Ăia-s vreo 20 de milioane. Zău așa, 
eu credeam că te-ai mai copt la țeastă, dar tu 
ești din mai rău în mai rău!

-Jurnalist n-ai cum să fi i,
La cum latri pe câmpii.
Mai bine, bre, Gâdilici,
Du-te la cules urzici!

Comisia Juridică din Camera Deputaților 
a dat aviz pozitiv pentru desfi ințarea 

Secției Speciale, dar chestia pălește în fața unei 
miștocăreli naționale fără margini, la fel de 
hidoasă ca OUG 13: judecătorii și procurorii 
vor putea fi  cercetați penal numai cu avizul 
CSM. Adică magistrații se vor bucura de 
superimunitate încât n-or să mai dea socoteală 
pentru ce abuzuri fac prin instanțe. USRPlus 
a votat pentru această anomalie fără margini. 
Pentru cârlanii ăștia din urmă avem o vorbă:

-Mari eroi până mai ieri,
Astăzi... ce să le mai ceri?
De nimic nu mă mai mir,
Ca atare, hai...sictir!

Ăștia de la PE au decis ca în documentele 
interne ale forurilor europene să dispară 

cuvinte precum „mamă”, „tată”, „homosexuali” 
etc., ca o formă de protecție împotriva 
discriminării. În hârțoagele lor, cei de mai sus 
vor fi  numiți „părinți” sau „gay”. În Franța există 
de câțiva ani chestia cu „părinte 1 și 2” în loc de 
„mamă și tată”. Decizia nu va fi  recomandare 
pentru niciun stat, dar chiar și așa, zic: hai, că 
v-a bolânzit covidul la cap! 

-Scuip în sân și mă închin:
S-aveți tată e șovin?
Și-nțeleg, de bună seamă,
Că-i nasol să ai o mamă!

Bre, dar mare mai e și ciolaniada asta! Cică 
ăștia de la PNL, USRPlus și UDMR nu 

se înțeleg pe posturile de conducere de la TVR 
și Radio. Și-atunci, ce și-au zis băieții: ca să 
împăcăm și capra, și varza, facem două posturi 
de conducere la TVR și două la Radio. Da, mă, 
de ce nu dublați voi funcția de șef al statului, de 
premier, ca să știm una și bună, ce mama naibii! 

-Măi, fl ăcăi, nu fi ți netoți,
Că-s ciolane pentru toți!
Supărare de-o să fi e,
Mai faceți o Românie!

 Săptămâna pe scurt 
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Primarul Andrei Volosevici a 
anunțat că proiectul pentru 

realizarea unui bazin de înot, în zona 
străzii Ghighiu, a fost inclus de către 
Compania Națională de Investiții 
în lista de sinteză a subprogramului 
„Bazine de înot”, stabilită prin Ordinul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației nr. 271/ 
26.02.2021.  Finanțarea se va realiza în 
corelare cu alocațiile bugetare destinate 
Programului Național de Construcții de 
Interes Public sau Social, derulat de CNI. 
Această nuanță-„ în corelare cu alocațiile 
bugetare”- ar putea să însemne mult timp 
de așteptare. Adică includerea în listă 
nu echivalează cu certitudinea realizării 
obiectivului. Volosevici a declarat: 
„Am parcurs pași importanți pentru 
punerea în practică a proiectului care 

vizează construirea pentru ploieșteni 
a unui bazin de înot nou, modern, 
performant, un astfel de complex sportiv 
fi ind necesar, în principal, pentru 
copiii și tinerii orașului nostru. Doresc 
să le mulțumesc tuturor celor care au 
fost și sunt implicați în acest proiect 
și care înțeleg cât este de important să 
investim în dezvoltarea infrastructurii 
educaționale și sportive din municipiul 
Ploiești. Sunt un susținător al unor astfel 
de proiecte menite să crească gradul de 
confort în spațiul public.”

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

BĂRBAT REȚINUT PENTRU 
CĂ A BRACONAT UN 

CĂPRIOR. PREJUDICIUL 
ESTE ESTIMAT LA 4.000 DE 

EURO
Polițiștii din cadrul Serviciului 

Arme Explozivi și Substanțe 
Periculoase Prahova au fost 
sesizați despre săvârșirea unei 
infracțiuni de braconaj cinegetic. 
„Din cercetări s-a stabilit faptul că 
un bărbat din Telega ar fi  braconat 
un exemplar din specia căprior”, a 
precizat IJP Prahova. Exemplarul 

ar fi  fost identifi cat la data de 18 
martie, de către un trecător în 
pădurea de la marginea localității 
Doft ana. „Cu ocazia punerii 
în executare a unui mandat de 
percheziție domiciliară, polițiștii 
au identifi cat mai multe bunuri 
ce par a face obiectul activității 
infracționale. Față de persoana 
în cauză a fost dispusă reținerea 
pentru 24 de ore”, a anunțat IJP 
Prahova. Prejudiciul cauzat prin 
braconarea exemplarului de 
căprior este de aproximativ 4.000 

de euro. În cauză, a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de braconaj cinegetic.

ALTERCAȚIE ÎNTR-UN 
COMPLEX COMERCIAL 

DIN ZONA CENTRALĂ A 
PLOIEȘTIULUI

Polițiștii din cadrul Secției de 
Poliție Nr. 1 Ploiești au fost sesizați 
cu privire la faptul că într-un 
complex din zona centrală are loc o 
altercație între două persoane. „La 
fața locului s-a deplasat un echipaj 
de poliție pentru clarifi carea 
stării de fapt și luarea măsurilor 
legale în consecință. Din cercetări 
a rezultat faptul că cele două 

persoane s-au agresat fi zic, unul 
dintre bărbați rănindu-l superfi cial 
pe cel de-al doilea cu un obiect 
ascuțit în zona mâinii”, a precizat 
IJP Prahova. La fața locului, un 
echipaj al ambulanței a acordat 
îngrijiri medicale acestuia, fără 
a necesita internare. Persoanele 

implicate au fost sancționate 
contravențional,  conform Legii 
nr.  61/1991, cu amendă în 
cuantum de 1.000 lei fi ecare. 
În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de lovire sau alte 
violențe.

REȚEAUA DE GAZE REȚEAUA DE GAZE 
VA FI EXTINSĂ ÎN VA FI EXTINSĂ ÎN 
44 DE LOCALITĂȚI44 DE LOCALITĂȚI

Aleșii județeni au votat favorabil pentru 
încheierea unui parteneriat între 

administrația publică județeană și 44 de primării 
în vederea extinderii rețelei de distribuție de gaze 
naturale. Extinderea vizează următoarele unități 
administrativ-teritoriale: Albești Paleologu, 
Ariceștii Rahtivani, Bălțești, Bănești, Bărcănești, 
Berceni, Blejoi, Brazi, Brebu, Bucov, Ceptura, 
Cocorăștii Colț, Cornu, Drajna, Drăgănești, 
Dumbrava, Filipeștii de Pădure, Filipeștii de 
Târg, Florești, Gherghița, Gornet, Gura Vitioarei, 
Iordăcheanu, Lipănești, Mănești, Păcureți, Păulești, 
Plopu, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii 
Burchi, Predeal Sărari, Provița de Jos, Provița de 
Sus, Puchenii Mari, Râfov, Scorțeni, Surani, Șirna, 
Telega, Târgșoru Vechi, Tinosu, Valea Călugărească 
și Breaza. Președintele CJ, Iulian Dumitrescu, a 
declarat: „Investițiile legate de alimentarea cu gaze 

naturale merg pe două direcții: înfi ințarea de rețele 
noi, unde am depus deja un proiect pe fonduri 
europene pentru 9 localități și suntem aproape gata 
cu studiile pentru alte 31 de localități; extinderea 
rețelei existente, unde vom realiza documentațiile 
tehnico-economice pentru 44 de localități. 
Racordarea la gaze va conduce la creșterea calității 
vieții prahovenilor.” În 2020 și în 2021 au fost 
aprobate șase acorduri de parteneriat și parteneriate 
pentru întocmirea studiilor de fezabilitate pentru 
înfi ințarea de rețele inteligente de distribuție 
gaze naturale: Teișani, Izvoarele și Măneciu; 
Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doft anei; 
Cerașu, Bătrâni, Starchiojd, Posești, Ariceștii 
Zeletin, Cărbunești; Șoimari, Chiojdeanca, Salcia, 
Apostolache, Gornet Cricov, Tătaru și Sângeru; 
Lapoș, Jugureni, Călugăreni, Fântânele, Vadu Săpat 
și Gura Vadului; Colceag, Fulga, Boldești Grădiștea 
și Sălciile. De asemenea, anul trecut a fost depusă 
cererea de fi nanțare pentru înfi ințarea sistemului de 
alimentare cu gaze în localitățile Cocorăștii Mislii, 
Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, 
Aluniș, Ștefești, Bertea și Slănic.

PARTENERIATE PENTRU INFRASTRUCTURA 
RUTIERĂ RUTIERĂ                      DIN JUDEȚ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Scriam, într-un articol precedent, că 
autoritățile din Prahova își propun 

să construiască mai multe centuri ocolitoare 
în jurul câtorva centre urbane din județ. Am 
folosit termenul „propun” pentru că nu știm 
dacă lucrurile se vor concretiza în vreun fel. 
Ceea ce știm este că Prahova mizează, pentru 
realizarea acestor investiții, fi e pe fondurile din 
Planul Național de Reziliență și Redresare, fi e din 
cele cuvenite României prin bugetul multianual 2021-
2027. Deocamdată, Consiliul Județean a făcut un prim pas, 
aprobând încheierea mai multor acorduri de parteneriat 
între CJ Prahova și anumite primării din județ, după cum 
urmează:

-acord între CJ Prahova, orașul Câmpina și comunele 
Bănești, Telega și Valea Doft anei pentru realizarea obiectivului 
de investiții „Variantă ocolitoare Bănești-Valea Doft anei”;

-parteneriat între CJ Prahova  și orașele Bușteni și Azuga, 
pentru centura ocolitoare Azuga-Bușteni”;

-parteneriat între CJ Prahova și Mizil, plus comuna Gura 
Vadului, pentru „centura ocolitoare Mizil”; 

-parteneriat între CJ Prahova, comuna Păulești și orașul 
Băicoi, pentru „Variantă ocolitoare Păulești”;

-parteneriat între CJ Prahova, orașul Vălenii de Munte și 
comunele Gura Vitioarei, Măgurele, Teișani și Dumbrăvești, 

pentru „Variantă ocolitoare Vălenii de Munte”. 
Obiectul acestor parteneriate îl constituie 

asigurarea conlucrării între UAT 
în vederea realizării obiectivelor 
citate. De asemenea, CJ Prahova 
va încheia un acord de parteneriat 

cu Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia 
în vederea realizării 
proiectului „Sprijin la 
nivelul regiunii Sud-
Muntenia pentru pregătirea 

de proiecte fi nanțate din 
perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, 
inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, variante ocolitoare 
și/sau drumuri de legătură-5D2”. În cadrul acestui acord va fi  
fi nanțată elaborarea documentației tehnico-economice pentru 
proiectul „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului 
Azuga-Bușteni-Gura Vitioarei, prin accesibilizarea golului 
alpin Munții Baiului și a drumurilor județene DJ 105I, DJ101T, 
DJ102, DJ 100G”.
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CNI A INCLUS ÎN LISTA DE INVESTIȚII UN BAZIN 
DE ÎNOT PENTRU PLOIEȘTIDE ÎNOT PENTRU PLOIEȘTI

rimarul Andrei Volosevici a

ACORD PENTRU PREGĂTIREA PLANULUI DE ATENUARE ȘI ACORD PENTRU PREGĂTIREA PLANULUI DE ATENUARE ȘI 
ADAPTARE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE ÎN PRAHOVAADAPTARE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE ÎN PRAHOVA
Consiliul Județean Prahova a adoptat 

o hotărâre prin care a aprobat  
pregătirea „Planului de atenuare și adaptare 
la schimbări climatice în județul Prahova”. 
Pentru eleborarea acestui document va 
fi  încheiat un acord de parteneriat între 
Consiliul Județean Prahova, Consiliul 
Local Ploiești, Universitatea Politehnică 
din București și Universitatea din Islanda. 
Programul național ,,Mediu, adaptare la 
schimbările climatice și ecosisteme” (RO-

Mediu) își propune creșterea capacității 
autorităților locale privind atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice, 
termenul limită pentru depunerea 
cererilor de fi nanțare fi ind 29.03.2021. 
Prin componenta „Atenuarea efectelor 
și adaptarea la schimbări climatice” 
din cadrul Programului RO-Mediu se 
consideră faptul că elaborarea planurilor în 
municipalități va putea asigura atingerea 
obiectivelor și măsurilor de adaptare pe 

termen mediu și lung pentru a se ajunge 
la o economie sustenabilă și competitivă. 
Efectele schimbărilor climatice sunt deja 
foarte răspândite la nivel global, tocmai 
de aceea sunt necesare măsuri/acțiuni 
de adaptare. Grantul proiectului este de 
100% din totalul cheltuielilor eligibile 
ale proiectului, cheltuielile eligibile și 
neeligibile fi ind distribuite între membrii 
parteneriatului, conform bugetului 
proiectului.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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FĂRĂ PERMIS ȘI ÎN STARE DE 
EBRIETATE PE MOPED

Polițiștii au oprit pentru control 
un bărbat ce conducea un moped 
pe o stradă din orașul Azuga. „Din 
verifi cări, a reieșit faptul că acesta nu 
fi gura ca fi ind posesor al unui permis 
de conducere. Mai mult, întrucât 
acesta emana halenă alcoolică, a 
fost testat cu aparatul etilotest, care a 
indicat o valoare de 0,73 mg/l alcool 
pur în aerul expirat”, a precizat IJP 
Prahova, care a anunțat că, în cauză, 

cercetările continuă în cadrul unui 
dosar penal deschis sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere 
fără permis și conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului.

ACȚIUNI PENTRU 
PREVENIREA RĂSPÂNDIRII 

COVID-19
Peste 800 de polițiști și 

reprezentanți ai altor structuri 
au acţionat pentru verifi carea 
respectării măsurilor impuse în 

contextul stării de alertă, precum 
și pentru prevenirea şi limitarea 
infectării cu virusul COVID-19. În 
cadrul activităților au fost legitimate 
peste 4.700 de persoane, fi ind 
verifi cate peste 680 de autovehicule. 
Totodată, au fost verifi cate peste 230 
de societăți comerciale. Poliţiştii şi 
reprezentanţii celorlalte structuri 
cu care s-a acţionat în sistem 
integrat au transmis agenţilor 
comerciali și centrelor comerciale 
verifi cate să ia măsuri pentru 
respectarea normelor de prevenire a 
infectării și combatere a răspândirii 
coronavirusului, a programului și 

modului de organizare, în funcție 
de specifi cul activității comerciale 
desfășurate. „Ca urmare a abaterilor 
constatate, poliţiştii au aplicat peste 
170 de sancţiuni contravenţionale, 
în valoare totală de  peste 22.000 de 
lei.  Din totalul sancțiunilor, 16 au 
fost aplicate persoanelor identifi cate 
că nu au respectat restricţiile privind 
deplasarea/libera circulaţie. În 
contextul epidemiologic actual, 
recomandăm în continuare tuturor 
cetăţenilor să nu se expună la riscuri, 
să păstreze distanțarea fi zică, să 
poarte masca de protecție în toate 
spațiile publice închise și deschise, 

precum și să respecte interdicțiile cu 
privire la evenimentele private și cu 
privire la deplasarea/libera circulație”, 
a precizat IJP Prahova. Cetățenii 
au la dispoziţie numărul de telefon 
TELVERDE – 0800800165, pentru a 
semnala nereguli privind respectarea 
măsurilor stabilite în contextul 
COVID-19.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Dumneavoastră v-ați plictisit? Noi... 
da! Întrebarea este provocată de anunțul 
Administrației Naționale a Penitenciarelor cum 
că va începe procedura de achiziție a serviciilor 
de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție) 
a penitenciarelor de la Berceni (Prahova) și 
Unguriu (Buzău), după ce Guvernul României a 
adoptat, în ședința din 17 martie, două hotărâri 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru cele două investiții. În ceea 
ce privește Prahova, se arată că, după elaborarea 
proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție, se 
va iniția procedura de licitație publică pentru 
contractarea lucrărilor propriu-zise de construire 
a  „P47 Berceni-Penitenciar 1.000 de locuri cu 
regim de maximă siguranță și închis.”  Potrivit 
temei de proiectare, în sectorul de deținere vor 
fi  amplasate foișoare de supraveghere, puncte de 
control, pavilioane de primire deținuți, vizite, 

carantină, infi rmerie, spălătorie și depozit de 
obiecte personale ale deținuților, punct de 
alimentație (bucătărie și depozitări), izolator, o 
unitate de detenție formată din două pavilioane 
de detenție cu câte 25 de celule, cu corp de 
legătură între ele, curte de plimbare și spațiu de 
joc, un pavilion multifuncțional cu unități de 
maximă siguranță, un alt pavilion de detenție-
rezervă, un teren de sport multifuncțional sau 
sală de sport, cu teren de fotbal agrementat 
FIFA (!!!), zone de protecție. Unitățile cu regim 
închis vor avea nouă clădiri pentru câte 100 de 
persoane, iar unitățile de maximă siguranță- 
două clădiri pentru câte 50 de persoane. 
Proiectul este fi nanțat printr-un împrumut de 
la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. 
Bun. Și acum vă spunem de ce noi nu mai avem 
încredere că acest proiect chiar va fi  realizat în 
cinci ani de aici înainte, să zicem. Simplu: despre 
acest penitenciar se vorbește de 12 ani. În 2011 
au fost demolate clădirile vechii unități militare, 
pentru a lăsa loc unui penitenciar ce urma să fi e 
construit mintenaș. Iar de la acel „mintenaș” au 
trecut 10 ani, nu? Pe urmă, ori de câte ori am 
avut un nou ministru al Justiției, tot de atâtea ori 
s-a promis investiția. Care n-a mai venit! De ce 
oare am crede că de data aceasta lucrurile vor 
merge mai bine, chiar dacă avem, iată, o licitație?

AUTORITĂȚILE PROMIT DIN NOU CĂ VOR AUTORITĂȚILE PROMIT DIN NOU CĂ VOR 
CONSTRUI PENITENCIARUL DE LA BERCENI

Dumneavoastră v ați plictisit? Noi

„CARAGIALE AJUTĂ” !„CARAGIALE AJUTĂ” !

Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” 
Ploiești a lansat un proiect, denumit „Caragiale ajută”, al cărui scop este 
strângerea de fonduri pentru sprijinirea ploieștenilor care au mai puțin 
noroc în viață. Într-o postare de pe pagina de socializare, se arată: „Consiliul 
Școlar al Elevilor CNILC s-a decis să ajute comunitatea ploieșteană prin 
inițierea unui proiect caritabil, pe perioada primăverii. „Caragiale ajută” 
are ca scop strângerea de fonduri pentru sponsorizarea Centrului Social 
de Urgență pentru Persoane fără Adăpost. În cadrul proiectului vor avea 
loc multiple concursuri pregătite special pentru caragialiști, printre care 
șah, desen, sport și jocuri video. Invităm cu mare drag participarea în 
număr cât mai mare a tuturor celor interesați! Menționăm că taxa de 
participare constă în suma de 10 lei, iar toate fondurile vor fi  utilizate 
pentru achiziționarea de produse necesare adăpostului. Pentru cei care 
doresc să doneze în afara concursurilor organizate de liceul nostru, vă 
rugăm să specifi cați la momentul transferului „din afara școlii”.  Banii 
por fi  depuși în contul Asociației Elevilor „I.L. Caragiale”, în contul 
IBAN: RO97RNCB0205044874220001.” Pentru detalii suplimentare 
este oferită și o dată de contact: cnilcploiesti1864@gmail.com sau nr. de 
telefon: +40 (733) 747 359 (Anastasia Dumitru -PR).

Direcția Generală de 
Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova din 
subordinea Consiliului Județean 
Prahova a rămas fără director 
executiv după ce Viorel Călin a 
demisionat din această funcție. 
Conducerea este executată cu 
caracter interimar de  Liliana 
Stavre, fost șef al Biroului 
managementul calității serviciilor 
sociale al DGASPC. CJ Prahova 
va organiza în următorul interval 
concurs pentru ocuparea acestei 
poziții. Printre condițiile impuse 

participanților se numără: studiile 
universitare absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în 
domeniul asistenței sociale 
sau sociologie, psihologie sau 
științe ale educației, drept, 
științe administrative, sănătate, 
economie sau management, 
fi nanțe, contabilitate; studii 
universitare de master în 
domeniul administrației publice, 
management sau în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
funcției publice; 7 ani de vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice de 
conducere. Ca o concesie, se mai 
spune că la concurs se pot înscrie și 
candidații care au absolvit orice alt 
domeniu decât cele prevăzute mai 
sus, cu condiția să fi  absolvit studii 
de masterat sau postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice. Dosarele pot fi  
depuse până pe 6 aprilie, pe 20 
aprilie va fi  susținută proba scrisă, 
iar pe 23 aprilie, interviul.

irecția Generală de

CONCURS PENTRU ȘEFIA CONCURS PENTRU ȘEFIA 
DGASPC PRAHOVADGASPC PRAHOVA

SE REIA PROGRAMUL „LAPTE ȘI CORN” ÎN ȘCOLISE REIA PROGRAMUL „LAPTE ȘI CORN” ÎN ȘCOLI
La reînceperea cursurilor pentru 

învățământul antepreșcolar, primar și cel 
al claselor terminale (VIII, XII) nu s-a avut în 

vedere și punerea în practică a Programului 
„Lapte și corn”. La mai bine de o lună și jumătate 
de la redeschiderea școlilor, Consiliul Județean 

Prahova a anunțat că, în scurt timp, va fi  
reluat programul guvernamental. În Prahova, 
contractul cadru pentru distribuirea laptelui și 
cornului în unitățile de învățământ a fost încheiat 
pentru perioada 2019-2021, dar pandemia a dat 
peste cap întreaga organizare inițială. Numărul 
elevilor este diferit, prezența la școală nu a 
fost și nu este sigură, unele școli intră dintr-un 
scenariu în altul, legislația a suferit modifi cări, 
așa că autoritățile nu s-au putut adapta rapid 
acestui calendar oscilant. Ofi cialii CJ Prahova 
au precizat că a fost semnat un nou act adițional 
cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în 
baza modifi cărilor legislative apărute, vor fi  
actualizate și contractele cu prestatorii, iar în 
scurt timp va începe și distribuirea pachetelor 
în școli.

vedere și punerea în practică a Programului

Disconfortul din 
Ploiești și multe alte 

localități continuă. După ce 
săptămâna trecută au intrat în 
grevă salariații operatorului 
de salubritate Rosal care se 
ocupă de ridicarea deșeurilor 
menajere, deunăzi vreme 
fac același lucru angajații 
responsabili de curățarea căilor 
publice. Motivul este același, 
drepturi salariale neplătite 
din luna ianuarie. Aceștia cer 

reprezentanților Rosal să 
le dea banii la zi, în caz 
contrar refuzând să mai 
iasă la muncă. Această 
problemă trebuie rezolvată 
urgent de operator. 
Dincolo de faptul că salariații 
au dreptatea lor, efectele acestor 
acțiuni le resimt partenerii de 
contract care și-au achitat la zi 
facturile: săptămâna trecută, 
Ploieștiul a fost îngropat în 
gunoi menajer, iar săptămâna 

aceasta, probabil o să avem 
străzi murdare. Nu că ar fi  fost 
altfel până acum; de exemplu, 
în porțiunea cuprinsă dintre 
strada Stadionului și până la 
Hotelul Prahova, măturătorii 
nu au mai trecut de vreo două 
săptămâni!

aceasta probabil o să avem

ALTĂ GREVĂ LA ROSALALTĂ GREVĂ LA ROSAL
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Guvernul României a adoptat Planul 
Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), finanțat din fonduri europene, 
documentul urmând să fie înaintat 
Comisiei Europene. Cu un total alocat de 
30,44 mld. euro (prețuri 2018), respectiv, 
de 33, 009 mld. euro (prețuri curente), 
planul este structurat pe trei piloni și 12 
domenii prioritare pentru dezvoltarea 
României. Cerința actuală din propunerea 
de Regulament aplicabil PNRR este ca 
din suma aferentă granturilor, 70% să 
fie disponibilă până în 2022, iar restul 
de 30% să se aloce, pe baza unei formule 
prestabilite, în funcție de evoluțiile 
macroeconomice de la nivelul fiecărei 
țări. În proiectul pilot supus dezbaterii 
publice sunt propuse următoarele sume:

Pilonul I, Tranziție verde și schimbări 
climatice, în valoare de 21,4 miliarde de 
euro, respectiv, 64,9% din total buget 
alocat României, structurat pe cinci 
capitole: 

-9,274 mld. euro (43% din bugetul 
pilonului) pentru asigurarea conectivității 
regiunilor, localităților urbane la rețeaua 
de transport TEN-T;

-6,500 mld. euro (30%) pentru irigații, 
combaterea riscului de secetă, riscului de 
eroziune a solului, riscului de înmlăștinire, 
dar și de protecție împotriva fenomenelor 
meteo rare; 

-2,300 mld. euro (12%) pentru 
asigurarea accesului populației la 
serviciile publice de alimentare cu apă 
și canalizare, ecologizarea unor situri 
poluate, depozite/platforme industriale;

-1,550 mld. euro (7%) pentru 
exploatarea resurselor de energie 
regenerabilă ale României;

-1,800 mld. euro (8%) pentru 
diminuarea pierderilor de energie termică 
și asigurarea unui confort termic destinat 
populației precum și realizarea rețelei 
de producere/transport și distribuție a 
energiei termice.

Pilonul II, Servicii publice, dezvoltare 
urbană și valorificarea patrimoniului, cu 
o valoare de 6,500 mld. euro, respectiv 
un procent de 19,7% din totalul valorii 
bugetului:

-3,600 mld. euro (55,38% din bugetul 
pilonului) pentru implementarea 
proiectelor de mobilitate urbană, 

regenerare urbană și de valorificare a 
patrimoniului cultural și local;

-1,850 mld. euro (28,46%) pentru 
creșterea accesibilității populației la 
serviciile publice de sănătate;

-1,050 mld. euro (16,15%) pentru 
înființarea centrelor de educație 
inovativă și specializare inteligentă, 
precum și a centrelor pentru dezvoltarea 
competențelor profesionale ale 
studenților.

Pilonul III, Competitivitate 
economică, digitalizare și reziliență, cu un 

buget de 5,085 mld. euro, în procent de 
15,4% din totalul bugetului alocat:

-3,8 mld. euro (74,73% din bugetul 
pilonului) pentru îmbunătățirea 
competitivității economice a IMM-urilor;

-0,275 mld. euro (5,41%) pentru 
creșterea aportului activităților de transfer 
tehnologic rezultate din activitatea de 
cercetare-dezvoltare;

-0,700 mld. euro (13,77%) pentru 
digitalizarea marilor servicii publice din 
domeniul de sănătate și educație.

ACCIDENT RUTIER PE 
STRADA CORNĂȚEL DIN 

PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

la intersecția străzii Cornățel cu 
strada Neaşlov. Un autotursim 
condus de un tânăr în vârstă de 
18 de ani a intrat în coliziune cu o 
motocicletă condusă de un bărbat 
în vârstă de 29 de ani. În urma 
evenimentului, conducătorul 
motocicletei a fost transportat la 
spital pentru îngrijiri medicale. 
Atât conducătorul auto, cât și 

motociclistul au fost testați cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ în ambele cazuri. 

ACCIDENT RUTIER LA 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ
Accidentul rutier s-a produs 

pe DN1B, pe raza localității 
Valea Călugărească, după ce două 
auto au intrat în coliziune. În 
accidentul rutier au fost implicați 
un conducător auto în vârstă de 
36 de ani şi un altul în vârstă de 
21 de ani. În urma evenimentului, 

tânărul în vârstă de 21 de ani a 
fost transportat la spital pentru 
îngrijiri medicale. Bărbatul în 
vârstă de 36 de ani a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. Cercetările continuă 
pentru stabilirea cu exactitate 
a modului cum s-a produs 
accidentul rutier.

ACCIDENT PE DN1, LA 
BĂNEȘTI, DUPĂ CE O 

MAȘINĂ S-A RĂSTURNAT
Accidentul s-a produs pe DN1, 

la Bănești. O persoană a sunat 
la 112 și a anunțat evenimentul 
rutier. La fața locului s-au 
deplasat mai multe echipaje 
ale Poliției, ale ISU Prahova 
și Serviciului de Ambulanță 
Județean Prahova. Potrivit 
primelor date, un autoturism, 
condus de un tânăr în vârstă de 
19 ani, a acroşat separatorii din 
beton, ulterior rãsturnându-se 
pe plafon, blocând banda nr 1, 
pe sensul de mers Braşov către 
Ploieşti. În urma evenimentului, 

conducătorul autoturismului 
cât şi o pasageră în vârstă de 
18 ani au fost transportați la 
spital pentru îngrijiri medicale. 
Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. Potrivit IJP Prahova, 
trafi cul rutier s-a desfășurat fără 
probleme în zonă. 

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CUM SE ÎMPART MILIARDELE DE EURO DIN PLANUL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

regenerare urbană și de valorificare a buget de 5 085 mld euro în procent de

Acum vă veți 
întreba probabil, pe 
fondul nemulțumirilor 
generate în toată 
Europa de schimbarea 
orarului, cât vom 
mai avea de așteptat 
până când România 
va renunța la această 
politică, de modifi care 
a orei de vară cu 
cea standard, greșit 

denumită ora de iarnă. 

PE A VOTAT DIN 
2019 RENUNȚAREA 

LA SCHIMBAREA 
ORELOR

În 26 martie 2019, 
după o largă consultare 
a cetățenilor din UE, 
Parlamentul European 
a votat renunțarea la 

schimbarea orei de două 
ori pe an, începând 
din 2021. Fiindcă era 
necesar un timp de 
coordonare unitară, 
fi ecare stat membru 
trebuia să anunțe UE 
până pe 20 aprilie, anul 
trecut, la ce sistem 
dorește să rămână. 
Țările care decid să 
mențină permanent 

ora de vară trebuiau 
să efectueze ultima 
schimbare a ceasului 
în ultima duminică din 
martie a anului 2021, 
iar cele care preferau să 
rămână la ora standard, 
urmau să schimbe ora 
în ultima duminică din 
luna octombrie 2021. 
În documentul votat 
de UE era prevăzută 
și posibilitatea unei 
amânări de 12 luni. Se 
pare însă că pandemia a 
dat peste cap acest plan. 
Deocamdată.

ROMÂNIA 
NU A TRIMIS 

PROPUNEREA SA ÎN 
TERMEN

În România, a 
existat încă din 2018 o 
propunere legislativă 
pentru abrogarea OG 
nr. 20/1997 privind 
stabilirea orarului de 
vară și a orei ofi ciale 
de vară pe teritoriul 

României (L281/2018), 
dar aceasta a fost 
respinsă de Senat, 
prima cameră sesizată. 
Documentul nu a mai 
ajuns în dezbaterea 
Camerei Deputaților. La 
acea dată și Guvernul 
României s-a opus 
renunțării la schimbarea 
orelor de vară și 
standard. Anul trecut, 
Guvernul Orban, furat 
probabil de problemele 
pandemiei, nu a 
trimis UE propunerea 
României. Ca atare, 
se pare că va trebui să 
suportăm schimbarea 
ceasului și în acest an. 
Probabil chiar și la anul!

SCURT ISTORIC AL 
TRECERII 

LA ORA DE VARĂ

Ideea trecerii la 
ora de vară îi aparține 
omului de știință 
Benjamin Franklin și 
provine din secolul al 

XVIII-lea. Conceptul a 
fost pus în practică mult 
mai târziu. Germania 
și Austro-Ungaria 
au fost primele țări 
care au introdus acest 
sistem, începând cu 30 
aprilie 1916, în scopul 
economisirii rezervelor 
de cărbune necesare 
producției de război. 
Puterile Antantei 
au adoptat această 
reglementare un an 
mai târziu, în 1917, iar 
SUA, în martie 1918, 
ca măsură temporară 
pe timp de război. În 
România, ora de vară 
a fost introdusă pentru 
prima dată în 1917, 
în timpul Primului 
Război Mondial. După 
confl agrație s-a renunțat 
la folosirea orei de vară, 
fi ind reintrodusă în 
1932 și abandonată iar 
în 1943. Ora de vară a 
fost reintrodusă în 1979 
și se păstrează până 
astăzi. 

CÂND SE VA RENUNȚA OARE LA ACEST SISTEM?
ROMÂNIA TRECE IAR LA ORA DE VARĂROMÂNIA TRECE IAR LA ORA DE VARĂ

Din noaptea de 27 spre 28 martie 2021, România va trece din nou la ora 
ofi cială de vară, când ceasul se dă înainte cu o oră, ora 3:00 devenind ora 
4:00. Astfel, duminică, 28 martie, va fi  cea mai scurtă zi din an: va avea 23 
de ore în loc de 24.  Orarul de vară se aplică până în ultima duminică a lunii 
octombrie (31 octombrie). Măsura este luată pentru a folosi cât mai mult 
lumina zilei și a economisi energia electrică. 

ANUNȚURI • ANUNȚURI
Pierdut 

documente cu 
regim special 
ABC Asigurări-
Reasigurări S.A.:

• Răspunderea 
operatorilor de 
transport, Seria 
ROT nr.: 32194-
32224 - 31 buc; 
32376-32400 - 25 
buc; 33030-33075 - 
46 buc; 3320133202 
- 2 buc; 33351-
33400 - 40 buc.

• Chitanţier, 
seria BWLU nr.: 
8699101-8699125 
- 1 buc; 8705326-
8705375 - 2 buc; 
8706401 - 8706450 
- 2 buc; 8706626-
8706650 - 1 buc; 
8707101-8707175 
- 3 buc. 

Se declară nule.
Director 

Călărașu Eugen - 
Agenţia BV 30
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313

BUGETARII DE LUX RĂMÂN ÎN CONTINUARE CU PRIVILEGIILE

LEGEA CARE INTERZICE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL ÎI LEGEA CARE INTERZICE CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL ÎI 
AFECTEAZĂ DOAR PE MICII SLUJBAȘI AI STATULUI

Proiectul de lege prin care se va propune interzicerea cumulului salariului cu pensia 
în instituțiile bugetare a fost prezentat Guvernului. În fapt, nici nu știm exact ce a dorit 
acest act normativ: să prelungească până la 70 de ani vârsta de pensionare pentru cei care 
doresc să mai lucreze la stat sau să interzică plata concomitentă a pensiei și salariului 
tot la stat?

În România, se știe, sunt foarte 
multe persoane, în special 

în poziții de conducere, care 
s-au reangajat la stat, pe salarii 
foarte bune, imediat după ce 
s-au pensionat, majoritatea fi ind 
benefi ciari ai pensiilor speciale. 
Sunt cazuri în care cele două plăți 
cumulate duc la venituri de 20-
30.000 lei/lună, mult mai mult în 
cazul judecătorilor de la Curtea 
Constituțională, care ajung să 
câștige lunar și 50-60.000 lei! Ce 
și-a zis ministrul Muncii, Raluca 

Turcan: dăm posibilitatea celor 
care vor să mai lucreze la stat să 
se pensioneze la 70 de ani, luând 
cumva o presiune de pe bugetul 
asigurărilor sociale și interzicem 
cumulul pensiei cu salariul pentru 
cei care s-au reangajat imediat 
după pensionare. Este cazul 
tuturor salariaților din instituțiile 
de stat centrale sau locale (primării, 
prefecturi, consilii județele, 
structuri deconcentrate ale 
ministerelor, învățământ, sănătate 
etc.), dar și a celor ce lucrează 

în cadrul regiilor autonome, 
societăților naționale, companiilor 
naționale și societăților comerciale 
la care capitalul social este deținut 
integral sau majoritar de stat 
ori de o unitate administrativ-
teritorială. În aceste sectoare, cei 
care deja cumulează pensia cu 
salariul au termen de 30 de zile, de 
la data publicării actului normativ 
în Monitorul Ofi cial, să opteze 
pentru una dintre cele două plăți. 

CEI MAI BINE PLĂTIȚI 
BUGETARI ÎȘI PĂSTREAZĂ 

BENEFICIILE 

Lucrurile ar fi  fost foarte bune 
dacă, așa cum se întâmplă de obicei, 
nu s-ar fi  venit cu niște excepții. Iar 
acestea sunt: persoanele alese în 
funcții publice sau cele pentru care 
durata mandatului este prevăzută 
de Constituție; persoanele care 
benefi ciază de drepturi de autor 

în condițiile Legii nr. 8/1996; 
personalul didactic prevăzut 
de Legea educației naționale nr. 
1/2011 în regim de plata cu ora; 
pensionarii încadrați în gradul 
III de invaliditate; membri ai 
Academiei Române. Și 
acum să dezvoltăm puțin 
„misterul” de la prima 
categorie de excepții. 
Și avem următoarea 
sintagmă: „persoanele 
alese în funcții publice”. Ei 
bine, care sunt aceastea? 
Și-avem: președintele 
României, deputații, 
senatorii, președinții și 
vicepreședinții de consilii județene, 
primarii și viceprimarii. A doua 
sintagmă zice așa: „pentru care 
durata mandatului este prevăzută 
de Constituție”. Cine credeți că 
sunt cei din această categorie? Fix 
avocatul poporului și adjuncții săi, 
deputații și senatorii, președintele 

României, Guvernul (și nu știm 
dacă excepția se duce până la 
subsecretarii de stat), Consiliul 
Superior al Magistraturii, Curtea de 
Conturi și Curtea Constituțională. 
Cu alte cuvinte, cei mai bogați 

bugetari ai României vor putea în 
continuare să cumuleze salariul cu 
pensia, în timp ce legea se va aplica 
pentru „mulțime”; iar această 
mulțime se chinuia să lucreze 
tocmai pentru că pensia era și este 
foarte mică și nici nivelul salariilor 
nu îi dă pe niciunul afară din casă.

TROC POLITIC JENANT: DESFIINȚAREA SIIJ, CONDIȚIONATĂ TROC POLITIC JENANT: DESFIINȚAREA SIIJ, CONDIȚIONATĂ 
DE ACORDAREA IMUNITĂȚII ABSOLUTE PENTRU MAGISTRAȚI
Ministrul Justiției, Stelian Ion, a făcut glorie din faptul că proiectul de desfi ințare a Secției  pentru 

investigarea infracțiunilor din justiție a primit aviz favorabil în Comisia juridică a Camerei Deputaților, 
cu 17 voturi „pentru” și 11 „împotrivă”: „Restabilim echilibrul în sistemul de justiție, așa cum ne-am 
angajat prin programul de guvernare. SIIJ a fost un instrument folosit ca să-i intimideze pe magistrați.”

Ceea ce nu spune 
ministrul este prețul 

plătit pentru acest vot. 
Pentru că a fost un troc 
politic jalnic. Să explicăm: 
anul trecut, fostul ministru 
al Justiției, Cătălin Predoiu, 
a înaintat un proiect de lege 
pentru desfi ințarea SIIJ, dar 
care cuprindea și niște așa-
zise superimunități. Mai 
limpede, în acea variantă, 
începerea urmăririi 
penale a magistraților era 
condiționată de avizul 
procurorului general, iar 

procurorii și judecătorii 
urmau să fi e trimiși în 
judecată doar cu avizul 
secțiilor din Consiliul 
Superior al Magistraturii 
(CSM). Guvernul Cîțu a 
adoptat pe 18 februarie 
proiectul, dar din text 
s-a eliminat acest aviz 
special pentru anchetarea 
magistraților, lucru care i-a 
scandalizat teribil pe cei din 
CSM. În Comisia juridică 
a Camerei Deputaților 
lucrurile au avut iar o 
întorsătură de neînțeles, în 

sensul în care, la presiunea 
UDMR și a anumitor 
cercuri de infl uență din 
proximitatea Liei Savonea,

a fost reintrodus 
amendamentul eliminat 
de Guvern, astfel că legea 
a trecut, cu votul inclusiv 
al deputaților USRPlus, 
în varianta anterioară. 
Altfel spus, magistrații au 
căpătat o altă imunitate, 
pe lângă inamovibilitatea 
oferită de Constituție sau 
eventualele erori judiciare 
pentru care nu răspund în 

fața legii. Eu au căpătat ceea 
ce au și deputații, senatorii, 
premierii sau miniștrii, 
cei pentru care cercetarea 
penală nu poate începe fără 
avizul Parlamentului sau a 
șefului statului. Acest aviz 
de la CSM, ca monedă de 
schimb pentru desfi ințarea 
SIIJ, sugerează fi x ceea ce 
făcea această secție specială, 
cu mai mult sau mai puțină 
implicare politică: judeca 
și scăpa pe cine dorea. Să 
ne amintim cât de drastici 
au fost judecătorii SIIJ cu 

Laura Codruța Kovesi și 
cât de permisivi au fost cu 
toți ceilalți de vreme ce, în 
doi ani de activitate, n-au 
dat curs niciunui dosar 
cu magistrați acuzați de 

infracțiuni. În schimb, i-a 
făcut scăpați, printre alții, 
pe infractorii politici din 
Prahova, prin acuzarea 
procurorilor care i-au 
anchetat.

DOUĂ ASOCIAȚII 
DE MAGISTRAȚI, 

ÎMPOTRIVA AVIZELOR 
CSM

Dacă unii politicieni, 
judecători sau procurori 
s-au bucurat de această 
imunitate neașteptată, 
sunt alte organizații ale 
magistraților care s-au 
scandalizat pentru votul din 

Comisie. Astfel, Asociația 
Forumul Judecătorilor 
din România și Asociația 
Inițiativa pentru Justiție 
consideră avizul CSM 
pentru trimiterea în 
judecată a procurorilor 
și judecătorilor, așa 
cum au decis deputații 
juriști, „un privilegiu 
inadmisibil” și poate fi  
considerat „ o garanție a 

impunității magistraților”: 
„Încuviințarea prealabilă 
din partea unui organ 
administrativ este 
incompatibilă cu valorile 
statului de drept, 
deoarece reprezintă un 
privilegiu inadmisibil 
și un fi ltru pentru ca 
magistrații să nu poată 
fi  anchetați penal, ceea 
ce va asigura impunitate, 

fapt de neconceput în 
societăți democratice 
stabile. De asemenea, 
această încuviințare este 
contrară principiului 
independenței justiției, 
deoarece justiția este 
înfăptuită doar de 
instanțele de judecată, nu 
și de Consiliul Superior 
al Magistraturii, care este 
un organ administrativ 

și are rolul de instanță de 
judecată doar în domeniul 
răspunderii disciplinare 
(...) Crearea unui corp de 
magistrați incoruptibili, 
onești și profesioniști 
exclude acordarea unor 
astfel de imunități de 
care niciun cetățean 
obișnuit nu se „bucură”, 
iar conform art. 16 alin. 
(1) și (2) din Constituția 

României, „cetățenii 
sunt egali în fața legii și 
a autorităților publice, 
fără privilegii și fără 
discriminări. Nimeni nu 
este mai presus de lege.”, 
magistraţii neputând 
fi  situați deasupra 
cetățenilor obișnuiți. 
Mai mult, în acest fel se 
deschide calea spre crearea 
de privilegii și pentru alte 
categorii sociale.”
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI PRAHOVA  
ÎN PERIOADA 2021-2027 (VI)

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
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Economia Prahovei este solidă, însă e loc și de mai bine
Până acum, am publicat în ziarul nostru starea la zi a județului Prahova, așa cum este 

descrisă în Strategia de dezvoltare durabilă a județului în perioada 2021-2027 (VI), 
document eleborat de Consiliul Județean, care va servi drept cadru de dezvoltare a 

comunităților urbane și rurale pentru următorii 7 ani. În precedentele articole ne-am 
referit la indicatori precum populația, forța de muncă, șomaj, infrastructura sanitară și 
de educație, de transport și utilități publice. Astăzi, vom vorbi despre mediul de afaceri 

din județ. Ne permitem o observație: Prahova este pe locul cinci, la nivel național, ca 
valoare a  produsului intern brut. Este bună această poziție, în ecuația celor 30 de ani 

de capitalism românesc? Noi nu vă spunem decât un lucru: în 1989, Prahova era a 
doua economie a țării, după București. Concluziile le trageți de unii singuri...

Înainte de a trece la prezentarea propriu-
zisă, să vedem care este percepția 

autorităților publice și a cetățenilor despre 
acest subiect, așa cum rezultă din chestionarul 
pus la dispoziție înainte de elaborarea 
strategiei. Întrebările au vizat problematica 
tratată în obiectivele 3 și 7, asumate prin 
Planul de Dezvoltare Durabilă a Județului 
Prahova în perioada 2014-2020, respectiv:

-M3.1. Sprijinirea dezvoltării sectorului 
IMM;

-M3.2. Sprijinirea cercetării-dezvoltării-
inovării în economie;

-M3.3. Promovarea cooperării în plan 
intern și extern;

-M7.1. Revitalizarea comunităților rurale;
-M7.3. Diversifi carea economiei rurale, 

creșterea competitivității sale;
-M7.4. Dezvoltarea, reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii de sprijin a 
agriculturii și silviculturii

-M7.5. Diversifi carea și dezvoltarea 
sectorului agricol și agro-alimentar.

Autoritățile au răspuns în felul 
următor: 50% dintre primari cred 
că sunt realizate în mare și foarte 
mare măsură obiectivele de la M3.1, 
30% de la M3.2 și 58% de la M3.3. 
În legătură cu obiectivul 7, avem 
părerea autorităților că măsurile 
sunt realizate în mare și foarte mare 
măsură în următoarele procente: 
M7.1- 54,35%, M 7.2- 50,00%; 
M7.3- 54,35%; M7.4- 45,65%; M7.5- 
52,17%.

Din perspectiva cetățenilor, 
64,5% sunt nemulțumiți sau foarte 
nemulțumiți în legătură cu măsura M3.1,  
40,3% au aceeași opinie despre M3.2 și 
66% dintre ei sunt nemulțumiți sau foarte 
nemulțumiți de sprijinirea cercetării-
dezvoltării în economie. Pentru măsurile 
din obiectivul 7, avem următorul grad de 
nemulțumire: 45,6% pentru revitalizarea 
comunităților locale; 40,3% pentru 
revitalizarea economiei rurale; 42,1% pentru 
diversifi carea economiei rurale; 40,3% 
pentru reabilitarea infrastructurii de sprijin 
a agriculturii; 40,30% pentru diversifi carea 
și dezvoltarea sectorului agricol și agro-
alimentar.

ECONOMIA JUDEȚULUI PRAHOVA
În anul 2018, Prahova se plasa în primele 9 

județe ale României, după valoarea produsului 
intern brut, cu aproximativ 8 mld. de lei (sau 
3,9% din PIB național). În anul 2019, PIB a 
crescut cu aprox. 600 mil. de euro, ceea ce a 
făcut ca județul să urce pe locul cinci, după 
București, Constanța, Timiș și Cluj. Numărul 
societăților comerciale active, la nivelul lunii 

iulie 2019, a fost de 24.211 de fi rme (5,15% 
din total național), din care 1.908 (7,88%) 
aveau capital străin, provenit din 82 de țări. 
Potrivit Camerei de Comerț și Industrie (CCI 
PH), cifra de afaceri cumulată a urcat, în 2019, 
până la 11,77 mld. euro, cu o rată medie a 
profi tului de 5,9%. Structura economică, după 
ponderea cifrei de afaceri, indică următoarea  
ordine: industrie -41%, comerț-35%, 
servicii-15%, construcții-5%, agricultură-2%, 
turism-1%, cercetare-dezvoltare Hi Tech. 
99,7% dintre fi rme se încadrează în categoria 
IMM; acestea angajau 63 % dintre salariați, iar 
cifra de afaceri reprezenta 43,9% din totalul 
economiei județului.

INDUSTRIA
Prahova a fost și rămâne un județ 

industrial. Principalele ponderi  le dețin 
industria extractivă, de prelucrare a țițeiului și 
cocsifi care a cărbunelui, industria alimentară, 
a băuturilor și a tutunului și industria de 

mașini și echipamente. O mulțime de 
companii au ales județul pentru a-și derula 
activitățile economice: OMV Petrom, Lukoil, 
Yazaki, Calsonic Kansei, Timken, Cameron, 
Johnson Controls, Lufk in Industries, 
Weatherford, Toro, Federal Mogul, Michelin, 
Dalkia, Apa Nova- Veolia, Linde Gaz, 
Schlumberger, Halliburton, Pas Technologies, 
Roquet Eastern Europe, Fastenal, Global 
Enterprise, JCR Christiph Consulting, 
Ducati Energia, Mayr Melnhof, Plastipack, 
Holcim Group, Swisspor, Coilprofi l, Viking 
Profi l, Final Distribution, Procter & Gamble, 
Unilever, Alinso Group, Dibo , Alexandrion 
Group, Tymbark Maspex România, Coca-
Cola, Bergenbier Molson-Coors.

COMERȚ
În rețeaua de magazine en-detail activează 

cea mai însemnată parte a fi rmelor, iar pe lângă 
acestea, în Prahova și-au consolidat poziția și 
marile lanțuri de magazine comerciale de tip 
hypermarket, supermarket sau mall: Metro 
Cash&Carry, Praktiker, Carrefour, Bricostore, 
Selgros, Cora, Kaufl and, Auchan, Artsani, 

Dedeman, Profi , Penny, Mega Image, Lidl, 
Ploiești City Mall, Afi , Winmarkt, Mercur 
Mall.

SERVICII
Activitățile de transport, depozitare și 

activitățile conexe transporturilor dețin 
ponderea cea mai însemnată în totalul cifrei 
de afaceri realizate în acest domeniu. Urmează 
afacerile în domeniul serviciilor profesionale, 
administrative și de suport. Sistemul bancar 
este reprezentat prin 32 instituții, care au peste 
200 de subunități.

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE 
RURALĂ

Suprafața agricolă a județului este de 
270 mii de hectare (2% din teritoriul agrar 
național și 57% din suprafața județului), fi ind 
distribuită astfel: 53,2% suprafață arabilă, 
25,9% pășuni, 14,3% fânețe, 3,6% livezi 
și 3,1% podgorii de viță de vie. Culturile 
preponderente sunt cerealele păioase și 
pentru boabe, plantele uleioase, fl oarea 
soarelui, cartofi i, legumele, fructele, strugurii. 
În economia județului, ponderea agriculturii a 
scăzut de la 2, 26% (1,45 mld. lei) în anul 2012, 
la 1,94% (1.68 mld. lei) în anul 2018, ilustrând 
o creștere mai lentă față de ritmul înregistrat 
la nivel național. Cele mai numeroase terenuri 
arabile sunt amplasate în localitățile de 
câmpie, existând câteva așezări al căror fond 
funciar arabil depășește 95% din suprafața 
agricolă: Baba Ana, Bărcănești, Brazi, Șirna, 
Târgșoru Vechi etc. În sectorul zootehnic, în 
perioada analizată, s-a înregistrat o creștere 
a numărului de bovine, ovine și caprine, 
păsări și albine, dar și o diminuare de 17,3% a 
porcinelor, probabil pe fondul maladiilor care 
afectează această specie. Industria alimentară 
și de băuturi este bine reprezentată în județ 
prin prezența intreprinderilor de panifi cație, 
preparate din carne, produse lactate, conserve 
din legume și fructe, băuturi spirtoase, sucuri 
naturale și băuturi carbogazoase, vinuri.

SILVICULTURĂ
Prahova are un fond forestier de 145.000 

ha, 63% din suprafață afl ându-se  în 
proprietatea statului și 37% în proprietate 
privată. Direcția de Statistică Prahova 
constată o menținere constantă a suprafeței 
fondului forestier și o creștere cu 100 ha a 
suprafețelor împădurite. Fondul de vânătoare 
include ursul brun (poate fi  vânat numai cu 
aprobarea autorităților), cerbul comun, capra 
neagră, mistrețul, căpriorul, iepurele, fazanul, 
potârnichea, vulpea. Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Prahova are 
852 de membri vânători și 654 de pescari.

TURISM
În perioada 2012-2019, creșterea 

numărului de turiști a fost de  57% (de la 0,37 
la 0,58 mil. de turiști). Între 4,4 și 4, 8% dintre 
turiștii cazați la nivel național au fost cazați 
în unități de pe teritoriul județului Prahova. 
Concomitent, în intervalul analizat, a crescut 
cu 26% și numărul unităților de cazare, cel 
mai bun an din acest punct de vedere fi ind 
2017. Ca forme de turism practicat în Prahova 
avem: turismul montan- în Sinaia, Bușteni 
și Azuga; turismul balnear- Slănic, Telega, 
Băicoi-Țintea, Cheia; turismul cultural, istoric 
și religios-Sinaia, Ploiești, Câmpina, Bușteni, 
Slănic, Vălenii de Munte, Comarnic la care 
se adaugă localitățile care dețin mănăstiri-
Măneciu (Cheia), Lipănești, Sinaia, Bușteni, 
Brebu, Urlați, Izvoarele, Bărcănești etc.; 
turismul de afaceri- Ploiești, Câmpina și Valea 
Prahovei; turismul tematic, cu drumurile 
Vinului, Fructelor, Sării și al Voievozilor, 
trasee cu mai puțin succes decât se anticipa 
la vremea constituirii loc, prin unele proiecte 
europene

CERCETARE
Cât despre activitatea de cercetare, putem 

afi rma că Prahova a fost cândva o putere 
din această perspectivă. Astăzi, ofi cial, 
județul mai are doar două astfel de unități: 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Utilaj Petrolier-Ipcup și Institutul de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și 
Vinifi cație.

CONCLUZII
Toate cele prezentate mai sus pot constitui 

puncte forte pentru politica viitoare de 
dezvoltare a județului. Autorii strategiei au 
identifi cat însă și mai multe vulnerabilități, 
iar acestea ar fi : inexistența unui sistem 
de colectare/valorifi care a produselor 
agricole realizate în gospodăriile mici; 
slaba colaborare între mediul urban și 
mediul rural; reticența la asociere, în 
sectorul agricol, în special în cazul micilor 
producători; deversarea (uneori) a apelor 
menajere în ape curgătoare de munte; 
tăierea pădurilor pentru a se construi 
facilități turistice, construcții neadaptate 
specifi cului local, neglijența turiștilor 
pentru natură. Ca amenințări sunt citate 
trafi cul sufocant mai cu seamă pe Valea 
Prahovei, diminuarea activității economice 
active în sectoare puțin compatibile cu 
obiectivele europene de decarbonizare a 
economiei și transformarea turismului 
în fenomen de masă, crescând presiunea 
asupra mediului înconjurător și conducând 
la degradarea resurselor naturale.
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

Era în luna mai 1989. Poetul, prozatorul, jurnalistul Nicolae Dabija și apropiații săi din redacția celei 
mai importante publicații din Basarabia, purtând un nume atât de inofensiv precum „Literatura și Arta”, au 
hotărât să dea de pământ cu alfabetul chirilic. Intenția lui Dabija, Grigore Vieru, Alecu Reniță și a multor 
alți condeieri prefața un mare scandal, o comoție cerebrală în masă, în rândul autorităților comuniste și al 
serviciilor       KGB-iste. Sosiți la București, în căutarea unei mașini de scris cu litere latine, Dabija și Vieru și-au 
dat seama că Securitatea ceaușistă, sesizată probabil de KGB, le pune piedici. Consignația de la care trebuiau să 
cumpere mașina de scris a fost închisă, forțat, astfel că scriitorii din Chișinău se vedeau plecând acasă cu mâna 
goală. Dar soarta a vrut altfel. Părintele Vasile Țepordei, un cunoscut patriot și refugiat basarabean, care slujea 
în București, la Mărcuța, și-a retezat literele de la mașina de scris, dăruindu-le celor doi. Ajuns la Chișinău, cu 
literele în buzunar, Dabija le-a sudat în locul celor rusești și așa au reușit să scoată prima ediție cu alfabet latin 
de „Literatura și Arta”. Revista care păruse cenzurii sovietice o „mitralieră de confetti” devenise peste noapte o 
mitralieră cu gloanțe adevărate. Cozi imense s-au format în fața chioșcurilor de ziare. Cu ochii în lacrimi și cu 

foaia latină în mână, mulți basarabeni s-au așezat în fața tancurilor sosite să înăbușe mișcarea națională. Redactorii au fost purtați la miliție, au fost 
puși să dea declarații, să explice, să-și lingă semnăturile. Scandalul s-a închis la 31 august 1989, când limba română și grafi a latină au fost acceptate în 
Basarabia ofi cial. De atunci, „literatorul” de la Chișinău, cum i s-a spus lui Dabija, avea să poarte, ca om politic, ca membru de onoare al Academiei 
Române, ca membru al Academiei Republicii Moldova și ca jurnalist, o neobosită luptă pentru „deșteptarea” românilor de pe ambele maluri ale Prutului: 
„Și-un coșmar visez - de-atunci - prin vremi,/Mă trezesc și-mi zic: Doamne ferește/De-o Moldovă doar din moldoveni/Ce-au uitat, cu toții, românește...”
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„EU CRED ÎN VIITORUL NEAMULUI NOSTRU. „EU CRED ÎN VIITORUL NEAMULUI NOSTRU. 
CRED CĂ EL NE VA GĂSI ÎMPREUNĂ”CRED CĂ EL NE VA GĂSI ÎMPREUNĂ”

Redactor AS: Care este „starea 
națiunii” la Chișinău, maestre 
Dabija? Cum vă explicați că 
entuziasmul unioniștilor scade de la 
un an la altul?

Nicolae Dabija: „Națiunea” 
noastră este, totuși, națiunea 
română. Fără Transnistria, românii/
moldovenii reprezintă peste 80% 

din populația Republicii Moldova. 
Suntem desculți fără țară, dar cel 
puțin avem picioare. Este adevărat, 
în bibliotecile publice din Chișinău 
există 17 cărți în limba rusă, la două 
cărți în limba română. Rușii ne-au 
impus cultura lor cu arma, dar nu 
și-au dat seama că noi ne-am unit în 
1989, când a căzut alfabetul rusesc și 
am adoptat alfabetul latin. De atunci, 
nu mai avem doi Eminescu, doi 
Alecsandri, doi Caragiale. Vorbind 
de unioniști, sunt întrebat uneori: 
câți unioniști sunt azi în Republica 
Moldova? Avem exact atâția 
unioniști câți intelectuali avem. Toți 
cei care au avut acces la informații, 
care au descoperit că sunt români 
sunt și unioniști, chiar dacă avem 
unele excepții, unele cozi de topor. 
Locul nostru este în Europa, ne-am 
născut în Europa, facem parte din 
civilizația europeană. Sigur, există 
frica de necunoscut strecurată în 
sufl etul basarabeanului nostru; există 
criza de identitate.

Redactor AS: Vă rog să ne vorbiți 
de această criză, prezentă și în 
rândul românilor din țară.

Nicolae Dabija: Am fost recent la 
o întâlnire cu cititorii și un bătrân 
din primul rând a protestat când eu 
am spus „noi, românii...” Omul  m-a 
corectat: „Noi nu suntem români, 
noi suntem moldoveni, dar fratele 
meu, care locuiește la București, uite 
că acela-i român”. Și i-am spus: „Ce 
mamă genială aveți, că a dat naștere 
la două persoane de etnii diferite: un 
moldovean și un român”. În aceeași 
ordine de idei, spune un altul: „Mie 
nu-mi plac românii”. De ce nu-i plac 

românii? „Pentru că l-au bătut pe tata 
când au fost stăpâni aici”. Și unde-i 
tatăl tău acum? „L-au împușcat 
rușii în 1940...” Vasăzică, mulți 
au o memorie selectivă: omul ăla 
ține minte palma pe care i-a tras-o 
jandarmul român lui taică-său, dar 
nu ține minte glonțul pe care i l-a tras 
enkavedistul sovietic în ceafă... În 

1938, toți scriitorii și lingviștii români 
din așa-zisa Republică Sovietică 
Socialistă Autonomă Moldovenească 
de la Tiraspol au fost împușcați. De 
ce? Citez din sentință: „Pentru că au 
îngunoioșat limba moldovenească cu 
cuvinte românești”. Care sunt acele 
cuvinte? Timp în loc de vreme; popor 
în loc de norod; atențiune în loc de 
băgare de seamă; elev în loc de școlar 
etc. Pentru aceste sinonime au murit 
oameni! Eu, pe când eram student, 
am fost exmatriculat din universitate, 
pentru că am spus că Ștefan cel Mare 
a făcut mai mult pentru Moldova 
decât Lenin. O a doua vină a fost 
aceea că am conspectat, pe alocuri, 
în caietul meu studențesc, anumite 
pasaje cu grafi e latină... Bunicul 
meu a fost condamnat la 25 de ani 
de ocnă pentru că a construit o 
mânăstire... „antisovietică”! Clase 
întregi de elevi și profesori au fost 
duse în Siberia, pentru că au citit 
românește. Asta a fost și este drama 
noastră. Asta-i explicația procentului 
relativ mic de unioniști, menținerea 
„moldovenismului” ca steag fals al 
republicii din stânga Prutului.

Redactor AS: A scăzut mult și 
numărul basarabenilor care doreau 
integrarea europeană. Ce explicație 
aveți?

Nicolae Dabija: Clasa politică 
e de vină. Cu patru ani în urmă, 
80% din populație se dorea în UE. 
Acum, cifra a scăzut, ni se spune 
că-s mai puțin de 50% doritori de 
Europa. De ce? Pentru că partidele 
de la guvernare sunt suspectate de 
corupție. Se vorbește că a dispărut 
din băncile moldovene un miliard de 

euro! Păi, ăsta-i bugetul republicii pe 
mai mulți ani! Atunci, lumea spune: 
dom’le, ăștia-s hoți! Ăștia ne duc cu 
sloganuri europene... parcă ne-ar 
duce în UE, dar ei își fac treburile 
lor, fură în spatele acestor sloganuri. 
Lumea e decepționată și speră în 
oameni și în partide cinstite, care să 
preia sincer mesajul european. 

Redactor AS: De când a început 
războiul în Ucraina, românii din 
România se tem, îi văd pe ruși ca 
inevitabili invadatori. Cum e privită 
ofensiva rusească la Chișinău?

Nicolae Dabija: Am scris un articol 
intitulat „Sindromul Stockholm...” 
Am constatat, ca și în celebrul caz al 
spargerii unei bănci din Stockholm, 
în 1973 (când funcționarii au pactizat 
și au luat apărarea spărgătorilor), că 
unii dintre moldovenii noștri suferă 
de o atracție inexplicabilă a victimei 
față de călău. Atunci când țăranul 
nostru știe că a avut de suferit, că 
părinții lui au fost deportați în Siberia, 
că vecinii lui au fost împușcați fără 
nicio vină, ei bine, această frică îi 
dictează comportamentul. Deja 
au început niște speculații cum că 
noi ar trebui să ne împăcăm bine 
cu rușii, dacă nu vrem să vină cu 
război asupra noastră. Eu cred însă 
în viitorul neamului nostru și sunt 
convins că acest viitor ne va găsi 
împreună. Un reporter răutăcios m-a 
întrebat la o televiziune: „Când vă 
mutați în România?. Grigore Vieru 
(Dumnezeu să-l ierte, pe atunci mai 
trăia) s-a mutat în România; Leonida 
Lari s-a mutat; Mircea Druc s-a 
mutat... Dumneavoastră, când...?” 
Am răspuns: „Da, am de gând să mă 
mut în România, dar mă voi muta cu 
tot cu țară!”

Redactor AS: Romano Prodi, 
fostul prim ministru italian, a 
declarat, cu zece ani în urmă, că 
șansele de integrare ale Republicii 
Moldova în UE sunt egale cu cele ale 
Tanzaniei. Mai este de actualitate 
această sumbră predicție?

Nicolae Dabija: Noi nu avem, la 
ora actuală, decât o șansă: să venim 
în UE, adică în România. Să fi m 
împreună cu Țara. Federația Rusă 
a declarat război Ucrainei numai 
pentru că Ucraina s-a dorit membru 
al Uniunii Europene. Dacă nu se 
întâmpla în Ucraina, acest război 
urma să se desfășoare în Republica 
Moldova. Era pregătit. Am scris 
câteva articole pe această temă, cu 
mult înainte de alipirea Crimeii. Șansa 
noastră a fost că războiul a început 
dincolo. Dar asta nu înseamnă că el 
nu ar putea veni și peste noi. Pentru 
că Putin a declarat că niciodată nu va 
permite ca armatele NATO să vină 
aproape de frontierele Rusiei.

Redactor AS: Care este starea 

de spirit a basarabenilor, în fața 
acestor amenințări?

Nicolae Dabija: Poate ar fi  bine, 
ca să vă faceți o idee, să vă relatez 
despre cazul fostului „unionist” Iurie 
Roșca, un om în care statul român a 
băgat milioane de dolari. Astăzi acest 
domn este cel mai mare „uresesist”; a 
scris zeci de articole pro-ruse, în care 
spune că trebuie să fi m cu Federația 
Rusă, ca să evităm războiul. Bine, 
i-am răspuns. Am putea să intrăm 
în această „uniune vamală”, cum îi 
spun rușii uniunii euro-asiatice. Ce 
înseamnă uniune vamală? Înseamnă 
vameși comuni. Ce înseamnă 
vameși comuni? Înseamnă grăniceri 
comuni. Ce înseamnă grăniceri 
comuni? Înseamnă armată comună! 
Ce înseamnă armată comună? 
Înseamnă conducere politică 
comună. Or, asta ar însemna o nouă 
URSS, ar însemna gulagul comunist. 
Iată care este marele pericol, domnule 
Roșca. Cum îi ferim noi pe nepoții 
și pe strănepoții noștri de viitoarele 
gulaguri? Pentru că eu admit: Putin 
poate să mai cocheteze puțin cu 
democrația, dar atunci când a murit, 
Iosif Stalin a spus: „Я вернусь!”  
(Eu mă voi întoarce!). Iată care este 
pericolul: revenirea stalinismului și a 
unui Stalin la putere.

Redactor AS: Propaganda 
sovietică, apoi cea comunistă au 
prezentat și prezintă „dușmanul 
din apus”, România, ca fi ind sursa 
tuturor relelor din Republica 
Moldova. Mai crede cineva peste 
Prut în aceste scorneli?

Nicolae Dabija: Cei care nu au 
pașaport românesc și nu pot trece 
Prutul decât cu viză s-ar putea să mai 
creadă. În 1990 am fost mai apropiați 
decât acum. Credeam că unirea este 
o chestiune de câteva luni de zile. 
Totuși, cei care au vizitat 
România s-au convins că 
suntem aceiași... Cum mi-a 
spus un bun cunoscut, după 
o excursie la București, care 
l-a uimit: „Auzi, frate, dar 
tot Bucureștiul ista vorbește 
moldovenește!” Un altul, 
șofer, împreună cu care 
am cutreierat țara, a căzut 
pe gânduri și m-a întrebat: 
„Oare are să dorească 
vreodată România să se 
unească cu noi?” A fost atât 
de impresionat de bogăția 
și frumusețea țării, încât 
se îndoia că, vreodată, 
această minunată patrie 
va accepta să-și asume 
sărăcia și prostia fudulă de 
dincolo de Prut... De aceea, 
la ora actuală, lumea, la 
noi, are nevoie de adevăr. 
Dar adevărul este politizat. 

Trebuie însă depolitizat! Ideea unirii 
trebuie depolitizată. Trebuie spus 
clar la Bruxelles: domnilor, a rămas 
în afara Europei o așchie de popor 
european! Să nu creadă că suntem 
niște profi tori, niște neaveniți care 
doresc să intre în clubul select al 
Europei pe ușa din dos...

Redactor AS: Sunt încă destui cei 
care invocă diferența de dezvoltare 
și de nivel de trai dintre cele două 
state românești ca fi ind principala 
barieră în calea unirii și a aderării 
Republicii Moldova la UE. Cum 
răspundeți?

Nicolae Dabija: Printr-un calcul 
simplu, făcut de specialiștii europeni. 
Singură, România va atinge nivelul 
mediu de trai și de dezvoltare al 
Occidentului în circa 20 de ani. 
Singură, Republica Moldova are 
nevoie de mai bine de 40 de ani! 
Unite, România și Republica 
Moldova ar atinge acest nivel în 12 
ani! Iată, așadar, în ce constau, la 
fi rul ierbii, benefi ciile reunirii cu 
țara. Pentru că, dacă parlamentul de 
la Chișinău ar vota această reunire, 
Comisia Europeană ar accepta. Sunt 
sigur de asta.

Redactor AS:  Ca publicist de 
mare clasă, care a oprit tancurile cu 
editorialele sale, vă rog să propuneți 
o încheiere pentru acest interviu...

Nicolae Dabija: Cu permisiunea 
redacției Dvs., aș cita o strofă dintr-o 
poezie pe care o scriu... în fi ecare zi, 
din studenție până în prezent: „Țara 
mea de dincolo de Prut/Mi s-a dat 
poruncă să te uit./...Dar de-o fi  să 
mi te uit, sufl et al meu,/Uite-mă pre 
mine Dumnezeu!”

Pentru conformitate: Ion Longin 
Popescu, „Formula AS” din 27 

septembrie 2019

din populația Republicii Moldova. 1938, toți scriitorii și lingviștii români
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EXTINDEREA UE A MURIT. CE URMEAZĂ?EXTINDEREA UE A MURIT. CE URMEAZĂ?
Principiul conform căruia reformele (con)duc la aderarea la UE nu se mai aplică 

ţărilor din Balcanii de Vest, scrie Frankfructer Allgemelne Zeltung (FAZ) într-o analiză 
extinsă. Ar trebui Serbia și ţările vecine să adere la Uniune doar fi nanciar și economic?

„După căderea Cortinei de Fier, 
Uniunea Europeană a prezentat 
vecinilor săi din Est o promisiune 
simplă și de succes, deveniţi ca noi 
și atunci veţi fi  unul dintre noi. 
În mai 2004, acest lucru a dus la 
aderarea la UE a opt state foste 
comuniste, precum și a Ciprului 
și Maltei. Trei ani mai târziu, 
au urmat România și Bulgaria, 
deși acestea nu îndeplineau 
criteriul central – un stat de drept 
funcţional. În vara anului 2013, 
Croaţia a fost ultimul nou venit 
care a intrat pe ușa Bruxelles-
ului. De atunci, acea ușă a rămas 
închisă”, scrie jurnalistul Michael 
Martens în analiza publicată de 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
relatează DW.

„Pentru cele șase state 
balcanice care doresc să adere 
la UE, Albania, Bosnia, Kosovo, 
Muntenegru, Macedonia de 
Nord și Serbia, mesajul este clar, 
vechiul principiu – conform 
căruia reformele angajate conduc 
la aderarea la UE la un moment 
dat – nu se mai aplică”, se arată 
în text.

„Nimeni nu a experimentat 
acest lucru mai clar decât 
Macedonia de Nord, care, la 
cererea Greciei și-a schimbat 
chiar și numele ţării, astfel încât 
să poată începe negocierile cu 
UE”. Cu toate acestea, veto-
ul grecesc a fost urmat de cel 
francez și apoi de cel bulgar, de 
data acesta din cauza istoriei și 
a limbii (presupuse bulgare) a 
macedonenilor slavi. „Procesul 
de extindere este plin de capcane 
politice care nu au prea mult de-a 
face cu eforturile de reformă ale 
ţărilor candidate”, se arată în 
analiză.

Ţările din Balcani nu sunt 
luate prin surprindere de această 
stare de fapt, după ce președintele 
francez Emmanuel Macron a 
precizat la Belgrad, în iulie 2019, 
că UE nu va mai accepta noi 
membri până nu se va reforma 

ea însăși.
Povestea nu este nouă: în 

2005, Fundaţia pentru Știinţă 
și Politică (SWP) din Berlin 
a observat într-o analiză 
„oboseala crescândă din cauza 
extinderii” și se întreba dacă 
apartenenţa deplină la UE este                                   
într-adevăr singura opţiune 
pentru stabilizarea pe termen 
lung” a Balcanilor de Vest.

„Această chestiune este mai 
relevantă ca niciodată. Dacă 
aspiraţia de aderare nu este 
realistă, cum ar trebui UE să 
trateze regiunea? Cum să păstreze 
infl uenţa UE și să se opună 
rivalilor săi politici precum Rusia, 
China și Turcia? Există o mulţime 
de idei și multe nu sunt chiar noi”, 
mai scrie Martens.

Este reamintit în context un 
text publicat în New York Times, 
în mai 2003, de către prim-
ministrul sârb Zoran Zivkovici, 
premierul albanez Fatos Nano și 
președinţii croat și macedonean 
Sjepan Mesici și Boris Trajkovski. 
Încă de pe atunci, liderii cereau ca 
ţările din Balcanii de Vest să aibă 
acces la fondurile de coeziune ale 
UE – adică să fi e tratate fi nanciar 
ca membri ai UE, chiar dacă 
nu aveau dreptul de a vota la 
Bruxelles.

Dusan Reljici, șeful biroului 
SWP din Bruxelles, vorbește 
despre acest aspect pentru 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
„Populaţia din Balcanii de Vest 
nu depășește 3,5% din populaţia 
totală a UE. Dacă ne raportăm 
la forţa economică, importanţa 
regiunii este chiar mai mică. Deci 
nu este vorba de sume uriașe, ci 
de maximum trei miliarde de 
euro pe an. Dar stimulentele 
fi nanciare structurale investite 
corespunzător ar putea conta 
foarte mult în regiune”, afi rmă 
Reljici.

Expertul subliniază că anumite 
părţi ale regiunii Balcanilor 
de Vest devin „moarte” din 
cauza emigraţiei – în principal 
emigraţia economică spre ţări din 
UE. Fără sprijin fi nanciar, crede 
Reljici, „societăţile din regiune 
vor deveni muribunde”.

„O parte importantă a creșterii 
economice pe care România și 
Bulgaria au înregistrat-o în ultimii 
ani, în ciuda scăderii populaţiei, 

provine din faptul că cele două 
ţării utilizează fonduri structurale 
și de coeziune ale UE”, a adăugat 
Dusan Reljici, care afi rmă că, fără 
consolidarea economică a clasei 
de mijloc, nu se poate aștepta 
consolidarea statului de drept. 
„Clasa de mijloc nu este un garant, 
dar este o condiţie prealabilă 
pentru o democraţie liberă. 
Secţiuni mari din clasa de mijloc 
pleacă în prezent în străinătate. 
Cei mulţi care rămân se afl ă într-o 
poziţie precară și acceptă orice fel 
de populism, pentru că nu mai 
cred în nimic”, a declarat Reljici 
pentru FAZ.

Jurnalistul Michael Martens 
reamintește că, de-a lungul anilor, 
au existat diverse variante pentru 
admiterea Balcanilor de Vest 
în Spaţiul economic European, 
căruia, pe lângă ţările UE îi 
aparţin Islanda și Norvegia. Se 
reamintește că ţările din regiune 
sunt complet orientate din punct 
de vedere economic în direcţia 
UE cu care desfășoară trei sferturi 
din schimburile comerciale.

„Turcia, Rusia sau China, a căror 
infl uenţă în Balcani este adesea 
semnalată în mod dramatic, nu 
joacă un rol economic în regiune 
(cu excepţia sectorului energetic, 
în cazul Moscovei).” Birourile 
de schimb valutar, de la Belgrad 
la Tirana oferă euro, dolari și 
franci elveţieni. Însă ideea că 
ţările din regiune ar trebui să se 
pregătească pentru a participa 
la Spaţiul Economic European 
a fost adesea respinsă, de la 
Belgrad la Tirana. „În această 
idee s-a văzut o încercare de a 
înșela candidaţii la UE, cărora li 
se oferă un surogat de Uniune”, se 
arată în text.

Vesna Pusici, șeful diplomaţiei 
croate la momentul aderării 
Zagrebului la UE, consideră că 
ideea includerii economice și 
fi nanciare a regiunii în UE este 
importantă, dar indică exemplele 
Poloniei și Ungariei, care, deși 
benefi ciază de fonduri europene, 
au dezvoltat un model „liberal” 
de democraţie.

„Trebuie discutate noi abordări, 
deoarece nimeni din regiune nu 
mai crede în procesul de extindere 
în forma sa originală. Și pe bună 
dreptate”, își încheie jurnalistul 
Michael Martens analiza.

14 OFIŢERI DE RANG ÎNALT, 14 OFIŢERI DE RANG ÎNALT, 
DESTITUIŢI ÎN URMA UNEI DESTITUIŢI ÎN URMA UNEI 

SERII DE CRIMESERII DE CRIME

ea însăși provine din faptul că cele două

Armata americană a destituit 
14 ofi ţeri din posturi de 

comandă, la baza militară Fort 
Hood în Texas. Decizia vine în 
urma unei serii de crime care 
a șocat America. Prin cinci 
presupuse omoruri în 2020, 
această bază a Forţelor terestre (US 
Army) în care se afl au batalioane 
desfășurate în teatre de război are 
reputaţia de cel mai periculos post 
din Statele Unite, relatează AFP.

Indignarea provocată de 
moartea lui Vanessa Guillen, o 
femeie militar în vârstă de 20 de 
ani, dată dispărută la 22 aprilie 
2020, după ce a fost victima 
unei presupuse hărţuiri sexuale, 
este cea care l-a determinat 
pe secretarul forţelor terestre 
Ryan McCarthy să ceară unor 
anchetatori independenţi – un fost 
agent FBI și o judecătoare militară 
– să prezinte un raport detaliat al 
situaţiei la Fort Hood.

Vanessa Guillen a spus familiei 
sale că nu avea încredere în 
ierarhia militară în soluţionarea 
unei plângeri cu privire la o 
hărţuire sexuală, iar rudele sale 
și-au exprimat în mod public 
îndoiala faţă de determinarea 
armatei americane de a ancheta 
dispariţia acesteia.

Corpul dezmembrat al tinerei 
a fost descoperit, până la urmă, la 
30 iunie. În aceeași zi, un suspect 
în dosar, militarul Aaron David 
Robinson, s-a sinucis în urma unei 
confruntări cu poliţia locală.   

Alt militar, Gregory Scott 
Morales, a fost declarat dezertor, 
după ce a fost dat dispărut în 2019, 
în pofi da faptului că mai multe 
indicii sugerau o crimă.

Rămășiţele sale au fost găsite 
după zece luni, în timp ce 
anchetatorii o căutau pe Vanessa 
Guillen.

Militarul a fost ucis prin 
împușcare. „Moartea tragică 

a lui Vanessa Guillen și o serie 
de alte probleme la Fort Hood 
ne-au obligat să ne privim 
critic sistemele, politicile și 
pe noi înșine”, a declarat Ryan 
McCarthy, prezentând concluziile 
raportului. „Nu este vorba despre 
cifre, ci despre puterea de a avea 
sufi cientă decenţă umană, pentru 
a da dovadă de compasiune faţă de 
echipele noastre și de a veghea la 
interese mai bune ale militarilor 
noștri”, a adăugat el.

În raport se arată că baza Fort 
Hood are un nivel al criminalităţii 

mult mai mare decât alte baze în 
privinţa crimelor, tentativelor de 
omor, violurilor și agresiunilor 
sexuale, furturilor și consumului 
de droguri. Sinucideri, dezertări 
și absenţa fără permisie sunt, de 
asemenea, mai numeroase ca în 
alte părţi.

În raport se conchide 
asupra unei inefi cienţe a 
comandamentului bazei, care a 
condus la anchete insufi ciente cu 
privire la cazurile de dispariţie. 
Lipsa de reacţie a ierarhiei militare 
a condus la „un mediu permisiv 
al agresiunilor sexuale și hărţuiri 
sexuale”, se arată în document.

Pe baza acestui raport, Ryan 
McCarthy a dispus destituirea a 
14 ofi ţeri de rang înalt – inclusiv 
a doi generali, între care adjunctul 
comandantului bazei, care era 
însărcinat cu operaţiunile, în timp 
ce comandantul bazei era în Irak.

Michael MartensMichael Martens
FAZFAZ
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În mod simbolic Germania și 
Franţa au decis să construiască 
împreună un nou tanc de luptă, 
cu un sistem de arme de ultimă 
generaţie. Ceea ce a reprezentat 
Mercedes în lumea automobilelor 
reprezintă acum compania Leopard 

pentru tancurile de luptă, un produs care benefi ciază de o tehnică de top 
combinată cu o solidă manoperă germană.

A doua generaţie de tancuri Leopard este în producţie încă din anul 
1979 și este supusă unei continue îmbunătăţiri, astfel încât puterea de luptă 
a crescut. În prezent, se construiește varianta Leopard 2A7V, tanc de 62 
de tone, cu un tun extrem de precis, întregul angrenaj fi ind acţionat de o 
turbină diesel de 1500 CP la viteze de până la 72 de kilometri pe oră, Cu 
toate acestea zilele acestui prototip sunt numărate. În Ministerul Apărării, 
după 40 de ani de dezvoltare continuă, este necesar un nou tanc pentru 
următoarele decenii, nu doar de o nouă versiune (a opta sau a noua) a 
modelului din 1979.

Pentru o lungă perioadă de timp, tancurile au fost considerate niște coloși 
de prisos ai secolului trecut. Germania a dus o politică de dezarmare, la fel 
ca toate celelalte naţiuni europene. În prezent, diviziile Panzer (diviziile 
blindate germane) mai au în jur de 220 din cele aproximativ 2100 de tancuri 
Leopard.
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pentru tancurile de luptă un produs car

CONSTRUCŢIA UNUI TANC CONSTRUCŢIA UNUI TANC 
FRANCO-GERMANFRANCO-GERMAN
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Celebrul pictor Vincent van Gogh 
s-a sinucis în 1890, la vârsta de 37 

de ani, după ce ani întregi a suferit din 
cauza tulburărilor mintale. Van Gogh 
ar fi  suferit de o combinaţie de tulburare 
bipolară (cunoscută anterior ca depresie 
maniacală) şi tulburare de personalitate 
borderline (personalitate instabilă 
emoţional), deşi în timpul vieţii sale nu a 
fost niciodată diagnosticat.

Cercetătorii de la Centrul Medical 
Universitar Grpningen, din Ţările de Jos, 
spun că, în urma internării sale în spital 
după ce şi-a tăiat urechea cu o lamă de ras, 

în 1888, van Gogh a suferit două episoade 
psihotice scurte, considerate a fi  fost 
delir cauzat de sevrajul alcoolic. Aşadar, 
experţii cred că delirul a fost cauzat de 
faptul că artistul a fost forţat de internarea 
în spital să nu mai bea, notează CNN.

Cercetătorii sunt de părere că artistul 
a suferit mai multe episoade depresive 
severe în ultimul an de viaţă, cel puţin 
unul dintre acestea având caracteristici 
psihotice. Totodată, echipa a exclus 
teoriile care sugera că van Gogh ar fi  
suferit de schizofrenie, de o boală rară 
metabolică numită porfi rie sau intoxicaţie 

cu monoxid de carbon.
În ce priveşte teoria conform căreia 

van Gogh ar fi  suferit de epilepsie, un 
diagnostic  stabilit de proprii  săi medici, 
experţii spun că faptul „rămâne de 
dezbătut”, dar că „epilepsia ascunsă” 
a artistului, cunoscută şi ca „epilepsie 
focală”, ar fi  putut contribui la diverse 
manifestări de anxietate şi halucinaţii. 
De asemenea, cercetătorii cred că această 
epilepsie ar fi  putut fi  cauzată de leziunile 
cerebrale provocate de consumul excesiv 
de alcool, malnutriţie, somn insufi cient şi 
epuizare mintală.
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Potrivit unui nou studiu, Vincent van Gogh suferea cel mai probabil de delir din cauza sevrajului alcoolic. Pentru a analiza 
posibilele tulburări psihiatrice ale artistului, experţii au chestionat istorici de artă care au studiat cele 902 scrisori ale artistului, 
dintre care 820 destinate fratelui său, Th eo, şi au cercetat istoricul medical întocmit de medicii care l-au tratat.

În secolul al XIX-lea, 
căsătoriile erau în primul 
rând o înţelegere economică. 
De aceea, dacă soţii nu se mai 
înţelegeau sau iubeau, divorţul 
nu era neapărat o opţiune. 
În Anglia, însă exista o altă 
variantă pentru bărbaţii care 
se săturau de soţii: vânzarea 
lor la târg. O astfel de idee este 
absolut revoltătoare în zilele 
noastre. Dar, în acele vremuri, 
era ceva perfect normal.

De la începutul şi până la 
jumătatea secolului al XIX-
lea, mulţi bărbaţi britanici au 
apelat la această alternativă, 
mai ieft ină şi mai uşoară faţă 
de divorţul tradiţional.

DIVORŢUL, PREA SCUMP 
ŞI COMPLICAT

Până în 1857, când a fost 
înfi inţată prima instanţă de 
dreptul familiei din Anglia, 
divorţul era costisitor şi 
complicat. Pentru a putea 
divorţa ofi cial, cuplul avea 
nevoie de aprobare specială din 

partea Parlamentului, precum 
şi de binecuvântarea bisericii. 
Toate aceste demersuri costau 
– convertite la valoarea actuală 
– aproximativ 15.000 de lire 
sterline. O sumă pe care puţini 
englezi şi-o permiteau.

FEMEILE, VÂNDUTE CA 
ANIMALELE

Din acest motiv, britanicii 
de rând au ajuns să apeleze 
la tranzacţiile cu neveste. 
Bărbaţii îşi duceau femeile la 
târg, le scoteau la licitaţie şi le 
vindeau celui care oferea mai 
mult. Vânzarea soţiilor nu 
diferea cu nimic de vânzarea 
unei capre sau a unui porc, ele 
fi ind privite mai degrabă ca o 
marfă. Femeile erau expuse 
într-un stand, exact ca la un 
târg agricol din zilele noastre.

Bărbaţii plăteau o taxă de 
târg, iar cei interesaţi puteau 
să atingă şi să „verifi ce” marfa. 
Conform istoricilor, preţurile 
variau între un şiling şi 150 de 
lire sterline.

Adesea, chiar femeia era 
cea care propunea o astfel 
de tranzacţie, pentru că 
doar aşa putea scăpa dintr-o 
căsnicie nefericită. La târg, 
femeile puteau accepta sau 
refuza un cumpărător după 
propria voinţă. Mai mult, ele 
aveau chiar drept de veto, în 
cazul în care considerau că 
un potenţial cumpărător este 
respingător.

300 DE CAZURI 
Deşi această practică 

nu era tocmai legală, 
autorităţile închideau ochii, 
deoarece doar cei săraci 
apelau la ea, cetăţenii de 
vază nefi ind implicaţi sau 
afectaţi. Totuşi magistraţii şi 
mass-media obişnuiau să-şi 
manifeste dezgustul faţă de 
comportamentul şi ignoranţa 
celor săraci.

Potrivit datelor istorice, 
între 1780 şi 1850, aproximativ 
300 de soţii au fost vândute 
prin această metodă.

ENGLEZII ÎȘI VINDEAU NEVESTELE ENGLEZII ÎȘI VINDEAU NEVESTELE 
LA TÂRG, CA PE ANIMALELA TÂRG, CA PE ANIMALE

O LUME NEUTRĂ, NEUTRĂ, NEUTRĂ DE LEGAT!O LUME NEUTRĂ, NEUTRĂ, NEUTRĂ DE LEGAT!
Adio „tată”, „mamă”, „soră”, „frate” 

şi diversele derivate! Tot aşa, „bunic”, 
„bunică”, „tata-mare”, „mama-mare”!

Scăpând de grobianul de Trump, 
farmazoanca Nancy Pelosi şi 
supermanul James P. McGovern vor 
prezenta celui de-al 117-lea Congres 

un pachet de teme privind înlăturarea 
tuturor discriminărilor pe bază de rasă, 
culoare, etnie, religie, sex, orientare 
sexuală, identitate de gen, dizabilitate, 
vârstă sau origini naţională şi onoarea 
tuturor identităţilor de gen, schimbând 
pronumele şi relaţiile familiale, astfel 
că acestea să devină neutre.

DE LA COMUNISMUL CU FAŢĂ 
UMANĂ, LA COMUNISMUL CU 

FAŢĂ NEUTRĂ…
Ca treaba să fi e completă, această 

neutralitate trebuie extinsă şi la 
regnul animal, şi la cel vegetal, şi la cel 
mineral! Nu-i exclus…

Bine, dar Dumnezeu ce spune? 
Dumnezeu din formulă, „In 
God We Trust” este, în mileniul 
trei, cu totul altul decât Sfânta 
Treime, Iisus Hristos etc.

În cartea sa „Bad Religion; 
How We Became a Nation 
of Heretics” (Religie rea: 
cum am devenit o naţiune 
de eretici, New York, Free 
Press, 2012) carte pe care am 
citit-o, Rosa Gregory Douthat 
face o analiză atentă a stării 
spirituale a naţiunii americane 
din perspectivă catolică. 

Concluziile nu sunt liniştitoare, având 
în vedere deceniul în care am intrat şi 
cât de mare este lumea americană şi 
cum îşi impune modelele şi iniţiativele 
pe plan global.

Din 2012 şi până astăzi, 2021, 
lucrurile au progresat în aşa hal, 

încât aduc aminte de 
momentul în care cei doi 
îngeri îl avertizează pe 
Lot, nepotul lui Avraam, 
să-şi ia familia şi să 
părăsească Sodoma…Lot 
a scăpat în afara Sodomei, 
fără să întoarcă privirea. 
Numai nevasta a pierit, 
devenind stană de sare… 
Când e vorba de a-ţi 
salva sufl etul, te rupi fără 

regrete, complet, de cele materiale, nu 
mai priveşti înapoi!

De data aceasta, după 1990, Hristos 
l-a trimis pe îngerul Său, părintele 
Etern Filotheitul de la Marele Athos, 
cu o mână de ucenici, în deşertul 
Arizona, a ctitorit… 17 mănăstiri 
în Statele Unite şi Canada. Sunt 
ipostasuri locale ale Bisericii lui 
Hristos, una sfântă sobornicească şi 
apostolească, creştin ortodoxă, cetate 
de scăpare.

Dumnezeu a bătut şaua ca să 
priceapă caii… creştini (şi nu numai!) 
– indiferent de îndepărtarea şi de 
depărtarea în care se afl ă de Hristos -, 
inclusiv ortodocşi.

CAUZA REALĂ A TULBURĂRILOR MINTALE ALE LUI VAG GOGHCAUZA REALĂ A TULBURĂRILOR MINTALE ALE LUI VAG GOGH
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CONCERT DE JAZZ – NOTE 
DE PRIMĂVARĂ – 27 MARTIE 

2021

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

Concertul se va desfășura cu 

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

SPECTACOL LIRIC ȘI MUZICAL – PASIUNE ȘI IUBIRE 
– 3 APRILIE 2021

Filarmonica “Paul Constantinescu” și BES România vă invită 
sâmbătă, 3 aprilie 2021, de la ora 19.00, la spectacolul liric și 
muzical PASIUNE ȘI IUBIRE. Își dau concursul actorul Marius 
Bodochi și soprana Arlinda Morava. Cei doi protagoniști v-au 
pregătit un duel liric și muzical, un spectacol al personalităților, 
dominat de arii celebre sau melodii cunoscute din repertoriul 
internațional care se împletesc armonios cu poeme pline de 
pasiune și replici uneori glumețe, alteori (auto)ironice. Invitat este 
cvartetul compus din Petru Lupan (viara I), Iulian Vuluță (vioara 
a II-a), Marius Nițu (violă) și Bogdan Postolache (violoncel).

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

Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

    BERBEC
Sunt hipersensibili în 
următoarele zile şi vor 
suferi un pic de mania 

persecuţiei. Pot să stea liniştiţi, nu toată 
lumea trăieşte doar pentru a le face lor 
rău. Această stare va fi  rezultatul unei 
oboseli pronunţate, care îi va face să 
exagereze totul. Mare atenţie la bani, 
pentru că riscul de pierdere, sau furt, 
este sporit. Această perioadă va include 
şi nişte aspecte pozitive, cum ar fi  
succesul în dragoste. Cu toată starea lor 
difi cilă, Berbecii vor avea lipici la sexul 
opus. Week-end-ul le va aduce o veste 
foarte bună. 

                              TAUR
Trebuie să fi e mai realiști, 
pentru că vor fi  înclinaţi    
să-și construiască tot felul 

de castele de nisip și să aibă așteptări 
absurde de la cei din jur. Dacă nu vor să 
fi e dezamăgiţi, să coboare cu picioarele 
pe pământ (unde le este și locul, 
conform caracteristicilor zodiei 
Taurului). În dragoste, e recomandat să 
nu mai încerce să se impună mereu în 
faţă persoanei iubite și să fi e mai 
înţelegători. Vor avea ocazia să plece 
într-o mică excursie și ar fi  bine să 
profi te. Vor sta bine cu banii, pentru că 
reușesc să obţină un împrumut 
avantajos.

          GEMENI
Vor străluci de energie și 
voie bună și, dacă își 
canalizează acest afl ux de 

forţă așa cum trebuie, se pot bucura de 
succese însemnate pe toate planurile. 
Dacă nu și-l canalizează cum trebuie, 
riscă să-și abandoneze îndatoririle 
pentru a se distra, să cheltuiască excesiv 
pe lucruri de care n-au nevoie și să 
fl irteze cu oricine au ocazia. Iar aceste 
exagerări le-ar putea aduce mari 
necazuri în carieră și în dragoste, așa că 
depinde doar de ei să se controleze cât 
mai bine. Atenţie la călătorii, există 
riscul unor accidente.

 RAC
Se anunţă o perioada de 
refacere şi de clarifi care a 
unor probleme mai 

vechi. Acum e timpul să deschidă gura 
şi să discute despre toate necazurile 
care îi apasă, să ceară răspunsuri şi să 
pretindă compensaţii, dacă este cazul. 
E recomandat să petreacă mai mult 
timp cu familia şi cu prietenii apropiaţi, 
pentru că vor avea nevoie de sprijin şi 
sfaturi bune. Nu este o perioada bună 
pentru începerea unor proiecte 
importante, aşa că e mai bine să amâne 
orice decizii majore. În dragoste, se vor 
bucură de multă tandreţe şi înţelegere 
din partea persoanei iubite.

 LEU
E o perioada în care 
trebuie să evite orice 
schimbări majore în stilul 

lor de viaţă. Dacă ceva nu arde, atunci 
poate fi  amânat. E bine să se ocupe de 
lucrurile care există deja în viaţa lor, de 
la cele mai nobile la cele mai banale, și 
să nu se mai concentreze o vreme 
asupra celor care vor veni. Vor ieși la 
limita și cu ceva sacrifi cii dintr-o 
încurcătură fi nanciară. Cu sănătatea 
vor stă destul de prost, vor fi  foarte 
slăbiţi și chiar deprimaţi, și starea lor îi 
va afecta și pe cei din jur. În dragoste, 
vor primi constant dovezi că sunt iubiţi, 
dar nu se vor putea abţine să nu profi te 
de sentimentele partenerului.

               FECIOARĂ
Va fi  o săptămână dedicată 
în special vieţii personale. 

Deși nu se vor eschiva de la îndatoririle 
lor de serviciu, cariera va rămâne 
undeva în plan secund. Vor primi o 
veste proastă despre o boală a cuiva din 
familie, dar se va dovedi o alarmă falsă. 
În dragoste, situaţia este mai roz ca 
niciodată și vor găsi mereu noi motive 

să-și aprecieze partenerul. Nici în 
privinţa banilor nu se vor putea plânge, 
pentru că li se va restitui o datorie 
foarte veche. Sfârșitul săptămânii va fi  
marcat de un drum în interes personal.
 

             BALANȚĂ
Răutăcioase prin natura 
zodiei, să încerce să fi e cât 

mai conciliante și mai diplomate, 
pentru că orice confl ict pe care îl vor 
avea se va termina în dezavantajul lor. 
Atenţie mare la acte și la declaraţii 
ofi ciale, riscul unor greșeli este foarte 
mare. Nici sănătatea nu e perfectă, căci 
Balanţele vor fi  predispuse la afecţiuni 
digestive. În dragoste, pretenţiile sunt 
mari, dar rezultatele sunt departe de 
așteptări. Dacă nu vor să se 
mulţumească cu ce pică, să aștepte 
măcar câteva săptămâni.

                 SCORPION
Nu este deloc o săptămână 
rea, dacă sunt atenţi la 

câteva lucruri. Trebuie să aibă grijă la 
tot ceea ce spun, pentru că s-ar putea să 
fi e înţeleși greșit și, din punct de vedere 
al sănătăţii, să fi e atenţi la ce și cât 
mănâncă. Situaţia fi nanciară va fi  una 
mulţumitoare, deși nu vor face rost de 
bani chiar la fi x. În viaţă socială, vor fi  
în centrul atenţiei și va fi  o săptămână 
în care se vor distra de minune în 
compania prietenilor. Cât privește 
dragostea, se bucură de mult succes, au 
multe ocazii de fl irt, dar încă nu se 
lipește nimic serios.

                   SĂGETĂTOR
Săgetătorii se vor 
concentra, în principal, 

asupra dragostei şi vor avea foarte mult 
succes la acest capitol. Mulţi dintre ei au 
chiar şansa de a întâlni iubirea vieții lor 
în această perioada. Ceva certuri cu 
familia se vor traduce în probleme 
fi nanciare, mai ales pentru cei tineri. 
Toată această agitaţie îi va face să-şi 
neglijeze profesia sau studiile, iar ei se 
vor consola, ca de obicei, cu speranţa 
unei inspiraţii geniale de ultim 
moment. Să nu uite că ulciorul nu 
merge de multe ori la apă şi să aibă mai 
multă grijă de carieră.

CAPRICORN
Profesional, vor primi 
niște propuneri foarte 
avantajoase, nu trebuie 

decât să întindă mâna și să ia. La 
sfârșitul perioadei, se vor bucura de o 
revedere foarte plăcută cu un prieten 
vechi. Să fi e totuși atenţi să nu-și strice 
echilibrul fi nanciar prin cheltuieli 
exagerate.

               VĂRSĂTOR
Pot avea o săptămână 
medie spre bună, cu puţin 
efort. Dacă au de făcut 

achiziţii mai importante, e bine să 
încerce să le facă acum, pentru că pe 
viitor nu-și vor mai putea permite. Vor 
avea niște mici venituri suplimentare, 
dar acestea vor fi  rezultatul unui noroc 
de moment și nu se poate conta pe ele 
pe termen lung. În dragoste, se 
recomandă mai multă relaxare și 
spontaneitate. Nu e cazul să se 
gândească acum la ce va fi  peste zece 
ani. Profesional, vor primi o ofertă care 
le va reda siguranţa pe calităţile lor.

       PEȘTI
Cei care doreau să-și 
schimbe serviciul, să se 

mute, să se căsătorească, pot să 
demareze acum aceste proiecte, pentru 
că se vor fi naliza cu bine. Singura 
condiţie este să-și calculeze bine fi ecare 
mișcare și să nu se avânte fără câteva 
garanţii. Au noroc de familia și prietenii 
care vor fi  lângă ei pentru a le da cele 
mai bune sfaturi. Atenţie mare la 
accidentele domestice. Cei care 
obișnuiesc să joace la diverse jocuri de 
noroc, pot spera la niște câștiguri mai 
consistente.

BERBEC
 21 martie - 19 aprilie

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

Horoscop Horoscop 
săptămânalsăptămânal

FIECARE CU ”SMURDUL” LUIFIECARE CU ”SMURDUL” LUI
Cu pumnii strânși și cu adrenalina 

la maximum pentru handbal în 
weekend-ul trecut, cu ochii pe 
naționala de rugby și cu gândul la 
”tricolori” și la băieții de la naționala 
mică, am zis să las pe ultima sută 
de metri și să mă gândesc în ultima 
clipă la ceea ce vom povesti aici. 

Spuneți-i fl er, spuneți-i 
presimțire, dar era clar că ceva se va întâmpla în 
curtea Petrolului, după înfrângerea cu Mioveniul. Și 
s-a întâmplat. După ce dimineața Viorel Moldovan a 
renunțat să mai conducă haita, aproape de miezul nopții, 
s-a hotărât că cea mai bună variantă, măcar pentru un 
singur meci, este amicul Tavi Grigore.

Sincer, m-am bucurat. Atât de tare, încât uitând că 
este oră înaintată, m-am pus pe dat mesaje. E drept, doar 
un nebun din presa veche poate înțelege acest impuls. 

Acum, nu o să mă transform în avocatul lui Tavi, 
care nu are nevoie de așa ceva. În favoarea lui Tavi 
Grigore pledează din ofi ciu istoria, tradiția și diploma de 
antrenor pe care simbolul ”găzarilor” o are la purtator. 
Iar cârcotașilor, gata să dea cu pumnul în aer, aș vrea să le 
reamintesc că în portofoliul lui Tavi există, dacă au uitat, 
și-o promovare. Și-o horă, pe care noi, la vremea aceea, 
jurnaliști, suporteri și jurnaliști-suporteri, am încins-o 
pe DN 1, la benzinărie, după ce plecasem euforici, cu 
toții, din strada Veseliei. Ce vremuri....

Și tot lor, celor care mai strâmbă din mustață că Tavi 

s-a întors - pentru a câta oară? - să dea o mână de ajutor 
echipei care l-a făcut om mare, vreau să le mai povestesc 
și faptul că al nostru are în CV, când a antrenat-o preț 
de jumătate de sezon pe Unirea Urziceni în Liga I, ceva. 
A reușit atunci să fi e antrenorul care le-a dat cu tifl a 
granzilor de București care încă mai erau granzi, Tavi 
Grigore reușind să o bată și pe Steaua, și pe Dinamo, în 
acel răstimp.

Nu zic să dăm fuga repede și să aducem basculante 
de ciment ca să-i facem lui Grigore o statuie. Nu. Dar 
am putea să o lăsăm puțin mai moale cu presiunea și 
să nu așteptăm ca dintr-o dată să apară o hemoragie de 
miracole. 

Răbdarea, punctul nevralgic al pătimașilor suporteri 
petroliști, e cheia. Să avem puțintică răbdare, stimabililor, 
ca omul ăsta să poată repara din mers ceea ce a fost 
cumva defect până acum. Un pic de realism, de calm, 
ar prinde bine. La fel cum n-ar strica și puțin suport, așa 
cum doar fanaticii lupi galbeni știu să-l dea la nevoie.

Dinamo are, cum ați văzut, ”Smurdul”, în persoana 
lui Gigi Mulțescu. De fi ecare dată când e în derivă, când 
n-are cu cine, când nu vrea nimeni și când tuturor le este 
frică să-și asume, vine nea Gigi și mai lipește o fi sură, 
mai pune o cărămidă ca să nu se dărâme șandramaua. 
Avem și noi, se pare, ”Smurdul” nostru. Nu spun să-l 
lăsați să-și facă treaba, fi indcă știe el, Tavi, mai bine ce are 
de făcut și o face oricum, în orice situație, spun doar să-l 
primiți. Ca pe unul de-al nostru, unul dintre noi, doar 
pentru simplul fapt că este.

LEACURI CU HREAN ÎMPOTRIVA 
BOLILOR DE SEZON

LEACURI VITAMINIZANTE 
ȘI DIURETICE PE BAZĂ DE 

HREAN
Siropul de hrean este doar una 

dintre variantele de tratament ce au 
ca bază această plantă iute. Pentru 
tratarea cu hrean a multor afecţiuni 
ale organismului se poate folosi 
hreanul macerat, hreanul uscat, 
siropul de hrean, vinul tonic cu 
hrean, salata de hrean, iar pentru 
tratamentele externe sunt de folos 
cataplasmele cu hrean proaspăt.

În multitudinea de boli pentru 
care vindecarea stă în puterea 
acestei plante se încadrează și 
anemia și infecţiile. Anemia 
cauzată de carenţele de vitamine și 
minerale creează mari probleme, 
indiferent de vârstă. Hreanul 
conţine mici cantităţi de fi er, 
dar cel mai important rol al său 
este optimizarea digestiei și a 
metabolismului. Astfel, fi erul 
prezent în celelalte alimente poate 
fi  ușor asimilat de organism. Dacă 
la adulţi, aceste probleme se rezolvă 
prin consumarea a 2-3 salate de 
hrean pe zi, la copii se recomandă 
ca salatele de hrean să li se adauge 
câteva linguri de morcov, sfeclă 
roșie sau măr. Aceasta va duce la 
sporirea poft ei de mâncare, dar și 
ținerea la distanţă a virozelor și a 
altor bacterii.

Infecţiile renale și polipii uretrali 

pot fi  trataţi cu suc de hrean 
proaspăt, care are proprietatea de 
a omorî bacteriile din rinichi sau 
vezica urinară. Sucul de hrean 
se obţine prin simpla presare a 
acestuia și se administrează zilnic 
(150 ml de suc de hrean, de 3 ori pe 
zi), în combinaţie cu apă sau ceai. 
Tratamentul se face pe stomacul 
gol, în cure de 3 luni, urmate de 1 
lună pauză. În tot acest timp se va 
ţine un regim alimentar alcalin, cu 
foarte multe zarzavaturi și legume 
verzi și cu cât mai puţine proteine 
animale.

Dimineaţa, prima haină care 
acoperă pielea va fi  îmbibată de 
transpiraţie, semn că terciul a 
tras tot ceea ce era rău degajând 
respiraţia și calmând accesele de 
tuse.

Consumul regulat de hrean, mai 
ales după orele 15-16, are o foarte 
bună acţiune diuretică, tratând cu 
succes persoanele care au mâinile 
sau picioarele umfl ate din pricina 
retenţiei de apă.
     

SIROP DE HREAN PENTRU 
CALMAREA TUSEI

Siropul de hrean dilată căile 
respiratorii și ușurează respiraţia.

Pentru obţinerea acestui sirop 
este nevoie de rădăcină de hrean 
de mărime medie, care se spală 
bine sub jet de apă, apoi se curăţă 

și se dă prin răzătoarea mică. Peste 
hreanul ras se adaugă 5 linguri de 
miere, după care se lasă la macerat 
timp de 1 oră. Se strecoară apoi 
totul printr-un tifon, presându-se 
până la macerat până la strecurarea 
completă a conţinutului. Acest 
sirop crud se lasă deoparte, în timp 
ce resturile rămase în tifon se pun    
într-un vas și se toarnă apă rece 
peste ele până ce sunt acoperite. 
Amestecul se fi erbe timp de 10 
minute, apoi se strecoară tot prin 
presare și se lasă să se răcească. După 
aproximativ 30 de minute, se toarnă 
peste siropul crud, amestecându-se 
până la omogenizarea completă.

Pentru calmarea tusei, dar și 
pentru ușurarea respiraţiei, siropul 
de hrean se administrează 30 de 
zile, câte 1 lingură, cu 1 oră înainte 
sau după mesele principale.



Ziarul   Ploiestii
25 - 31 martie 2021

Echipa de 
baschet 

fete „U16” a 
CSM Ploiești a 
reușit să câștige 
toate cele 
patru meciuri 
ale turneului 
organizat în 
acest weekend în 
Sala Sporturilor 
Olimpia, al 
doilea al sezonului, și să reintre în calculele pentru califi carea la 
Turneul Final al campionatului. 

Rezultatele înregistrate de fetele noastre, pregătite de Corina 
Savu și Loredana Munteanu, au fost următoarele: 57-17 cu CSȘ 
Bega Timișoara; 73-43 cu ACS Champions București 73-43; 60-23 
cu CSȘ Bega Timișoara  și 38-26 cu ACS Champions București. 

Lotul de jucătoare folosit în acest weekend a fost următorul: 
Andreea Popa, Ana Constantinescu, Sara Sandor, Diana Ștefan, 
Elena Ionescu, Andreea Pîrvulescu, Amalia Moisei, Alexandra 
Pomojnicu, Karina Munteanu, Ioana Savu, Daria Iordăchescu, 
Daria Tănase, Agnes Zane și Cristina Grigore.

PAGINA 12

SPORT
Pagină realizată de Daniel LAZĂR; www.ziarulploieştii.ro

Fotbal

Fotbal

Handbal

Baschet

PETROLUL PLOIEȘTI, DIN NOU ADIO PROMOVĂRII? 
Pentru al treilea sezon 

consecutiv, echipa de fotbal 
FC Petrolul Ploiești este la un 
pas să rateze promovarea în Liga 
1, după înfrângerea de pe teren 
propriu, 0-1, cu CS Mioveni. 
Golul victoriei a fost reușit de 
fostul petrolist Ștefan Blănaru, 
care a marcat dintr-un ofsaid 
nesemnalizat de catre arbitri în 
minutul 85.

FC Petrolul: Kitanov – 
Bărboianu, Lică (79 Huja), 
Meijers, Țicu – S. Pană, Moise – 
Constantinescu (72 Bratu), Roige 
(cpt) (46 Balint), Vajushi (79 Saim 
Tudor) – Buhăescu (72 Arnăutu). 
Antrenor: Viorel Moldovan.

CS Mioveni: I. Popescu – D. 
Șerbănică (79 Burnea), Al. Iacob, 
Gherghe (cpt), Măr – Panait (57 
Coșereanu), Vereș – Rădescu (79 
Oancea), Blănaru, Isfan (57 M. 

Șerban) – Rusu (70 Massaro). 
Antrenor: Alexandru Pelici.

Au arbitrat: Bogdan Dumitrache 
(București) – Cosmin Vatamanu 
(București) și Alexandru Filip 
(Constanța). Rezervă: Octavian 
Ciucanu (Brașov).

Observatori: Dorinel Dincă 
(Călărași) și Bogdan Zanfi rescu 
(Botoșani).

MOLDOVAN A PLECAT, 
REVINE TAVI GRIGORE

Echipa va fi  condusă de către 
Octavian Grigore, din postura 
de antrenor principal, la ultima 
partidă din cadrul sezonului 
regular al Ligii 2, care se va 
desfășura duminică, de la ora 15, 
la Cluj. Decizia a fost luată de către 
conducerea executivă a clubului, 
care s-a reunit în regim de urgență, 
ca urmare a demisiei fostului 

tehnician Viorel Moldovan. 
Pentru pregătirea ultimului meci 
din sezonul regular al Ligii 2, 
Octavian Grigore va fi  ajutat de 
către un colectiv tehnic, alcătuit 
din Ciprian Pura, Gheorghe Liliac 
și Cătălin Grigore, preparator fi zic 
fi ind Lucian Nedelcu.

„Vreau să arătăm că suntem o 
echipă bună și că putem câștiga la 
Cluj. Acesta este obiectivul nostru 
pentru acest joc, indiferent de locul 
pe care îl ocupăm în acest moment 
în clasament”, a declarat Octavian 
Grigore, care și-a petrecut întreaga 
carieră de fotbalist în culorile 
“Lupilor Galbeni”. 

Iată și mesajul lui Viorel 
Moldovan la despărțirea de FC 
Petrolul Ploiești: „Dragi iubitori ai 
Petrolului, mi-am dorit foarte mult 
să vă mulțumesc tuturor la capătul 
acestei experiențe. Vă garantez 

că am muncit cu tot sufl etul și 
am folosit toată experiența mea 
pentru a readuce Petrolul acolo 
unde îi este locul. Poate sunt eu 
ghinionist, poate nu s-au aliniat 
astrele așa cum și-a dorit toată 
sufl area ploieșteană, dar sunt trist 
că una dintre cele mai frumoase 
echipe din România iese, în acest 
mod, din lupta pentru promovare. 

Din păcate, rezultatele din 
teren nu au fost mereu așa cum              
mi-am dorit. Îmi pare rău pentru 
dezamăgirea pe care am produs-o 
celor care își doreau mai mult. 
La fi nalul acestei etape vreau să 
mulțumesc conducerii, jucătorilor 
și tututor celor care au fost alături 
de echipă. Sunt convins că Petrolul 
o să revină în Liga 1”.

că am muncit cu tot sufletul și Din păcate rezultatele din

Reprezentativa Under 21 a României 
va participa în perioada 24-30 

martie la faza grupelor a Campionatului 
European U21 din Ungaria și Slovenia. 
Distribuită în grupa A, alături de 
Țările de Jos și Germania, selecționata 
României va disputa toate cele trei 
partide la Budapesta, pe Stadionul Új 
Bozsik, după următorul program:

24 martie 2021: România – Țările de 

Jos, ora 22:00
27 martie 2021: Ungaria – România, 

ora 19:00
30 martie 2021: Germania – 

România, ora 19:00
Fazele eliminatorii se vor disputa 

între 31 mai și 6 iunie 2021!
Iată și lotul cu care România 

va aborda competiția: 1.Andrei 
Vlad, 2. Radu Boboc,  3. Raul 
Opruț, 4. Alexandru Pașcanu, 5. 
Radu Drăgușin, 6. Marco Dulca, 7. 

Alexandru Cîmpanu, 8. Marius Marin, 
9. George Ganea, 10. Olimpiu Moruțan, 
11. Andrei Ciobanu, 12. Marian Aioani, 
13. Denis Ciobotariu, 14. Răzvan Oaidă, 
15. Andrei Chindriș, 16. Denis Haruț, 
17. Octavian Popescu, 18. Cătălin Itu, 19. 
Ștefan Vlădoiu, 20. Alexandru Mățan, 
21. Valentin Costache, 22. Darius Olaru, 
23. Mihai Eșanu.
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Echipa Națională de fotbal a României va 
disputa trei partide în luna martie, toate 

contând pentru preliminariile Cupei Mondiale 
2022, acestea fi ind transmise live de PRO TV și 
Radio România Actualități: 25 martie: România 
– Macedonia de Nord, ora 21:45 (Arena 
Națională); 28 martie: România – Germania, ora 
21:45 (Arena Națională); 31 martie: Armenia 
– România, ora 19:00. România se mai afl ă în 
grupă cu Islanda și Liechtenstein. La CM 2022 
se califi că direct primul loc din grupă, locurile 
secunde urmând să dispute baraje.

Iată și lotul de jucători pe care selecționerul 
Mirel Rădoi i-a convocat pentru aceste meciuri:

PORTARI: Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 
2/0), Ionuț Radu (Inter Milan/Italia, 0/0), David 
Lazar (Astra, 1/0); 

FUNDAȘI: Vasile Mogoș (Chievo Verona/
Italia, 3/0), Ionuț Nedelcearu (AEK Atena/
Grecia, 13/2), Alin Toșca (Gaziantep F.K./Turcia, 
23/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 59/0), 
Andrei Burcă (CFR Cluj 4/0), Mario Camora 
(CFR Cluj 2/0), Ovidiu Popescu (FCSB, 0/0), 

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova 17/0); 
MIJLOCAȘI: Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 

25/2), Alexandru Crețu (NK Maribor/Slovenia, 
4/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 
42/10), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 
14/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./
Turcia, 44/6), Erik Bicfalvi (FC Ural/Rusia, 6/1), 
Valentin Mihăilă (Parma/Italia, 0/0), Dennis 
Man (Parma/Italia, 6/1), Florin Tănase (FCSB, 
5/0), Florinel Coman (FCSB, 4/0), Alexandru 
Cicâldău (Universitatea Craiova, 10/0); 

ATACANȚI: Claudiu Keșeru (Ludogoreț/
Bulgaria, 40/13), George Pușcaș (Reading/
Anglia, 20/8).

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova 17/0);

Echipa de handbal seniori 
și-a încheiat participarea 

la ultimul turneu stagional al 
sezonului regular al Diviziei A cu 
o nouă victorie obţinută în faţa 
„prietenilor” de la Politehnica 
Iași: 32-30 (13-13). 

Pentru CSM Ploiești, au jucat: 
M. Ion, M. Mihăilescu, Ad. 

Tănăsescu – P. Albu (12 goluri, 
5 din „7 metri”), Al. Ilie (6), Fl. 
Mereu (4), B. Năstase (3), Al. 
Ghiţă (2), Al. Pleșea (1), R. Iacob 
(1), M. Dragomir (1), Al. Grigore 
(1), L. Ene (1), Ov. Niculescu, G. 
Stăncioiu și Al. Niţă.

CSM Ploiești încheie sezonul 
regular al Diviziei A pe poziţia 

a 4-a a Seriei A, cu un bilanţ 
echilibrat, 6 victorii și 6 înfrângeri, 
iar accederea la Turneul Final va 
fi  lămurită în zilele următoare de 
FRH, regulamentul producând 
ceva confuzie din cauza prezenţei 
pe primul loc a celor de la CSU 
din Suceava II, care nu au drept 
de promovare. 

VICTORIE PENTRU SENIORII DE LA CSM PLOIEȘTIVICTORIE PENTRU SENIORII DE LA CSM PLOIEȘTI
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                  PLOIEȘTEANUL                             PLOIEȘTEANUL           
ADRIAN URSEA, VICTORIE ADRIAN URSEA, VICTORIE 

CU 3-0 ÎN FAȚA UNEI FOSTE CU 3-0 ÎN FAȚA UNEI FOSTE 
CAMPIOANE A EUROPEI!CAMPIOANE A EUROPEI!

Tehnicianul ploieștean 
Adrian Ursea a obținut cea 
mai clară victorie pe banca 
formației franceze OGC 
Nice, 3-0, pe teren propriu, 
în fața unei foste deținătoare 

a Cupei Campionilor 
Europeni, Olimpique 
Marsilia, echipă antrenată 
de Sampaoli. Golurile au 

fost marcate de Khephren 
Th uram-Ulien ’34, Amine 
Gouiri ’74, Alexis Claude 
Maurice ’90+1. În urma 
acestui rezultat excelent, 
Nice este pe locul 10 în 

Ligue 1, 
cu 39 de 
puncte.

Ursea 
a jucat la 
Petrolul 
Ploiești în 
perioada 
1986-1991, 
cu un 
intermezzo 

de doi ani la Victoria 
București, cu care a ajuns 
până în sferturile de fi nală 
ale Cupei UEFA.
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