DE CE O FI TOLERÂND CJ PRAHOVA
INCOMPETENȚA DE LA HIDRO?
• CIFRĂ FALIMENTARĂ:
PIERDERI DE 48% PE REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE!
• PROIECT EUROPEAN ÎN MARE PARTE RATAT!
idro Prahova zice că ar avea pierderi de apă pe rețea de 48%! O cifră aproape ireală.
Răul cel mai mare al acestei instituții aflată în subordinea Consiliului Județean
Prahova este că, încă de la înființare, a devenit un soi de sinecură politică, cu mult prea
puțini profesioniști. S-o zicem pe șleau, șefii au fost ori sunt exclusiv oameni politici. Dovadă
conducerea de acum care nu a fost în stare să facă investițiile finanțate din bani europeni, în
valoare de 332,74 milioane lei!
Continuare în pagina 3

PSD A REINVENTAT SLOGANUL
„NU NE VINDEM ȚARA”!
MDA, CUM AR VENI, O
LUĂM NOI PE NIMIC...
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
impuse la cumpărare pentru persoane fizice
sau juridice, respectiv, cele de domiciliu și
rezidență și altele privitoare la termenul de
8 ani de la cumpărare, când proprietarul nu
are voie să înstrăineze terenul. Firește, socialdemocrații strigă „jaf național”, numindu-i pe
inițiatori „Monstruoasa Coaliție de Dreapta”.
Poate ar trebui să le reamintim „patrioților”
de stânga că chiar sub guvernarea lor, 793
de străini exploatau în România 422.000
de hectare; pe unele, sub diverse tertipuri,
străinii chiar le-au cumpărat, iar aceștia nu
sunt musai occidentali, ci mai ales din lumea
arabă. E un fel de slogan din anii `90, „Nu
ne vindem țara” și știți bine pe ce mâini a
încăput fosta industrie sau pământurile ei...

PLANUL
NAȚIONAL DE
REZILIENȚĂ ȘI
REDRESARE
2021-2027 (II)

C

ontinuăm să prezentăm, astăzi, Planul
Național de Redresare și Reziliență
2021-2027, cu intervențiile propuse de
Guvernul României în cei trei piloni: tranziție
verde și schimbări climatice (cu 5 domenii
de investiții) -21,424 miliarde euro; servicii
publice, dezvoltare urbană și valorificarea
patrimoniului (cu 3 domenii de investiții)-6,5
mld. euro; competitivitate economică,
digitalizare și reziliență (cu 4 domenii de
investiții) -5,085 miliarde de euro.

GRĂDINIȚE DESCHISE ÎN VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

Î

ntre 10 și 52 de grădinițe din Prahova
vor fi deschise pe perioada vacanței
de primăvară, potrivit unei decizii a
Ministerului Educației, dar acestea trebuie
mai întâi să obțină un aviz de la Direcția
de Sănătate Publică. Numărul de unități
deschise diferă de la o săptămână la alta:
perioada 5-9 aprilie, 25 de grădinițe;
perioada 12-16 aprilie, 52 de grădinițe;

perioada 19-23 aprilie, 50 de grădinițe și
perioada 26-29 aprilie, 10 grădinițe. În
Ploiești se vor putea desfășura activități
recreative la grădinițele nr. 23,10, 28, 30, 32,
33, 24, 35, 8, 30, 39, 40,47, „Scufița roșie”,
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, „Sf.
Mucenic Mina”, „Crai Nou”, „Dumbrava
Minunată”, „Licurici”, „Raza de soare” și
„Cheița de aur”.

Mă doare-n băşcălie!
C

iolacu și Firea anunță de pe acum cu
cine pleacă la alegeri PSD în 2024: Firea
președinte, Ciolacu-premier. Sau invers. Nici
nu contează. Oricare dintre formule va băga
Românica în epoca primitivă. Asta cu puțină
șansă. Altfel, cu ăștia doi, ne ducem direct la
omul de Neanderthal. Sau în spital, depinde.
-În Parlament este o glumă:
Firea se visează zână.
Când s-a dat de-a berbealeacu`
A ieșit din ea... Ciolacu!.

Angajații CJ Prahova
lucrează cu pericolul
deasupra capului!
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Cred că e necesar
a schimba acest
parlament

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

FICIENȚĂ
ENERGETICĂ
ȘI
TERMICĂ-1,80 MILIARDE EURO
România are un total de circa 8,5 mil.
locuințe, 80% fiind construite în perioada
1945-1989. Doar 5% dintre apartamente
sunt modernizate energetic. O treime din
locuințele României (aproape 2,5 mil)
beneficiază de gaz metan, 3,5 mil. locuințe
folosesc combustibil solid-majoritatea lemne,
1,25 mil. apartamente sunt racordate la
sisteme de alimentare centralizată cu agent
termic, iar restul utilizează combustibili lichizi
sau energie electrică. Strategia Națională de
Renovare pe Termen Lung prevede un buget
de cca. 13 miliarde euro pentru renovarea
clădirilor până în 2030.

Continuare în pagina 2
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Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

ULTIMA DORINȚĂ?

H

eputații PSD avertizează că majoritate
parlamentară PNL-USR-Plus și
UDMR ar pregăti un proiect de lege prin
care se dă liber vânzării terenurilor agricole
către persoane fizice și persoane juridice
străine, fără niciun fel de opreliști. Este
vorba despre un document, semnat inclusiv
de ministrul Agriculturii, Adrian Oros,
care propune câteva amendamente la Legea
175/2020 privind eliminarea unor condiții

n i
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”Baschetul nu se conduce din turnul
de fildeș, trebuie să asculți nevoile
cluburilor și să ajuți jucătorul român!”

-Să fiu o zi bugetar.
-Asta nu se poate. N-ai nicio
calitate. N-ai familie cu origini sănătosbugetare. N-ai recomandare de partid.
N-ai susținere de la nimeni...Ești zero!
-Nici dacă mai aștept o lună-două?
-O lună-două!? Mă faci să râd. În
primul rând trebuie pusă în aplicare
sentința de condamnare la muncă grea
la privat, până la moarte.
-Măcar un salariu de bugetar pentru
o lună de zile, se poate? Am rate restante
la bancă și vin ăștia să-mi ia casa.
-Ai înnebunit? Avem posturile
blocate. Doar cei cu istoric de plată din
bugetul de stat se încadrează. Tu ai?
N-ai. Crezi că noi o ducem mai bine?
Tu știi cât surmenaj avem noi cu munca
asta de acasă? Știi că ne-au tăiat sporul
de praf și cel de tăiat frunza la câini? Nu
știi! Ai impresia că aici se stă degeaba?
Uite, am cinci colegi șoferi care muncesc
de acasă și, din neatenție provocată
de stres, le-a fost luat permisul pentru
neacordare de prioritate. Iar acum abia
de își mai iau 4000 de lei pe lună. Nu
ai idee ce rău e. La biroul de presă am
8 colege care suferă pentru că vin prin
rotație, câte două pe săptămână, și nu
apucă, săracele de ele, să-și mai arate
blugii și cerceii cumpărați pe online, din
economii, pentru că și lor le-au tăiat din
leafă, de abia mai fac față cheltuielilor
cu 5000 de lei lunar. Și nu mai zic de
șefii ăia mari care au renunțat de bunăvoie la o parte din indemnizații și abiaabia sar de 15.000 de lei pe lună. Eee!?
Mai ai de zis ceva!? Crezi că la stat e
ușor!? Nu, băiețașule! Nu e. Vrei să-ți
mai amintesc ce emoții am avut când
era să rămânem și eu, și nevastă-mea, și
băiatu’ fără loc de muncă, atunci când
s-a trezit ăla mare de la județ să ne dea
afară, de l-a oprit doar instanța, da-i-ar
Dumnezeu sănătate! Ai idee ce emoții
am avut când, de la aproape 20.000
de mii de lei pe lună, era să rămânem
șomeri!? Mie cine îmi dă înapoi nopțile
alea nedormite?...Nimeni, îți spun eu.
-Din pacate, eu abia adun 3000 de lei
pe lună, iar de patru luni patronul a dat
afară jumătate dintre noi...
-Hoți! Asta sunt patronii! Evazioniști,
exploatatori și hoți. Știi de ce v-a dat
afară?
-Da, că nu mai avea clienți, din cauza
pandemiei...
-Greșit! Vezi, d’aia nu o să fii niciodată
bugetar. Pentru că nu gândești. V-a
dat afară ca să-și bage banii voștri în
buzunarul lui.
-Dar....
-Niciun dar! Aici darurile se fac nu
se vorbesc. Hai, mai repede! Ultima
dorință.
-Să mor, să scap de voi și să văd din
ce bani vă mai plătiți salariile.
-Vai de capul tău! Îți meriți soarta.
SSalariul se ia de la casierie, nu de la voi...
să
săracilor!

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

Psalm 49, 20
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A

ctrița Maia Maia Morgenstern a primit
un mail prin care ea și familia ei erau
amenințate cu violul și cu moartea. Planetarul
gazetar Ion Cristoiu a concluzionat: „Acuzele de
antisemitism sunt o diversiune lansată din zona
președintelui Iohannis pentru a compromite
AUR: Domnule prezident, nu vă jucați cu focul.
Maia Morgenstern trebuie sancționată pentru
diversiune”. Nene, eu zic să-ți duci jumătatea aia
de neuron pe care o mai ai la vulcanizare. Cine
știe, poate mai e ceva de salvat.
-Nea Cristoiu, cum se știe,
Este geniu în prostie.
Dar nici tontul n-ar susține
Că omorul e de bine.
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D

eputatul USR-Plus Tudor Benga a avut
o intervenție de tot râsul după ce el și
colegii săi au votat desființarea SIIJ, dar cu prețul
acceptării unui amendament al UDMR, cel prin
care se oferă superimunitate magistraților: „O
să vă zic pe șleau ce s-a întâmplat cu desființarea
SIIJ-ului. Am înghițit proverbiala broască din
politică. De fapt am înghițit ditamai broscoiul.”
Na, ce să vă zic, să vă rămână broasca-n gât,
tineret, mândria țării! Oricum o să vă ia... benga
dacă o țineți tot așa....
-De obicei, când stă pe lac,
Broasca face oac-oac-oac!
Dar de când e-n gâtul tău,
Rage, biata, ca un bou!
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O

delegație a partidului AUR, condusă
de George Simion și Claudiu Târziu,
s-a dus la Ministerul de Interne, pentru a-i

cere socoteală ministrului Lucian Bode pentru
„abuzurile comise împotriva protestatarilor
pașnici”. Serios, băieți? Adică vine cam așa
chestia asta: dacă jandarmii își fac treaba e abuz,
dar când dați voi cu pietre e „drept la libertate”,
neh?
-Te-nțeleg perfect, Georgică,
Mintea ta e foarte scurtă!
Faci eforturi, asta știu,
Dar te-mpiedică Târziu!

S

enatoarea Diana Șoșoacă se declară
revoltată că sălile de fitness sunt închise
și nu poate merge după orele de muncă „să
tragă de fiare”, cum e în Statele Unite. Duamna
Urlătoare, dacă vrei lucruri ca-n State, n-ai vrea
să te comporți ca un demnitar de-acolo? Adică
să ai mintea, decența și bunul-simț la purtător?
-Îți zic franc, deschis, direct,
La fiare tragi fără efect.
Să slăbești măcar un kil,
Trebuie să tragi de-un...TIR!

C

olonelul Mircea Dogaru a prins o
portavoce și a delirat ziua-n amiaza
mare: „Acest guvern vă vrea închiși în case!
Am adoptat strigătul de luptă «Mai bine un
sfârșit cu groază, decât o groază fără de sfârșit»!
Guvernanții execută ordine venite de afară, este
un guvern de trădători! Afară, afară cu javrele
din țară. Vom face acțiuni de protest până la
înlăturarea acestui guvern de marionete!“. Nene,
te-ai mai căutat la doftor? Pentru tine am o

Săptămâna pe scurt
ȘOFER DEPISTAT BĂUT LA
VOLAN
Polițiștii Serviciului Rutier, au
depistat pe DJ 102, pe raza localității
Dumbrăvești, un autotursim care
circula cu o viteză peste limita
legală admisă în localitate. De
asemenea, fiind testat cu aparatul
etilotest, s-a dovedit că bărbatul
aflat la volan, consumase băuturi
alcoolice, valoarea indicată fiind
de 0,50 mg/l alcool pur în aerul
expirat. „În cauză, a fost întocmit

bă „Prostul
P
l nu se llasăă până
â ă când
â d nu spune
vorbă:
tot ceea ce își închipuie că știe”.
-Să stai în casă nu-i o dramă,
Mai ales dacă ai cramă.
Pentru tine e bucluc
Locuind la...balamuc!

un dosar penal pentru săvârșirea
infracțiunii de conducere sub
influența băuturilor alcoolice și
totodată, conducătorului auto i-a
fost reținut permisul de conducere”,
a precizat IPJ Prahova
RAZIE PE ȘOSELE, ÎN MAI
MULTE LOCALITĂȚI DIN
PRAHOVA
Polițiștii Serviciului Rutier
au desfășurat o acțiune pe DJ
102, pe raza localităților Plopeni,

inistrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a
fost filmat pe holurile Parlamentului
fără mască. La puțină vreme, ministrul Muncii,
Raluca Turcan, a fost surprinsă fără mască la o
acțiune de plantat puieți. Primul s-a smiorcăit
că-și recunoaște greșeala, iar a doua s-a cerut
amendată. Dragilor, pentru voi am o poveste:
anul trecut, comisarul european pentru comerț,
Phil Hogan, a demisionat după ce a participat la
un dineu în Irlanda, încălcând, astfel, regulile
sanitare impuse în contextul pandemiei.
Diferența dintre voi? Onoarea!
-Când stă cioara pe pământ,
Miere pune în cuvânt.
Cum se vede sus, pe cracă,
Pe toți ceilalți ea se...kk!

Dumbrăvești și Plopeni Sat din
județul Prahova. „Acțiunea a vizat
combaterea principalelor cauze
generatoare de accidente rutiere
precum consumul de alcool la
volan, viteza excesivă, și totodată,
descurajarea persoanelor care
conduc autovehicule fără a avea
acest drept. În cadrul acțiunii

P

rotestatarii anti-mască au strigat
„jandarmii e cu noi” și „jos pandemia”.
Acuma era de așteptat ca băieții ăia să nu le
aibă cu limba română, na, că doar „e mulți
analfabeți”, dar spuneți-mi, cum dați voi jos
pandemia, cu prăjina sau numai făcând așa,
o revoluție? Pe de altă parte, AUR continuă
protestele deoarece România e „zdrobită de
măsuri dictatoriale”. Bine, mă, după mintea
voastră, puteți cere și demisia Covid-19, nu?

Vorba nu știu cui: virusul nu se mișcă singur, era
nevoie de niște zevzeci să-l plimbe. Cât despre
AUR, da, România e zdrobită de idioțeniile pe
care le scoateți voi pe gura aia minut de minut.
-Mă iubește prostiile
Și e moarte dupe mine
Toată ziua îmi șade pe cap,
Haoleu, ce să mă fac!
au fost aplicate 37 de sancțiuni
contravenționale în valoare de
peste 19.000 de lei, majoritatea
acestora fiind pentru încălcarea
limitelor legale de viteză”, a
precizat IPJ Prahova, care a lansat
și un set de recomandări pentru
conducătorii auto. „Recomandăm
tuturor participanților să adopte
o conduită adecvată în trafic, să
respecte cu strictețe semnificația
indicatoarelor și a marcajelor
rutiere, să acorde prioritate de
trecere pietonilor și autovehiculelor
care au acest drept și să nu se urce
la volan dacă au consumat alcool”, a
precizat IPJ Prahova.

TAXIMETRIȘTI „PIRAT”
DEPISTAȚI DE POLIȚIȘTI
Polițiștii prahoveni au acționat
pentru prevenirea și combaterea
«pirateriei rutiere». Cu această
ocazie, în municipiul Ploiești și
pe DN1B - au fost depistați patru
bărbați care efectuau transport
ilegal de persoane, contra-cost.
„Cei patru au fost sancționați
contravențional conform Legii
nr.38/2003, cu amendă în valoare
de 1.000 de lei fiecare. Ca măsură
complementară, au fost reținute
plăcuțele de înmatriculare și a
fost suspendat dreptul de a utiliza
autovehiculul pe o perioadă de 6
luni”, a precizat IPJ Prahova..
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A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE
EXECUȚIE PENTRU MODERNIZAREA
DJ 102K, DJ 102D ȘI DJ 100C!

A

socierea Coni (lider), Hydrostroy și Metabet a câștigat licitația pentru
modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 102K, DJ 102D și DJ
100C, iar în această săptămână ar trebui semnat ordinul de începere a lucrărilor.
Oficialii cred că investiția ar putea fi terminată la sfârșitul anului 2023. Numai că,
prin contractul de finanțare, termenul de executare a lucrărilor este 30 octombrie
2022! Așadar o să avem iar întârzieri, apelăm iar la derogări, probabil vor fi și
penalități etc. De ce oare s-au mișcat atât de încet lucrurile?
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

L

a data de 13.07.2017, Consiliul
Județean Prahova a depus la Agenția
de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia
proiectul „Modernizarea și reabilitarea
drumurilor județene identificate în
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Munteniatraseul regional 3-tronsonul Prahova - DJ
102K, DJ102D, DJ100C”.
În acel an, în raportul de activitate
al președintelui CJ, Bogdan Toader, se
spunea că, pentru anul următor, adică
pentru 2018, erau preconizate următoarele
etape din proiect: elaborare proiect tehnic,
finalizare exproprieri, lansare proceduri
de licitație pentru execuție lucrări și
semnarea contractului de finanțare.
Socotelile de acasă nu s-au potrivit

însă cu cele din târg. Nimic din ce s-a
angajat președintele CJ nu s-a întâmplat
în 2018. Toader a emis abia pe 28 ianuarie
2019 dispoziția CJ privind exproprierea
imobilelor proprietate privată, situate
pe teritoriul localităților Mizil, Urlați,
Baba Ana, Ceptura, Ciorani, Fîntînele,
Fulga, Sălciile, Vadu Săpat și Tomșani,
care constituie coridorul de expropriere
al lucrării de modernizare a drumurilor
DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C.” Era vorba
despre exproprierea în interes public a 528
de parcele, în suprafață de 32.075 mp.
Și nici finanțarea nu a fost semnată
în 2018, ci abia pe 11 martie 2019! A
fost organizată atunci o festivitate cu
mare tam-tam, fix înainte de alegerile

europarlamentare, la care a fost prezent
și vicepremierul Vasile-Daniel Suciu,
cel ce deținea și portofoliul Ministrului
Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice. Deci în martie 2019 s-a semnat
contractul de finanțare, cu o valoare totală
de 153.162.417 lei, din care alocarea din
FEDR era de aproape 130 de milioane
de lei, contribuția bugetului de stat se
ridica la aproximativ 20 de milioane de
lei, în timp ce cofinanțarea beneficiarului
a fost estimată la peste 3 milioane de lei.
Atenție, perioada de implementare a
proiectului era de 67 de luni (31 ianuarie
2019-30 octombrie 2022), 44 de luni de la
semnarea contractului de finanțare.
Peste un alt an, tot în luna martie, a fost
ridicată pe SEAP procedura de achiziție a
lucrărilor de modernizare și reabilitare a
drumurilor județene DJ 102K, DJ 102D,
DJ 100C, pe o lungime totală de 46,03 km.
De ce o fi durat atât de mult să organizezi
o simplă licitație, nu avem habar!
În noiembrie 2019 se schimbă și
conducerea CJ Prahova.
Această licitație a durat, se vede
bine, încă un an (cinci luni cu noua
conducere), contractul de achiziție fiind
în sfârșit semnat la finalul lunii martie,
cu câștigătorul licitației, asocierea Coni
(lider), Hydrostroy și Metabet. Deci a
fost nevoie de patru ani pentru toate
procedurile premergătoare investiției. Dar
aici e posibil să intrăm într-o altă problemă.
Prin contractul de finanțare, investiția ar
trebui terminată la 30 octombrie 2022.
Vicepreședintele CJ Prahova, Dumitru
Tudone, a declarat presei locale că speră
ca lucrările să fie finalizate la sfârșitul
anului 2023. Adică se pleacă din start cu
o întârziere de un an! Iar acest lucru s-ar
putea să ne coste!

PRIMELE TROLEIBUZE NOI SOSESC
LA PLOIEȘTI ÎN LUNA MAI

P

rimarul Andrei Volosevici a anunțat că primele 5 troleibuze,
din lotul de 20 pentru care municipalitatea a semnat, anul
trecut, contractul de livrare cu firma SC Solaris Bus&Coach sp.
z.o.o., vor sosi la sfârșitul lunii mai. Valoarea totală a contractului
este de 39.900.000,00 lei fără TVA, fiind deja livrată o primă tranșă
de bani, în cuantum de 11.970.000,00 lei fără TVA. Achiziția este
finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, derulat
de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Volosevici a declarat: „În urma discuțiilor cu SC Solaris Bus&Coach
am fost informați că primul troleibuz se află la testare la Skoda, în
Republica Cehă, urmând ca primele 5 troleibuze sa fie livrate până
la sfârșitul lunii mai a acestui an. Așa cum am mai precizat, serviciile
publice sunt un segment important din activitatea autorității publice
locale și, prin implementarea concretă a acestui proiect, reușim să
creștem gradul de confort pentru ploieșteni, dar și să contribuim la

reducerea poluării atmosferice din oraș
oraș. Mă bucur că putem veni cu
această veste bună pentru ploieșteni și că putem înnoi parcul auto al
operatorului de transport public, prin acest lot de 20 de mijloace de
transport noi, moderne, eficiente și ecologice.” Troleibuzele dispun de
sistem de informare a pasagerilor, cu tracking GPS și anunțarea stației
următoare, sistem de climatizare, sistem de supraveghere video,
sistem automat de taxare, computer gestiune management trafic,
display pentru anunțuri și reclame, validatoare. Noile mijloace de
transport vor acoperi 44 Ploiești (11 troleibuze) și 202 (9 troleibuze).

Săptămâna pe scurt

ACCIDENT LA PĂULEȘTI.
TREI AUTO IMPLICATE
Accidentul rutier s-a produs pe
DN1, pe raza localității Păulești, la
km 68, după ce trei autovehicule au
intrat în coliziune. În evenimentul
rutier au fost implicate două
autoturisme conduse de doi
barbati în vârstă de 60 de ani şi
un camion condus de un bărbat
în vârstă de 38 de ani. În urma
accidentului, conducătorul unuia
dintre turisme şi soția acestuia au
fost transportați la spital pentru

acordarea de îngrijiri medicale.
Doi dintre coducătorii auto au
fost testați cu aparatul etilotest,

rezultatul fiind negativ, iar cel deal treilea șofer nu a putut fi testat
la fața locului din cauza leziunilor
suferite, urmând a-i fi recoltate
probe de sânge la unitatea
medicală.Traficul rutier în zonă
s-a desfășurat dirijat.
ACCIDENT PE BULEVARDUL
REPUBLICII. DOUĂ AUTO
IMPLICATE
Accidentul rutier s-a produs
pe Bulevardul Republicii din
Ploiești, iar în eveniment au fost
implicate două auto. Unul dintre
conducătorii auto, un bărbat
în vârstă de 72 de ani, a primit

DE CE O FI
TOLERÂND
CJ PRAHOVA
INCOMPETENȚA
DE LA HIDRO?
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
continuare din pagina 1
idro Prahova le-a prezentat consilierilor
județeni un raport care, spre surprinderea
noastră, nu a fost făcut public nici pe site-ul CJ
Prahova, nici pe cel al Hidro.
Dacă n-ar fi vorbit consilierul Mihai
Apostolache n-am fi știut și noi, de exemplu, că
operatorul județean are pierderi de 48% numai pe
rețeaua de distribuție, pierderi care se regăsesc,
evident, în nota de plată facturată populației.
O cifră uriașă având în vedere că totuși marea
majoritate a rețelelor, poate cu excepția celor
din orașe, sunt noi sau de dată recentă. Nicio
vorbă despre pierderile din rețeaua de aducțiune,
posibil mai mari, având în vedere vechimea
conductelor.
Pe urmă, dacă n-ar fi intervenit în ședință
fostul primar PSD Emil Calotă, acum consilier
al ALDE, n-am fi aflat cât de extraordinar de
competent este directorul liberal Adrian Semcu.
Deh, prietenul la nevoie se cunoaște! Da, credem
și noi, este atât de competent încât rețeaua
gestionată de instituția pe care o conduce pierde
aproape jumătate din apa pompată!
Dar aici apare un paradox. Calotă s-a arătat
impresionat că Hidro a făcut constant profit.
Poftim? Din ce ar putea face acest operator
profit, dacă nu din facturile piperate ori din
perceperea taxei meteorice în comunele care nu
au canalizare?
N-am fi aflat, apoi, dacă nu ne spunea
vicepreședintele CJ, Dumitru Tudone, cât a
costat sediul acela de neam prost al Hidro:
800.000 euro.
Culmea impertinenței a fost când directorul
Hidro Prahova, Adrian Semcu, i-a informat pe
consilieri că sunt necesare investiții semnificative
asupra rețelelor de distribuție, inclusiv
schimbarea totală a acestora pe anumite zone,
cum ar fi Câmpina.
Niciun consilier județean n-a suflat la acest
capitol un cuvânt. O facem noi, cu trimitere
directă la omul de afaceri Adrian Semcu,
politicianul căruia îi place să atârne în funcții de
conducere la stat. Mă rog, dacă nu la stat, măcar
la o sinecură din subordinea CJ Prahova. Așadar,
domnule Semcu, de ce nu ați fost în stare să
cheltuiți banii europeni câștigați de precedenta
conducere, apoi transferați în mandatul dvs.,
prin așa-zisa „fazare” a proiectului „Reabilitarea
și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în
județul Prahova”, în valoare de 332,74 milioane
lei? Aceste investiții aveau ca termen de finalizare
28 februarie 2021. Adică exact luna trecută.
Ați terminat acest uriaș proiect „fazat”? Vă
spunem noi: NU. Dacă ați fi realizat investițiile
din program poate se micșorau pierderile, nu
credeți?

H

îngrijiri medicale la fața locului
şi, ulterior, a fost transportat la
Unitatea de Primiri Urgențe a
Spitalului Județean de Urgență
Ploiești. Se pare că accidentul
rutier s-ar fi produs după ce
conducătorului auto i s-ar fi făcut
rău la volan.
PAZNIC AGRESAT LA
UN SUPERMARKET DIN
PLOIEȘTI
Polițiștii au fost solicitați să
intervină la un supermarket situat
în zona de nord a municipiului
Ploiești, unde ar fi avut loc o
agresiune asupra agentului de

pază. „Echipa operativă s-a
deplasat la fața locului, unde din
primele cercetări, a stabilit că,
doi tineri, care au fost atenționați
la intrarea în magazin cu privire
la faptul că nu purtau mască de
protecție, s-au manifestat agresiv
față de agentul de pază, lovindu-l
în zona feței. De asemenea, cei
doi ar fi spart și geamul ușii de
acces în unitate”, a precizat IPJ
Prahova. Politiștii efectuează
cercetări pentru identificarea și
depistarea persoanelor implicate
în eveniment, fiind întocmit
dosar penal pentru lovire sau alte
violențe și distrugere.
PAGINA
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LOCUITORII PLOIEȘTIULUI AR PUTEA
FI DIRECT IMPLICAȚI ÎN PROIECTELE
DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

S

e anunță aer proaspăt, la
Ploiești, odată cu cooptarea
în CL a unor tineri care nu au
mai făcut până acum politică și
care vin din mediul competitiv
antreprenorial. Aceștia vin cu idei
noi pentru oraș. Iar una dintre
acestea a fost aplicată cu succes
în
Cluj-Napoca.
Consilierul
local Cristina Toma Cochinescu
(Prahova în Acțiune) a anunțat

că unul dintre proiectele pe care
le dorește pentru Ploiești a intrat
în dezbatere publică! Este vorba
despre o noutate absolută pentru
oraș, respectiv, de un sistem de
bugetare participativă, fondurile
avute la dispoziție fiind de 5% din
bugetul de dezvoltare al orașului.
Ce înseamnă acest concept? Că
ploieștenii pot veni cu propuneri
de proiecte pentru comunitate,

care vor fi susținute din bugetul
local. Acestea vor fi afișate public,
pentru a fi votate de toți locuitorii
orașului, iar cele declarate
câștigătoare vor beneficia de
implementarea acestora de către
Primăria Ploiești. Domeniile
propuse țin de: amenajare de spații
verzi, locuri de joacă, urbanism,
artă stradală; educație, cultură,
știință, tineret și sport; protecție

și asistență socială; sănătate;
protecția
mediului;
turism;
digitalizare și smart city. Inițiativei
i s-au alăturat aleșii locali ai USR

și Prahova în Acțiune
Acțiune. Tot ce ar
mai fi de făcut ar fi ca proiectul
de hotărâre să treacă de votul CL
Ploiești.

CONSILIERII
PARTENERIAT
COPIII AU SCĂPAT
„PRAHOVA ÎN
PRAHOVA - BUZĂU DE UNIFORMĂ, IAR
PRIMARII RĂMÂN FĂRĂ ACȚIUNE” CER DOUĂ
- VRANCEA
INVESTIȚII LA

PENSII SPECIALE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

C

onsiliul Județean Prahova a aprobat încheierea
unui acord de parteneriat cu instituțiile similare
din Buzău și Vrancea, precum și cu Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului”, în
vederea realizării unor investiții teritoriale integrate.
Deocamdată nu s-a spus despre ce proiecte comune
este vorba, știm doar că ele vor fi finanțate din fonduri
europene, fie din bugetul multianual 2021-2027, fie
din banii alocați Planului Național de Reziliență și
Redresare.

amera Deputaților a respins mai multe proiecte de legi.
Printre acestea se află și înființarea Fondului Suveran
de Investiții, propus de Liviu Dragnea și Eugen Teodorovici, în
2017. De altfel, legea adoptată la vremea respectivă, prin care
toate companiile de stat urmau să intre în această mare căciulă
coordonată de guvern, a fost declarată necontituțională de CCR,
la sesizarea președintelui Iohannis și a parlamentarilor PNL,
USR și PMP. De data aceasta, ideea a fost abandonată definitiv.
Un alt proiect respins se referă la completarea Legii 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, declarat neconstituțional și care
presupunea acordarea unei indemnizații pentru limită de vârstă
primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților
consiliilor județene, care îndeplinesc vârsta standard de
pensionare. În fine, deputații
p
aau respins și proiectul prin care
purtarea uniformei școlare
p
în unitățile de învățământ
de stat devenea obligatorie.
d
Anul trecut, în august, Senatul
A
aadoptase această lege inițiată
de fostul ministru PSD al
d
Educației, Liviu-Marian Pop.
E

DRAJNA ȘI TEIȘANI

C

onsilierii
județeni
ai
Partidului
Prahova în Acțiune, Mihai
Cristian Apostolache și
Oana Băzăvan, au depus
la președintele CJ Prahova
o propunere de reabilitare
a două obiective care țin
de infrastructura rutieră
gestionată
de
această
instituție: „Mai mulți cetățeni
din localitățile Valenii de
Munte, Drajna și Teișani
ne-au solicitat sprijinul
pentru
modernizarea
mai multor obiective de
infrastructură din aceste
localități.
Vă
adresam
rugămintea de a cuprinde
în proiectul de buget
resurse financiare pentru

modernizarea
podului
de peste râul Teleajen,
situat pe DJ 102B, între
localitățile Vălenii de Munte
și Drajna, precum și pentru
modernizarea DJ 100N,
drum care face legătura între
localitățile Drajna și Teișani.”
Trebuie să precizăm că
reparații la podul de la
Drajna sunt promise de 8-9
ani, iar în ultimele bugete
chiar a fost publicată fișa
tehnică de intervenții, numai
că nu s-a făcut absolut nimic
în acest sens, deși în fiecare
an au rămas necheltuiți o
mulțime de bani la capitolul
„dezvoltare”, capitol care
se referă și la investiții în
drumuri.

ROMÂNIA A REZISTAT MAI BINE RECESIUNII COVID DECÂT MEDIA UE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

omisarul european pentru economie,
Paolo Gentiloni, a apreciat că România
a rezistat recesiunii induse de Covid-19 mai
bine decât media UE, iar „dacă (nn-țara
noastră) își rezolvă situația fiscală și cheltuie
banii corect, va avea un viitor luminos.”
Prognoza din februarie vorbește despre o
scădere a PIB de 5%, în România, față de o
scădere de 6,3%, la nivelul UE. Predicția UE
pentru țara noastră indică o creștere de 3,8%
în acest an și de 4% anul viitor. Gentiloni
a mai spus că prespectivele economice
ale României pot arăta și mai bine la
următoarea evaluarea a Comisiei Europene

dacă este inclus la timp impactul reformelor
și investițiilor din cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență (PNRR), finanțat
prin Mecanismul de Redresare și Reziliență
(MRR): „În 2020, bugetul României a scăzut,
sustenabilitatea finanțelor publice atingând
un deficit de aproape 10% din PIB. Acest lucru
s-a datorat parțial unei tendințe preexistente
și, parțial, ca urmare a crizei Covid-19. Pe
măsură ce redresarea crește, ritmul deficitului
va fi esențial pentru soliditatea perspectivelor
de creștere a României și, în acest sens,
bugetul recent și strategia fiscală pe termen
mediu reprezintă un progres binevenit.

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA,
LA PERSOANE BĂNUITE DE
FRAUDĂ INFORMATICĂ
Polițiștii
Serviciului
de
Investigații Criminale Prahova au
efectuat trei percheziții domiciliare
în municipiul Câmpina și în
comuna Telega, pentru probarea
a două infracțiuni de fraudă
informatică, în formă continuată,
într-o cauză penală aflată în
supravegherea Parchetului de pe
lângă Judecătoria Câmpina. „Din
PAGINA
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cercetări a rezultat faptul că, în
anul 2020, un prahovean ar fi creat
un site web, promovat în mediul
online drept o platformă tip Pay
to Click, prin intermediul
căreia utilizatorii care își
creau conturi și efectuau
depuneri de numerar, erau
recompensați cu sume de
bani. În realitate site-ul
ar fi fost conceput pentru
a păgubi aceste persoane.
În acest mod, ar fi fost
obținută într-o perioadă

Încurajăm guvernul să își mențină ambițiile.
Dacă România reușește să-și pună în ordine
situația fiscală, asigurându-se totodată
că banii sunt cheltuiți corespunzător, sunt
încrezător că va avea un viitor foarte luminos
în față.” Paolo Gentiloni a mai arătat că, în
ciuda crizei financiare globale din 2009 și a
crizei Covid -două crize, în 13 ani-PIB-ul
României este cu 50% mai mare astăzi decât
era nivelul său la preaderare. Șomajul a fost
redus, iar ponderea persoanelor în risc de
sărăcie sau excluziune socială a fost redusă
de la aproximativ jumătate din populație la
1/3.

scurtă de timp, o sumă de peste
29.000 de lei. De asemenea, în
anul 2021 ar fi creat un alt site
web, promovat în mediul online
drept o platformă de investiții în
monedă virtuală și cotații la bursă,
prin intermediul căreia utilizatorii

care își creau conturi și efectuau
depuneri de numerar, puteau
înregistra profituri consistente. În
realitate, site-ul ar fi fost conceput
cu scopul de a obține foloase
patrimoniale de la persoanele care
și-au creat conturi de utilizator,
prejudiciul cauzat fiind
p
de aproximativ 10.000
d
eeuro”, a precizat IPJ
Prahova. De la locațiile
P
vvizate au fost ridicate o
sserie de bunuri ce par a
proveni din activitatea
p
infracțională,
precum
in
ccalculatoare, telefoane,
dispozitive electronice,
d

sume de bani și înscrisuri. Trei
mandate de aducere au fost puse
în executare, persoanele fiind
conduse la sediul poliției pentru
audiere. „La activități au participat
și polițiști din cadrul Serviciului
pentru Acțiuni Speciale Prahova.
Suportul de specialitate a fost
asigurat de Direcția Operațiuni
Speciale din cadrul Poliției
Române”, a mai precizat IPJ
Prahova. În urma administrării
materialului probator, un bărbat
a fost reținut pentru 24 de ore,
acesta fiind prezentat unității de
parchet cu propunere de luare a
unei măsuri preventive.
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O PLEAȘCĂ DE 1.872 LEI/LUNĂ
PENTRU A FACE... NIMIC LA ATOP
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul
Județean
Prahova a validat
noua
componență
a
Autorității Teritoriale de
Ordine Publică Prahova,
organism cu rol consultativ,
fără personalitate juridică,
creat în scopul asigurării
bunei desfășurări și sporirii
eficienței
serviciului
polițienesc din unitatea
administrativ-teritorială
în care funcționează. Din
această structură fac parte
consilierii județeni Nelu
Iordăchescu (președinte),
Chițu
Adina
Elena,
Lupea Ioana Mădălina,
Viorel Dosaru, Ghelan
Gabriel Bogdan, Tudoran
Lorin Gabriel și Sorin
Teju, subprefectul Vane

Alexandru Florin, șeful
Inspectoratului de Poliție
Județean Prahova, Iorga
Marian,
reprezentantul
Corpului
Național
al
Polițiștilor, Burghelea Ionuț
Irinel, șeful Inspectoratului
de Jandarmi Județean
Prahova, Buzoianu Dragoș,
șeful
Inspectoratului
pentru Situații de Urgență al
Județului Prahova, Drăgan
Mihai, directorul general
adjunct al Poliției Locale
Ploiești Vaida Adrian și
Anton Ion- reprezentant
al comunității. Consilierii
județeni Tudoran Lorin
Gabriel și Sorin Teju
sunt
și
reprezentanți
ai comunității. Pentru
activitatea
desfășurată

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
comisii,
în plen și în comisii
membrii ATOP au dreptul
la o indemnizație lunară
în procent de 10% din
indemnizația lunară a
președintelui Consiliului
Județean Prahova, adică
la 1.872 lei. Activitatea

comisiei este,
este dacă vreți,
vreți
una pur decorativă. Nu
cunoaștem în ce fel a
intervenit vreodată ATOP
în activitatea județului
sau ce contribuții a avut
de când funcționează,
respectiv, din 2002.

CL PLOIEȘTI PREGĂTEȘTE NOI CONTRACTE
DE DELEGARE A UNOR SERVICII PUBLICE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Local Ploiești a aprobat constituirea
colectivului de coordonare și supervizare

pentru elaborarea documentației în vederea atribuirii
contractelor de delegare de gestiune a activităților de
curățenie a căilor publice, deszăpezire, dezinsecție,
dezinfecție și deratizare. Aceasta va avea următoarea
componență: Tonsciuc Mihai și Răzvan Enescu (USR),
Răzvan-Toma Stănciulescu (Prahova în Acțiune), Anca
Agapie (Pro România) și Constantin Nemeș (ALDE). În
mod surprinzător, liberalii au refuzat să facă parte din
această structură! De ce, nu se știe. Comisia se va ocupa de
partea pregătitoare intenției municipalității de a efectua
achiziția publică în vederea desemnării unui operator
pentru curățenia căilor publice. De fapt, colectivul ar
urma să propună Consiliului Local Ploiești modul de
atribuire al contractelor și își va desfășura activitatea până
la data depunerii ofertelor de către operatorii economici
participanți la procedurile de licitație.

SE DISTRIBUIE AJUTOARELE ALIMENTARE
FINANȚATE DIN BANI EUROPENI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Î

ncepând de marți, 5 aprilie și
până pe 7 mai 2021, se vor
distribui pachetele cu produse
alimentare beneficiarilor finali de
ajutoare europene, finanțate din
Fondul de ajutor European destinat
celor mai defavorizate persoane.
Fiecare beneficiar primește o cutie care
va conține următoarele produse: făină
albă de grâu 1kg - 5 buc; mălai 1kg - 4
buc; paste făinoase 400g-2 buc; ulei 1l4 buc; zahăr 1kg - 2 buc; orez 1 kg- 4

buc.; conservă carne de vită 300g - 5
buc; conservă carne de porc 300g-3
buc; conservă pateu de ficat de porc
200g-5 buc; compot de fructe 720 ml-2
buc.; gem de fructe 360g -1 buc; gem
de fructe dietetic 360g- 1 buc. Cutiile
cu produse se vor ridica, în baza
actului de identitate (în original), de
la Cantina Socială din Ploiești, strada
Mihai Bravu, nr.231, după următorul
program: luni- joi, între orele 08.3016.00 și vineri, între orele 08.30-14.00.

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA
LA PERSOANE BĂNUITE
DE FURT ȘI OPERAȚIUNI
FINANCIARE FRAUDULOASE
Polițiștii
de
investigații
criminale din cadrul
Poliției
Municipiului Ploiești – Secțiile
Urbane nr. 2 și 4, au efectuat
patru percheziții domiciliare în
Ploiești și în comuna Bărcănești,
la persoane bănuite de comiterea
unor infracțiuni de furt calificat și

ANGAJAȚII
CJ PRAHOVA
LUCREAZĂ CU
PERICOLUL
DEASUPRA
CAPULUI!

efectuarea de operațiuni financiare
frauduloase. „Din cercetări a
rezultat faptul că, în noaptea de
12/13 martie a.c., persoanele în

cauză ar fi comis mai multe furturi
din autoturisme, în zona de sud a
orașului. Totodată, acțiunea a vizat
și probarea activității infracționale
în ceea ce privește fapte de
furt calificat și efectuarea de
operațiuni financiare frauduloase,
comise în luna decembrie anul
2020, constând în aceea că,
unei persoane vătămate i-a fost
sustras din geantă, un portofel
ce conținea acte, documente și
carduri bancare, acestea din urmă
fiind folosite pentru retragerea
de numerar de la bancomate”,
a precizat IPJ Prahova, care a
anunțat că prejudiciul cauzat

D

egeaba s-a fandosit Guvernul Cîțu, atunci când a spus că
va elimina unele sporuri din instituțiile publice, precum
cele de condiții periculoase sau vătămătoare de lucru, sporuri
de praf sau suprasolicitare psihică! Ei bine, Executivul n-a dus
gândul mai departe; în afara unor declarații publice care dau
bine la imagine, nu am avut nicio intenție reală, așa că aceste
sporuri de plătesc în continuare. Inclusiv la Consiliul Județean
Prahova! Înțelegem așadar că imobilul Palatului Administrativ
este atacat zilnic de regimente de lighioane de vreme ce angajații
primesc și acest spor pentru condiții periculoase de lucru. Ne și
mirăm de ce jelesc cei ce au fost concediați sau cei care se dau
peste cap să fie angajați la CJ. Ei bine, la sfârșitul lunii martie
2020, CJ Prahova plătea următoarele salarii:
-președinte CJ-18.720 lei;
-vicepreședinte CJ (două posturi)-16.640 lei:
-secretar general- între 14.000/15.080 lei;
-director general, arhitect șef-13.500/13.990 lei;
-director executiv-12.500/13.490 lei;
-director executiv adjunct-11.700/12.500 lei;
-șef serviciu-10.760/11.650 lei (10.250/10.920 lei pentru
personal contractual);
-șef birou-10.345/10.750 lei (9.410/10.200 lei pentru
personal contractual);
-auditor-de la 4.990 lei, la 7.175 lei, în funcție de gradul
profesional;
-consilier- de la 3.900 lei (debutant), la 6.810 lei (superior);
-referend de specialitate- de la 3.480 lei (debutant), la 5.770
lei (superior).
La aceste salarii de bază se acordă și mai multe sporuri:
-10% pentru personalul care exercită control financiar
preventiv;
-1.040 lei/lună pentru cei care dețin titlul științific de doctor;
-25% spor de noapte pentru angajații care exercită atribuții
de pompier;
-15% pentru persoanele cu handicap;
-10% pentru condiții periculoase sau vătămătoare de lucru;
-25% pentru președinte/vicepreședinți, în funcție de
numărul de proiecte europene aflate în implementare;
-50% pentru personalul desemnat în echipele de proiecte
finanțate din proiecte UE;
-346 lei/lună indemnizație de hrană.
Singurul beneficiu eliminat ar fi tichetele de vacanță.
Cu sporurile, venitul președintelui CJ ajunge la 25.272 lei
brut/lună (18.720 indemnizația + 1.872 lei pericol/condiții
vătămătoare + 4.680 lei proiecte europene), la care se adaugă
și tichetele de hrană, că doar bietul om n-are bani de mâncare!
Un consilier superior selectat în echipa de proiecte europene
va ajunge la 10.896 lei brut/lună (6.810 salariul de bază + 3.405
lei proiecte europene + 681 lei spor de periculozitate), la care se
adaugă tichetele de masă, că așa trebuie, să le plătim bugetarilor
și masa, ca și cum nouă ne cumpăra hrana!

prin comiterea infracțiunilor se
ridică la suma de 6500 lei. Patru
persoane au fost conduse la sediul
poliției pentru audieri, iar în urma
administrării probatoriului, față
de acestea s-a luat măsura reținerii
pentru 24 de ore, acestea fiind
prezentate, ulterior, unității de
parchet, în vederea dispunerii unei
măsuri preventive. La activitate au
participat și jandarmi din cadrul
Grupării de Jandarmi „Matei
Basarab” Ploiești.
INCENDIU LA ETAJUL IV AL
UNUI BLOC DIN PLOIEȘTI
Pompierii militari au fost

solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
izbucnit într-un balcon al unui
apartament situat la etajul IV al
unui bloc. Incidentul a avut loc
pe strada Aleea Iezerului, în zona
de vest a municipiului Ploiești.
Potrivit ISU Prahova, nu a fost
nevoie de evacuarea locatarilor.
La fața locului au fost mobilizate
două autospeciale de stingere, o
autospecială pentru descarcerare,
o autoscară și un echipaj SMURD.
Din fericire, incendiul nu s-a
soldat cu victime.
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USR-ISTUL
GHINEA PROPUNE
PRIVILEGII
SPECIALE PENTRU
BUGETARII CARE
LUCREAZĂ LA PNRR

CĂMAȘA CU ALTIȚĂ E POSIBIL SĂ INTRE
ÎN PATRIMONIUL IMATERIAL UNESCO

P

e 29 martie, România și Republica Moldova au depus dosarul
multinațional „Arta cămășii cu altiță - element de identitate culturală în
România și Republica Moldova” pentru înscrierea acesteia în lista elementelor
de patrimoniu cultural imaterial a umanității UNESCO. Dosarul a fost realizat
sub coordonarea Ministerului Culturii din România, cu participarea grupurilor
naționale de experți din cele două țări.
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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in grupul nostru au făcut parte
specialiști de la Facultatea de
Litere a Universității București, Institutul
de Etnografie și Folclor „Constantin
Brăiloiu”, Muzeul Național al Țăranului
Român, Muzeul Național al Satului
„Dimitrie Gusti”, Muzeul Olteniei,
Complexul Național Muzeal ASTRASibiu și Muzeul de Etnografie Brașov.
Elementul „Cămașa cu altiță” figurează
în Repertoriul Patrimoniului Cultural
Imaterial din România. Ministerul
Culturii a arătat că „documentele reunite
în dosarul de candidatură UNESCO
ilustrează complexitatea problematicii
acestui element reunind următoarele
aspecte: denumirile locale/regionale ale
elementului și arealul de manifestare,
punctându-se croiul și tipologia cămășii
cu altiță, răspândirea elementului pe
teritoriul României în secolele al XIX-lea
și al XX-lea, cu transpunerea cartografică,
în conformitate cu Atlasul Etnografic
al României, vol. IV, Portul. Dosarul
mai cuprinde viabilitatea elementului
și răspândirea, pe teritoriul României, a
practicilor și tehnicilor legate de coaserea
și purtarea cămășilor cu altiță. Reperele
istoriografice și etnografice completează

imaginea elementului din perspectivă
temporală, demonstrând importanța sa
atât în viața comunităților rurale, cât și
a elitelor.” Documentul care a stat la baza
dosarului se întinde pe 98 de pagini.
CURT ISTORIC AL IEI CU
ALTIȚĂ
Într-o definiție scurtă, altița înseamnă
„partea mânecii de pe umerii cămășilor
femeiești (...), când e brodată cu
cusături” (Dicționarul Academiei, 1907)
sau „broderie lată, făcută cu arnici sau
cu mătase pe umerii iilor” (Dicționarul
explicativ al limbii române, Editura
Academiei RPR, 1958).
Cămașa cu altiță poartă mai multe
denumiri populare: ciupag (Oltenia,
Muntenia, Transilvania), ie cu umăraș
(sudul Transilvaniei), ie fetească
(Transilvania), spăcel (Arad), cămașă
zoroclie (Teleorman), mânecar (Loviște,
Vâlcea), cămașă răsucită (Vrancea),
cămeșă cu lăncez (Neamț, Suceava).
Specialiștii o mai numesc cămașă
carpatică. În România, cămașa cu altiță
femeiască, încrețită la gât, inițial lungă,
apoi scurtată, este prezentă în Moldova,
Bucovina, Muntenia, Oltenia și sudul

S

Transilvaniei, fiind asimilată unui tip de
mărturie vizual-documentară, de înaltă
performanță artistică.
Cele mai vechi mărturii despre
costumul femeiesc le reprezintă desenul
geometric de pe corpul unor idoli de
lut și datează din perioada culturii
Vădastra, 5000-4800 a. Hr. (Oltenia).
Alte mărturii iconografice referitoare
la portul strămoșilor daci ne parvin
prin intermediul a două monumente:
Tropaeum Traiani (108-109 d.Hr.)
din comuna Adamclisi, Dobrogea și
Columna lui Traian (113 d.Hr.) de
la Roma. Ambele conservă imaginea
săpată în piatră a unor costume
bărbătești și femeiești asemănătoare
portului contemporan al țăranilor de
la munte. Începând cu secolul al XVIlea, costumele domnitorilor, boierilor,
târgoveților, negustorilor și țăranilor
încep a fi prezentate în cronici pictate, în
tablourile votive din biserici. Din secolul
al XVI-lea și până spre sfârșitul secolului
al XIX-lea, străinii veniți în Transilvania,
Crișana, Banat, Moldova, Muntenia,
Oltenia și Dobrogea sunt impresionați de
frumusețea, pitorescul și originalitatea
costumelor și le redau în texte, acuarele,
gravuri; acestea reproduc inclusiv
particularitățile stilistice ale costumelor
purtate de diferite categorii sociale.
Din a doua jumătate a secolului al XIXlea, fotografia redă și mai bine portul
tradițional. Un promotor consecvent
al costumului popular femeiesc a fost
și Casa Regală a României. Încă din
anul 1885, Regina Elisabeta a îmbrăcat
costumul popular, cu precădere pe cel
din Argeș și Muscel, iar ulterior, Regina
Maria a adoptat costumul popular ca
ținută oficială la sărbătorile națiunii, un
fel de emblemă identitară a țării. Astăzi,
cămașa cu altiță se mai coase în 341 de
localități din 25 de județe ale țării, cele
mai multe provenind din Suceava, Vâlcea
și Gorj. În Prahova, în secolele XIX și
XX, cămașa cu altiță era răspândită în
localitățile Valea Doftanei, Izvoarele,
Teișani, Breaza, Brebu, Aluniș, Provița
de Sus, Poiana Câmpina, Dumbrăvești,
Lipănești, Ceptura, Drăgănești, Sălciile,
dar astăzi se mai cos doar la Ploiești,
Breaza și Valea Doftanei.

ATENȚIE, ACEI ANGAJAȚI NU
LUCREAZĂ MAI MULT
DE 8 ORE/ZI, CA SĂ SE
JUSTIFICE VREO PLATĂ ÎN PLUS
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

L

a propunerea ministrului Investițiilor și
Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR),
Guvernul Cîțu a adoptat o ordonanță de urgență
prin care bugetarii care lucrează la Planul Național
de Reziliență și Redresare vor primi un spor la
salariu de 50%. La finalul ședinței Executivului,
niciun oficial n-a șoptit măcar un cuvânt despre
aceste noi beneficii bugetare. Interesant este că
OUG a fost aprobată fără a avea anexată o notă de
fundamentare, deci la o adică nu se știe cuantumul
măririlor și numărul se salariați care vor primi
aceste sporuri. Anul trecut, Ghinea aprecia că ar fi
40 de bugetari în această situație privilegiată, 30 de la
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și 10
de la secretariatul General al Guvernului. Primii ar fi
primit 5.000 lei/lună bonus, iar cei de la SGG „doar”
de 3.788 lei/ lună. Ideea este că PNRR nu se va rezuma
doar la cele două instituții; parte din el va fi gestionat
de ministere, primării, consilii județene etc., deci ne
vom aștepta la un nou tăvălug al majorărilor salariale.
Și, atenție, deocamdată planul este scris, nici măcar
nu au început să curgă fondurile. În ritmul acesta,
în șapte ani, se vor duce pe salarii câteva zeci, poate
sute de milioane de euro. Guvernul PNL-USR-PLUS
și UDMR face acum exact ceea ce condamna la PSD,
împrăștie cu bani înainte ca măcar vreo investiție să
înceapă. Pe de altă parte, acești salariați nu vor lucra
mai mult de 8 ore/zi, ca să se justifice plata pentru
vreun efort suplimentar. Dar vorba aia: s-au trezit
și băieții pe-o grămadă de bani și nu știu cum să
înfulece mai repede din ea.

LEGEA LUI „MITRALIERĂ” INTRĂ ÎN VIGOARE
EVAZIONIȘTII SCAPĂ DE ÎNCHISOARE DACĂ PREJUDICIUL ESTE MAI MIC DE 100.000 DE EURO ȘI ESTE PLĂTIT INTEGRAL

P

reședintele Klaus Iohannis
n-a mai avut încotro și
a promulgat legea inițiată de
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fostul deputat PSD Cătălin
Rădulescu („Mitralieră”) prin care
evazioniștii scapă de închisoare

dacă prejudiciul este mai mic
de 100.000 de euro și este plătit
integral. Actul normativ a fost
adoptat de Parlament anul trecut,
dar a fost atacat de la CCR de
Înalta Curte de Casație și Justiție,
de Guvernul României și de
Avocatul Poporului. Curtea a
decis însă că legea este perfect
constituțională, ca atare, ea va
intra în aplicare imediat ce va fi
publicată în Monitorul Oficial.
În categoria acestor fapte intră:
stabilirea cu rea-credință de
către contribuabil a impozitelor,
taxelor sau contribuțiilor, având
ca rezultat obținerea, fără drept,
a unor sume de bani cu titlu de
rambursări sau restituiri de la
bugetul general consolidat ori

compensări datorate bugetului
general consolidat; asocierea
în vederea săvârșirii acestor
fapte; ascunderea bunului ori a
sursei impozabile sau taxabile;
omisiunea, în tot sau în parte, a
evidențierii, în actele contabile
sau în alte documente legale, a
operațiunilor comerciale efectuate
sau a veniturilor realizate;
evidențierea în actele contabile
sau în alte documente legale a
cheltuielilor care nu au la bază
operațiuni reale sau evidențierea
altor operațiuni fictive; alterarea,
distrugerea sau ascunderea de acte
contabile, memorii ale aparatelor
de taxat ori de marcat electronice
fiscale sau alte mijloace de stocare
a datelor; executarea de evidențe

contabile
duble;
sustragerea
de la efectuarea verificărilor
financiare, fiscale sau vamale, prin
nedeclararea, declararea fictivă
sau declararea inexactă cu privire
la sediile principale sau secundare
ale
persoanelor
verificate;
substituirea,
degradarea
sau
înstrăinarea de către debitor ori
de către terțe persoane a bunurilor
sechestrate în conformitate cu
prevederile Codului de procedură
fiscală și ale Codului de procedură
penală. De toate aceste infracțiuni
omul poate scăpa cu o amendă
penală, cu condiția achitării
integrale a pagubelor în timpul
anchetei sau procesului. În caz
contrar, se aplică totuși pedeapsa
cu închisoarea.
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eocamdată, însă, autoritățile se
mulțumesc cu bugetele pe care le au
până în 2027. (vezi tabel 1)
Indicatori urmăriți: 250 de clădiri
publice reabilitate termic ( 2 mil. euro
valoarea medie proiect), 300 de blocuri (2,5
mil euro/proiect), cu 18.000 de beneficiari,
80 km rețea în București (3 mil. euro/ km),
200 km de rețea în alte centre urbane (1,5
mil. euro/km).
Complementaritatea priorităților de
investiții din domeniile Eficiență energetică
și termică cu Politica de Coeziune: se
asimilează cu domeniile Energie și tranziție
verde cu Politica de Coeziune.
OBILITATE ȘI REGENERARE
URBANĂ,
VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI-3,60
MILIARDE
EURO
Raportul de țară din 2020 privind
România atrage atenția asupra faptului
că „populația a scăzut cu 3,8 milioane de
locuitori, față de 1990 și se preconizează că,
pe fondul schimbărilor demografice, inclusiv
a emigrării în număr mare, aceasta va ajunge
la 15 milioane până în 2070, față de nivelul
actual de 19,4 milioane”. Ca atare, se spune
în PNRR, e necesară continuarea dezvoltării
economice și creșterea calității vieții în
special în zonele urbane, pentru reducerea
acestui trend. Am zice noi că nu doar cu
investiții se ține populația acasă, ci cu multe
altele, care țin de respect față de cetățean,
nivel de salarizare crescut în mediul privat,
servicii publice de calitate, locuri de muncă
în mediul rural, autorități competente etc.
(vezi tabel 2)
Indicatori urmăriți: 40 de proiecte
mobilitate urbană (25 mil. euro/proiect), cu 2
mil. de beneficiari; 75 de proiecte regenerare
urbană (10 mil. euro/proiect), cu 750.000 de
beneficiari; 100 de garnituri material rulant,
40 de stații de încărcare electrice (3,5 mil.
euro/proiect); 100 de proiecte (2,5 mil. euro/
proiect), cu 300.000 de beneficiari; 80 de
proiecte infrastructură de acces patrimoniu
natural și cultural (3 mil. euro/proiect); 100
de proiecte valorificare patrimoniu cultural/
național (5 mil. euro/proiect); 20 de obiective
din patrimoniul APL (25 mil. euro/proiect).
Patrimoniul cultural în acest context ar
însemna spațiul geografic local, cetăți antice
/medievale, castele, conace, case memoriale,
monumente și clădiri istorice.
Complementaritatea
priorităților
de investiții din domeniul Mobilitate
și regenerare urbană, valorificarea
patrimoniului cu Politica de Coeziune:
POR Mobilitate urbană- 1, 870 mld. euro;
POT Mobilitate urbană- 0,706 mld. euro;
POR Regenerare urbană-1,263 mld. euro;
POR Valorificarea patrimoniului la nivel

M

regional-0, 253 mld. euro; Programul
Operațional Incluziune și Demnitate Socială
(POIDS) pentru domeniul Valorificarea
patrimoniului-0, 429 mld. euro; Programul
Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare
și Înstrumente Financiare (POCIDIF),
Digitalizarea în cultură-0,031 mld euro.
Bugetul cumulat, PNRR și PC, s-ar ridica la
8,152 mld. euro.
ĂNĂTATE-1,85 MILIARDE EURO
În România, cheltuielile cu asistența
medicală sunt în continuare foarte scăzute. În
2017, s-au cheltuit pentru asistența medicală
aproximativ 5,2% din PIB, în comparație cu
9,8%, în UE. Starea de sănătate a populației
țării este, de asemenea, sub media UE:
rata mortalității cauzate de bolile cardiace
ischemice este aproape de trei ori mai mare
la noi, decât în UE; rata de mortalitate
infantilă este 6,7 la 1.000 de nașteri vii,
comparativ cu media UE, de 3,6; România
are cea mai mare rată de notificare a cazurilor
de tuberculoză. Și ar mai fi și multe alte
inconveniente: infrastructură spitalicească
precară, construită, în mare parte, în secolul
trecut, circuite intraspitalicești inadecvate,
risc ridicat cu privire la controlul infecțiilor
nosocomiale, aparatură uzată din punct de
vedere moral și tehnic, accesibilitate redusă
a pacienților la serviciile publice de sănătate,
timp ridicat de așteptare pentru pacienți
în vederea accesării serviciilor medicale
complexe de diagnostic și tratament etc.
Dacă ar fi să concluzionăm, faptul că, în 30
de ani, nu a fost construit niciun spital prin
politicile centrale, ci doar 2 sau 3 (de fapt,
al treilea este nefinalizat), prin efortul unor
primării, spune totul despre sistemul nostru
public medical. Spre comparație, în mediul
privat, au fost realizate, în acest răstimp, 155
de clinici, inclusiv spitale cu paturi. (vezi
tabel 3)
Indicatori urmăriți: 3 spitale noi,
7 unități modernizate sau extinse, cu
minimum 10.000 de beneficiari; 3 institute
oncologice noi, 12 unități extinse, 160
de paturi pentru spitalizare continuă,
cu o capacitate suplimentară pentru
10.500 de pacienți; 4 noi institute de boli
cardiovasculare, 15 unități extinse, 300
de paturi pentru spitalizare continuă, cu
capacitate suplimentară anuală de pacienți
în institute de boli cardiovasculare de peste
70.000.
Complementaritatea priorităților de
investiții din domeniul Sănătate cu Politica
de Coeziune: Programul Operațional
Sănătate- 3,854 mld. euro.
Ar rezulta un total de 5,704 mld. euro,
o sumă total insuficientă, pentru nevoile
multiple din acest sistem.
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Tabel 1
Buget
(mld. euro)
1. Eficiența energetică a clădirilor publice (monumente istorice)
0,50
2. Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale colective/blocuri de locuințe 0,75
3. Energie termică București
0,25
4. Rețele inteligente de asigurare a energiei termice 0,30
celelalte localități urbane
Total
1,80
Intervenție

Tabel 2
Buget
Intervenție
(mld. euro)
1.Mobilitatea urbană
1,00
2.Regenerarea urbană
0,75
3.Achiziție material rulant destinat transportului local
0,35
4.Programul Național Mobilitate/Smart Village
0,25
5.Valorificarea patrimoniului natural și cultural
0,25
6.Mobilitate.accesibilitate pt.zonele cu patrimoniu natural și cultural
0,50
7.Valorificarea patrimoniului natural de interes național și cultural aflat în
0,50
administrarea APL (primării)
Total
3,60

Intervenție
1. Unități sanitare noi, inclusiv extinderi ale spitalelor existente
2. Infrastructură medicală oncologică
3. Infrastructura medicală cardio-vasculară
Total

Intervenție
1. Campusuri școlare pentru înv. profesional și tehnic
2. Centre de educație bazate pe inovație, creativitate și
specializare inteligentă
3. Modernizarea bazelor materiale destinate formării
competențelor profesionale ale studenților
Total

Intervenție
1. Depozitele regionale de echipamente medicale
îmbunătățirea capacității de intervenție
Depozite regionale de cereale, produse alimentare
și resurse energetice
Total

E

DUCAȚIE-1,050
MILIARDE
EURO
România dispune de o infrastructură
educațională și de formare profesională
învechită, nesigură, ineficientă din punct
de vedere energetic și cu un nivel scăzut
al accesibilității persoanelor cu dizabilități.
Conform Planurilor de Analiză și Acoperire
a Riscurilor (PAAR), un procent important
de unități și instituții de învățământ de
stat, în special cele preșcolare de stat,
funcționează în clădiri încadrate ca având
risc seismic sau niveluri ridicate de risc
la incendiu. De asemenea, în lipsa unor
dotări corespunzătoare și servicii conexe
de calitate (spații de cazare, de informare și
documentare, masă și recreere), unitățile de
învățământ, inclusiv cele din învățământul
superior sunt neatractive pentru elevi și
studenți. (vezi tabel 4)
Indicatori urmăriți: 18 campusuri noi
pentru învățământul tehnic dual, cu 18.000
de elevi beneficiari (19,4 mil. euro/proiect);
60 de centre școlare inovative, cu 30.000
de beneficiari (7,5 mil. euro/ proiect); 20
de centre de dezvoltare a competențelor
profesionale ale studenților, cu 10.000 de
beneficiari (10 mil. euro/proiect).
Complementaritatea
priorităților
de investiții din domeniul Educație cu
Politica de Coeziune: POR Educație-0,829

Tabel 3
Buget
(mld. euro)
1,25
0,25
0,35
1,85
Tabel 4
Buget
(mld. euro)
0,35
0,50
0,20
1,05

Tabel 5
Buget
(mld. Euro)
0,19
0,12
0,31

mil. euro și POCIDIF(digitalizare in
educatie)-0,150 mld. euro.
Total educație PNRR și PC: 2,029
mld. euro. De precizat că alte fonduri sunt
disponibile prim măsurile de coeziune și
demnitate socială.
EZILIENȚĂ ÎN SITUAȚII DE
CRIZĂ-0,31 MLD. EURO
Așa cum spune și numele, măsura se
referă la situații de dezastre naturale sau de
criză, așa cum a fost și este pandemia, scop
în care România a creat Sistemul Național
de Management al Situațiilor de Urgență
(SNMSU). (vezi tabel 5)
Indicatori urmăriți: 7 depozite regionale
echipamente medicale realizate (8 mil. euro/
proiect), 100 de subunități de pompieri (0,64
mil. euro/proiect), 700 de noi ambulanțe
(0,1 mil. euro/proiect), 5 depozite regionale
de cereale realizate (6 mil. euro/proiect), 4
depozite frigorifice (2 mil. euro/proiect), 2
depozite resurse energetice (15 mil. euro/
proiect.
Complementaritatea priorităților de
investiții din domeniul Reziliență în
situații de criză cu Politica de Coeziune:
PODD (Promovarea adaptării la schimbările
climatice și managementul riscurilor)-0,459
mld. euro.
Total PNRR+PC: 0,459 mld. euro.
(Va urma)

R
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CRED CĂ E NECESAR
A SCHIMBA ACEST PARLAMENT

MARIANA DURLEȘTEANU:

T

oată zâzania, politică și de experți, în jurul candidatei PSRM Mariana Durleșteanu a durat și după 16 martie,
când, surprinzător, și-a anunțat retragerea. Șirul diverselor suspiciuni nefondate și al alegațiilor simptomatice
caracteristice politicului de la Chișinău („operațiune specială, joc pe sub masă”, „presiuni enorme asupra ei”) au
continuat săptămâni bune, până însăși deja ex-candidata Mariana Durleșteanu s-a decis să limpezească mai multe
lucruri și, poate chiar, să-și spele oarecum imaginea de cea a socialiștilor și a lui Dodon. A făcut-o acordând un interviu
postului de radio „Europa Liberă Moldova”, pe care găsim de cuviință să-l propunem și cititorilor publicației „Ziarul
Ploieștii”.
Valentina URSU, Chișinău, „Europa Liberă”

Europa Liberă: Cât de temeinică și cât de serioasă a fost
intenția Dvs. de a ajunge în fruntea cabinetului de miniștri
de la Chișinău și ce șanse v-ați dat chiar de la bun început?
Mariana Durleșteanu: Când a venit invitația de a fi un
potențial candidat la funcția de prim-ministru, desigur, am
analizat situația, șansele și intenția mea a fost una bună –
de a face lucruri reale și a duce schimbarea până la capăt
în urma votului din noiembrie 2020. Ceva m-a chemat
din suflet de a accepta o asemenea invitație în contextul
în care această pandemie fără precedent a împins țara
într-o sărăcie acută și este groaznic să văd câte persoane
sunt infectate zilnic și câte sunt decedate deja. Îmi dădeam
seama că nu va fi ușor și din start am condiționat acceptul
prin câteva momente: în primul rând, nu am acceptat să
reprezint formațiunea „ȘOR” și a celor care sunt implicați
în scheme și fraude. Crearea unui guvern a fost reiterată
chiar a doua zi după anunțarea candidaturii mele la această
funcție – guvernul urmează să fie unul apolitic, tehnocrat,
cu oameni corecți, profesioniști și responsabili pentru a face
schimbări și reforme concrete și a pregăti platforma pentru
alegerile anticipate. Conștientizam că va fi foarte greu să
obțin un astfel de guvern, chiar dacă încercam deja să-mi
schițez și programul de guvernare. Echipa urma să fie una
profesionistă și fără implicarea fracțiunilor parlamentare.
Înțelegeam jocul din culise, căci sunt o persoană realistă
și zilnic văzând politicienii pe la toate televiziunile cum
jonglează cu viața oamenilor, una zic, altceva fac, evident,
mă dezamăgea foarte mult și credibilitatea mea față de
această clasă politică scădea pe zi ce trecea. Acești politicieni
până în prezent vin cu declarații și cuvinte abundente, dar
fără conținut, deși sunt necesare acțiuni concrete pentru
gestionarea crizei pandemice și depășirea crizei politice.
Europa Liberă: Câtă credibilitate poate să aibă un
guvern în Republica Moldova dacă ar fi învestit cu voturile
celor din Partidul „ȘOR”, platformă „Pentru Moldova”?
Cum s-ar simți un premier, având sprijinul unei majorități
constituite inclusiv cu acești deputați?
M. D.: Eu, Mariana Durleșteanu, nu puteam să reprezint
așa formațiuni. Eram realistă că astfel de guvern nu poate fi
susținut, de aceea solicitam și reiteram ca subsemnații din
acea listă să fie schimbați, solicitarea fiind până în penultima
zi înaintea publicării declarației de autoexcludere din aceste
jocuri. Decizia îmi aparține doar mie și am luat-o conștient
în favoarea cetățenilor.
Europa Liberă: Credeți că ați fi avut undă verde pentru
a face reforme și cam ce reforme s-ar fi regăsit prioritare în
agenda Dvs., eventual dacă ați fi obținut această funcție
de premier?
M. D.: Programul de guvernare l-am schițat pe un
termen scurt și era focusat pe politici care necesită niște
reforme imediate și pregătirea platformei pentru alegerile
libere și corecte. Prima din reforme, strict necesară, este
revizuirea politicilor privind protecția socială prin aducerea
unor schimbări în serviciile de asistență socială a păturilor
vulnerabile. O altă reformă sau acțiune imediată este
necesară în sistemul de sănătate și aici chiar aveam dorința
de a elabora în comun cu partenerii externi o strategie
națională în sănătate pentru următorii 10 ani. Suntem
conștienți că sistemul nu a fost pregătit, chiar și în prezent
nu avem posibilitatea de a oferi servicii și a salva vieți.
Oricum, mulțumesc doctorilor care au rezistență de a salva
oamenii și a face lucruri frumoase în aceste zile. Dar avem
nevoie de o strategie în sănătate pe termen lung, focusată
pe investiții în infrastructura medicală, digitalizarea
serviciilor medicale prin optimizarea unui sistem uinic
de acordare a serviciilor către pacienți. Este necesară și o
rectificare a Bugetului public pentru anul 2021, actualul
buget are resurse financiare suficiente până în iunie curent.
Prioritatea pe partea de cheltuieli este în special gestionarea
crizei pandemice, motivarea medicilor, motivarea
pedagogilor, vaccinarea populației aflate în zonele de risc.
La venituri este necesară o revizuire a abordării în timpul
unor crize pandemice sau economice a politicii fiscale. Și aș
dori să menționez că în această perioadă în țările dezvoltate
PAGINA
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s-a făcut o relaxare fiscală la toate nivelurile. Bunăoară, în
compania în care muncesc am aplicat o reeșalonare a TVA
pentru o perioadă de 12 luni, cu achitarea în rate. Pentru
că vin din domeniul financiar, înțeleg că bugetul statului
suferă, însă cred că cel mai important este să menținem
mediul de afaceri, generatorul economiei. În acest sens în
Republica Moldova nu s-a făcut nimic. Este strict necesar
de a ajuta atât angajatorii, pentru că în acest lockdown toți
angajatorii oricum au familii, au copii de crescut și e
necesar un ajutor financiar direct, cât și companiilor să
li se ofere un ajutor din partea statului. Și când mă refer
la ajutorul statului, asta nu înseamnă doar bani gratis sau
granturi, ci să facem o relaxare financiară pentru aceste
companii. De exemplu, în Marea Britanie 80 la sută din
veniturile brute pierdute de întreprinderile mici și mijlocii
s-au compensat pe toată perioada pandemiei și s-a extins
până în septembrie 2021. Două scopuri ar urma să aibă
viitorul guvern: salvarea vieților omenești prin redresarea
surselor financiare suficiente gestionării crizei pandemice și
reanimarea economiei. Or, știind că Republica Moldova se
află într-o sărăcie acută, este necesar măcar acel business
care există să fie susținut și chiar ajutat de autorități.
Europa Liberă: Nu am reușit să aflăm care ar fi fost
garnitura guvernamentală dacă ați fi ajuns în parlament,
oamenii pe care i-ați fi inclus în cabinetul de miniștri. Dar
ați luat în calcul că cei care au profit, inclusiv legiuitori,
din anumite scheme ar fi putut să vă pună bețe în roate și
să eșueze programul de guvernare?
M. D.: Dacă e să începem cu garnitura guvernamentală,
echipa doream să mi-o creez eu singură și comunicam cu
cetățenii noștri din diasporă și din țară. În diasporă sunt
foarte mulți oameni care chiar vor să revină acasă, să facă
lucruri frumoase și bune în favoarea cetățenilor. Oameni
pregătiți, cu educație obținută atât în republică, cât și peste
hotare. Și credința de a face schimbarea până la capăt este și
în prezent valabilă pentru mulți din diasporă. Cât privește
unele lucruri, funcții ce trebuie protejate de ingerința celor
din parlament, la un moment dat am spus foarte clar că,
de exemplu, voi reforma Ministerul Afacerilor Interne.
În primul rând, doream să-i fiu eu curator, deci contam
pe un ministru profesionist din interiorul țării, cu școală
foarte bună, pe care noi îl avem (nu pot să-l numesc acum),
care să mă ajute și împreună să facem niște schimbări din
interiorul guvernului. MAI are nevoie de o schimbare

radicală,
di lă pe verticală
ti lă șii pe orizontală.
i t lă Am
A maii încercat
î
t săă
înțeleg în culise toate schemele pe care le făcea clasa politică
și atunci când am scris despre anticipate mi-am dat seama
că jocurile sunt incorecte și false. Una mi se spune, alta se
face și, evident, această clasă politică, fiind un absurd al
politicii moldovenești, a adus societatea la dezbinare. Cred
că ar fi bine să plece și să facem alegeri anticipate. Evident,
trebuie să luăm în calcul foarte clar această perioadă
pandemică, vedem că acum în toată Europa se instituie
un lockdown foarte strict și cred că la sărbătorile de Paști va
fi un lockdown și mai strict. În același timp, instrumentele
existente pentru ca lumea să meargă la vot sunt diferite
– prin corespondență, prin proxy vote (când delegi pe
cineva să voteze în locul tău), electronic... Sunt realistă că
nici noi, nici România nu suntem pregătiți pentru astfel
de instrumente de vot, cetățenii sunt deprinși să meargă la
urne. Eu cred că politicul moldovenesc ar trebui să agreeze
un termen prin care să vadă ce instrumente poate aplica
pentru a nu infecta populația, dar și un termen prin care
să putem în paralel gestiona și criza pandemică, și criza

economică. Și sper să avem un rezultat care va aduce o
schimbare în clasa politică.
Europa Liberă: Ce ați avut în vedere când ați spus
că „unii politicieni din Moldova au jonglat cu viețile
oamenilor în interesele de partid și personale” și ce lecții
ați învățat?
M. D.: Spre regretul nostru, politicienii într-adevăr au
jonglat cu viețile omenești. Cu o săptămână înainte de a
publica declarația auto-excluderii din aceste jocuri am
văzut în multe talk-show-uri la televiziuni politicieni care
nici nu vorbeau de pandemie, ci doar că în general nu
există guverne tehnocrate. Ba da, există și au fost guverne
tehnocrate. În România a fost guvernul Cioloș care a făcut
lucruri frumoase într-un an de zile și a pregătit alegerile
parlamentare. Nu vreau să dau numele politicienilor care
știu că nu sunt de acord cu mine, fiecare are dreptul la
părerea sa, dar lecția învățată în această perioadă este una
amară: politicienii nu spun adevărul, lucru care dezamăgește
foarte mult votul cetățeanului.
Europa Liberă: Ați avut presiuni din afară, din interior
ca să vă retrageți, așa cum cred unii, pe ultima sută de
metri și să-l trădați pe Dodon, cel care tocmai v-a propus
pentru această funcție?
M. D.: Nu consider că am trădat pe cineva, chiar pe
nimeni. De fapt, propunerea a venit de la președinta
parlamentului, dna Greceanîi, pentru care îi mulțumesc și o
respect mult. Este opinia dânsului și nu doresc să comentez,
pentru că ei ambii au știut despre această declarație, ce am
pregătit-o cu câteva săptămâni înainte. Da, e adevărat că
eu am decis timpul și ziua în care s-o public, însă că acest
text există se știa. Cât despre presiuni, nu cred că e cazul
să se facă filme cu zmei și balauri, pentru că presiuni nu
au fost. Singura presiune a fost existența acestui „mariaj și
fățărnicie” PSRM-Șor-Candu-Filip. Eu mi-am scris textul,
mi-am decis timpul și ziua.
Europa Liberă: Înseamnă asta că ați trecut la un
moment dat de partea dnei Sandu?
M. D.: Nu am cu dna Sandu nimic, noi nu am comunicat,
nu cred că e cazul să spunem că am trecut de partea cuiva.
Sunt o persoană matură, știu să-mi gestionez singură
viziunile, opțiunile și sunt realistă. Presiuni chiar din a
doua zi după nominalizare au fost de genul mai bine să
ieși, să nu mergi cu ei, chiar dacă nu puteam deschide toate
parantezele ce țin de condițiile mele, care au rămas valabile
pe toată perioada.
Europa Liberă: Ați spus că nu vă despărțiți de politică.
Unde vă regăsiți – în Republica Moldova, în România,
în altă parte, în diasporă? În alegerile anticipate, dacă se
declanșează, vă regăsiți pe lista unei formațiuni politice?
M. D.: La moment, chiar dacă sunt la distanță, oricum
nu sunt indiferentă față de ce se întâmplă în la Chișinău, în
România, în Marea Britanie și global. Probabil și din cauză
că fac parte dintr-o industrie a petrolului și gazelor, care
este supusă unui impact considerabil. Privind anticipatele,
sunt în discuții, nu exclud că poate voi merge cu o echipă
de profesioniști, oameni corecți, responsabili. Înțeleg că
termenul e scurt și e foarte greu să te lansezi în politică în
câteva luni.
Europa Liberă: Care credeți că va fi deznodământul
acestei crize, se va ajunge și cum la anticipate? Cum ne-ați
descrie viitorul Republicii Moldova, în ce culori îl vedeți?
M. D.: Politicienii ar trebui să termine cu absurdul acesta
de a juca ping-pong și să respecte calea constituțională.
Eu sunt adeptă a justiției și Curtea Constituțională nu
poate fi ignorată, cadrul constituțional nu poate fi încălcat.
Consider că trebuie să protejăm viețile omenești acum și
în paralel să se aplice diferite instrumente pentru a face
totuși alegeri anticipate. Nu doar că este dorința cuiva ca
să-și atingă acest scop, ci este necesară schimbarea acestui
parlament. Noi, cei din diasporă, am așteptat ca, din 2019,
după declarația de stat capturat, să vedem acțiuni concrete
și măsuri inclusiv în contextul devalizării, distrugerii de
fapt a sistemului bancar prin furtul miliardului. Și prin care
o generație a fost condamnată la sărăcie, iar cei care au fost
implicați sunt lăsați liberi și continuă să gestioneze scheme.
Or, Moldova este o țară mică și cu oamenii buni care au
mai rămas, iar cu oamenii corecți se pot face multe lucruri.
Cred că viitorul Moldovei este generația tânără, o generație
educată, cu viziuni moderne și cu lideri politici noi.
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TURCIA DĂ ASIGURĂRI CĂ NU
BANCHER
VA RETURNA NICIUN UIGUR ELVEŢIAN DAT
D
ÎN JUDECATĂ
upă ratificarea de către China, pe 26 decembrie 2020, a
unui tratat de extrădare cu Turcia, Ankara a dorit să-i
liniștească pe membrii comunității uigure exilați în Turcia.
Ministrul de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat că țara nu
va trimite uigurii în China, notează Le Monde.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

Î

ngrijorarea era foarte
mare în rândul acestei
comunități
musulmane,
din care zeci de mii de
oameni sunt refugiați în
Turcia. În special pentru
că guvernul chinez voia să
folosească acest text pentru
a accelera întoarcerea unor
uiguri, acuzați de „terorism”.
Ministrul Cavusoglu (foto)

a precizat: „Este
Este incorect să
spunem că (ratificarea de la
Beijing) înseamnă că Turcia
va trimite uigurii în China.
Acest lucru se aplică numai
persoanelor vinovate (de
infracţiuni)”.
Acest tratat de extrădare,
semnat în 2017, nu a fost
ratificat de Parlamentul turc.
„În trecut, au existat cereri

pentru extrădarea în China
a uigurilor din Turcia. Turcia
nu a aplicat aceste măsuri”,
a adăugat ministrul turc de
externe.
Ţara are legături lingvistice
și culturale cu uigurii,
musulmani care vorbesc
o limbă turcică. Ankara a
fost mult timp unul dintre
principalii apărători ai cauzei
lor, în timp ce China a iniţiat
o politică de supraveghere
maximă a uigurilor din

regiunea Xinjiang (nord-vest).
Beijingul acuză mișcarea
separatistă și islamistă uigură
de numeroase atacuri mortale
împotriva civililor.
Pe lângă supravegherea
permanentă, uigurii sunt
internaţi în ceea ce Beijingul
numește „centre de formare
profesională” și sunt supuși la
muncă forţată, în special în
industria textilă din provincia
Xinjiang.

TRECUTUL COLONIAL AL JAPONIEI
PARAZITEAZĂ AFACERILE CU COREEA DE SUD

D

isputele istorice continuă să influențeze activităţile
grupurilor japoneze din Coreea de Sud. Cea mai
recentă victimă, lanţul de îmbrăcăminte ieftin Uniqlo,
a anunțat recent închiderea magazinului principal din
Seul. Situat convenabil la intrarea în cartierul turistic
Myeongdong, punctul de vânzare, care făcea două
miliarde de won (1, 5 milioane de euro) în vânzări pe zi
când a fost deschis în 2011, s-a închis la sfârșitui lunii
ianuarie 2021 , anunţă Le Monde.

M

esajul „Vă mulţumim pentru
sprijini” împodobește acum
faţada de sticlă, ilustrând dificultăţile
magazinului într-o ţară clasată pe locul
trei printre partenerii comerciali japonezi,
după China și Statele Unite.
Uniqlo suferă de boicotarea produselor
japoneze, lansată în vara anului 2019
ca răspuns la întreruperea exporturilor
către Coreea de Sud a anumitor materiale
pentru microprocesoare, decisă de
Tokyo. Oficial, hotărârea a fost luată din
motive de securitate. Neoficial, ea a fost
o răzbunare pentru condamnarea mai
multor industriași japonezi, inclusiv a
companiei siderurgice Nippon Steel,
pentru a-i despăgubi pe coreenii care au
fost victime ale muncii forțate în perioada
colonială (1910-1945).
Golite de clienţii lor locali, magazinele

Uniqlo au fost apoi golite de turiști din
cauza crizei Covid-19. Fast Retailing,
compania-mamă, a înregistrat o pierdere
de 88,3 miliarde de woni în Coreea de
Sud, în anul fiscal încheiat la sfârșitul lunii
august 2020.
Alte sectoare au suferit șocul
boicotului. Fabrici de bere, precum Asahi,
și-au văzut berile dispărând de pe rafturile
supermarketurilor. Vânzările de mașini
japoneze s-au prăbușit. Nissan chiar s-a
retras de pe piaţă.
Desigur, boicotul tinde să rămână fără
suflu și își atinge limitele, mai ales când
vine vorba de produse unice. Tamagotchi,
producătorul de jucării Bandai, „a
doborât recordul din toate timpurile pentru
comenzile de jucării in Coreea de Sud”,
se lăuda ramura locală a companiei. De
asemenea, Sony nu mai are disponibil

C

azul Luigi Ventura a izbucnit
în februarie 2019, în contextul
multiplelor scandaluri sexuale care
au afectat Biserica Catolică și care
determinaseră
Sfântul
Scaun
să
ridice imunitatea nunţiului apostolic
- o premieră în istoria modernă a
Vaticanului, relatează agenţiile de presă.
AFP și CNA.
Ancheta asupra fostului ambasador

rocuratura
t
di
din Köln
Kö
K l a pus sub
b acuzare un
fost consilier bancar despre care se spune
că a înșelat milionari și miliardari în scandalul
tranzacţiilor cu acţiuni, în detrimentul autorităţilor
fiscale. Potrivit informaţiilor ziarului Süddeutsche
Zeitung și ale canalului de televiziune german
WDR, preluate de rador.ro, anchetatorii îl acuză
de fraudă fiscală, crezându-se că a participat la
numeroase fapte de acest gen. În urmă cu 10 ani, la
momentul efectuării încălcărilor de lege, acuzatul
a convins importanţi clienţi ai băncii private
elveţiene J. Safra Sarasin și alți investitori din
mediul bancar să investească în acţiuni bazate pe
impozite, înșelându-i cu privire la adevărata natură
a afacerii.

C

Lansarea în primăvara
PlayStation 55. Lansarea,
trecută, a noii tranșe a Animal Crossing,
de la Nintendo, a dus la cozi lungi în faţa
magazinelor. Mai general, vanzările online
ar fi compensat oarecum impactul negativ
al boicotului și al Covid-19.
Cu toate acestea, viitorul rămâne
sumbru. Tokyo ar refuza să participe
la summitul trilateral China-JaponiaCoreea de Sud, programat iniţial pentru
2020 în Coreea de Sud și amânat în cele
din urmă până în 2021. Semn al blocajelor
în curs, instanţa din Pohang a respins
recent recursul formulat de Nippon
Steel, care a contestat confiscarea unei
părţi din participaţiile sale din Coreea de
Sud, și anume 194 794 acţiuni, evaluate
la aproximativ 973 milioane de woni,
în PNR, o societate mixtă creată cu
siderurgicul sud - coreean Posco, pentru
a finanţa despăgubirile.

CONDAMNAT PENTRU
AGRESIUNI SEXUALE REPETATE
al Vaticanului în Franţa, Luigi Ventura,
fusese deschisă după un raport al
Primăriei din Paris: una dintre victime
denunţase gesturi obscene („mâini pe
fese”) de trei ori în timpul unei ceremonii
de urări pentru diplomaţi. Denunţurile au
continuat: alţi patru bărbaţi s-au adresat
justiţiei pentru gesturi similare ale lui
Luigi Ventura în perioada ianuarie 2018 februarie 2019, între care un fost manager
la Primărie, care a relatat o agresiune
sexuală în timpul aceleeași ceremonii
de urări, un seminarist în vârstă de 20
de ani la acea vreme, ce a reclamat mai
multe atingeri în timpul și după o slujbă
religioasă, un bărbat care participa la o
serată franco-italiană într-un hotel de lux
din Paris și un înalt funcţionar în timpul
unei reuniuni pregătitoare a G7 (care nu
a vrut să depună plângere).
Procesul (început pe 10 noiembrie
2020)
s-a desfășurat în absenţa

P

acuzatului, care nu a fost prezent
nici la decizia finală, influenţată de o
expertiză medicală care a concluzionat
că discernământul episcopului fusese
afectat de o „boală cognitivă”.
Sentinţa? Opt luni de închisoare cu
suspendare pentru agresiuni sexuale
asupra a cinci bărbaţi, în timpul
exercitării
funcţiilor
diplomatice.
Tribunalul corecţional din Paris l-a găsit
vinovat pe prelatul italian în vârstă de 76
de ani de toate faptele, condamnându-l și
la plata a 13000 de euro prejudiciu moral
pentru patru victime și 9000 de euro
cheltuieli de judecată. Este vorba despre
o condamnare excepţională de către un
tribunal civil - și nu de unul de la Vatican
- pentru un diplomat al Sfântului Scaun.
Rezultatul concret? Înregistrarea
acestuia în dosarul judiciar naţional
automatizat al autorilor infracţiunilor
sexuale.

onform descoperirilor făcute de anchetatori,
afacerea a constat în comerțul cu acțiuni cu și
fără dividende. Cumpărarea și revânzarea de acțiuni
în ziua acordării dividendelor se realiza într-un ritm
atât de rapid, încât administrația fiscală nu mai avea
timp să identifice adevăratul proprietar. Odată cu
noua acuzare, posibilitatea de a ajunge la un acord
în scandalul Cum-Ex primește un nou impuls. Este
a treia oară în 2020 și a patra în general. Numai în
Köln se fac incă investigații asupra a aproximativ 1
000 de persoane. După ce, în martie trecut, doi foști
bancheri investitori au fost anchetați la Tribunalul de
Stat din Bonn pentru evaziune fiscală gravă, acum
a fost adus în instantă și un angajat al băncii private
germane MM Warburg.
În prezent, bancherul elvețian acuzat a mărturisit
de-a lungul mai multor interogatorii că, împreună cu
avocații germani, a ademenit mai mulți investitori
din banca Sarasin în fonduri Cum-Ex. Printre
aceștia, s-au numărat antrepreno german Carsten
Maschmeyer și Erwin Mü ller, fondatorul unui lanț
farmaceutic ale căror cazuri în scandalul Cum-Ex
au ajuns cu ani în urmă, să fie cunoscute de publicul
larg. Timp de mulți ani, bancherul elvețian a lucrat
îndeaproape cu expertul fiscal german Hanno Berger
și cu fostul său partener de avocatură, care a inițiat
aceste produse din fonduri și a încasat comisioane
prin Sarasin.
Berger este unul dintre principalii suspecți în
afacerea Cum-Ex, iar fostul său partener, care este și
el acuzat, este un martor important. Există acuzaţii
depuse împotriva lui Berger la instanţele regionale
din Bonn și Wiesbaden, unde acum s-a adăugat și un
mandat de arestare. Berger neagă să fi comis vreodată
vreo infracţiune. Avocatul care îl apără pe bancherul
elvetian, precum și banca Sarasin, au refuzat să
comenteze.

Sprinten Infomar

TEL. 0244.546.501

EDITURĂ și TIPOGRAFIE
flyere
yere, afişe
broşuri
ri

ziare

pliante
pliant
plia
ante
ntttee
n

reviste

tipizate
zate
cărţi
de vi
vizită
agende şi calendare

E-mail: sprintenininfomar@yahoo.com
PAGINA

9

MOZAIC

Ziarul Ploiestii
8 - 14 aprilie 2021

LUMEA SPIONAJULUI ÎN 2020
A

devenit tradiţie ca, la sfârșit de an și începutul unuia nou, Agenţia intelNews să
prezinte cele mai importante relatări despre spionaj, întâmplate în anul ce s-a
încheiat. Iată câteva dintre acestea.

C

ovid-19 stimulează schimbarea
misiunii agenţiilor de spionaj, care
„amintește de cursa spaţială”
Concurenţa mondială pentru a inventa
un vaccin care poate reduce răspândirea
Covid-19 și pentru a asigura cantităţi
suficiente de vaccin a determinat o
schimbare de misiune în marile agenţii
de informaţii din întreaga lume. Această
schimbare de misiune are loc cu o viteză atât
de mare, încât pare „o reminiscenţă a cursei
spaţiale”, potrivit The New York Times.
Într-un articol publicat în septembrie anul
trecut, erau citate interviuri cu actuali și
foști oficiali ai serviciilor de informaţii, care
sugerau că schimbarea misiunii agenţiilor
de spionaj din întreaga lume a fost una
dintre cele mai rapide din istorie.
eutralitatea elveţiană, „spulberată”,
deoarece o societate criptologică
de vârf s-a dovedit a fi doar o faţadă a CIA
Elveţia continuă să se îndepărteze de
șocul cauzat de dezvăluirile din februarie
2020 despre Crypto AG, cel mai mare
producător mondial de echipamente
criptologice din timpul Războiului Rece, ai
cărei clienţi includeau peste 120 de guverne
din întreaga lume; aceasta era, de fapt, o
companie deţinută de Agenţia Centrală de
Informaţii a Statelor Unite.
Dezvăluirile publicate de The Washington
Post și de radioul public german ZDF
confirmau zvonurile care circulau încă de
la începutul anilor 1980, potrivit cărora
Crypto AG încheiase un acord secret
cu guvernul SUA. Potrivit dezvăluirilor
din acest an, CIA și Serviciul Federal de
Informaţii (BND) din Germania de Vest au
achiziţionat în secret compania elveţiană
și i-au plătit pe majoritatea directorilor
săi pentru a le cumpăra tăcerea. Acordul
secret ar fi permis SUA și Germaniei de
Vest să spioneze mesajele guvernamentale
clasificate ale mai multor inamici și chiar
aliaţi, inclusiv Italia, Spania și Grecia,
precum și Austria, Iordania, Arabia Saudită
și Emiratele Arabe Unite.
erviciul danez de spionaj a ajutat
SUA să obţină informaţii despre
aliaţii NATO
Au existat surprize în rândul experţilor
domeniului informaţiilor în vara anului
trecut, atunci când Lars Findsen, directorul
Serviciului de Informaţii al Apărării
din Danemarca (FE, sau DDIS în limba
engleză), a fost „eliberat de responsabilităţi”.
Ministerul Apărării danez a declarat că
decizia a fost luată în urma „unei serii de
dezvăluiri”. Se știe acum motivul: un acord
secret între agenţiile de informaţii daneze
și americane a permis Washingtonului să
obţină informaţii asupra cetăţenilor danezi,
pentru a-i spiona pe unii dintre cei mai
apropiaţi aliaţi europeni ai săi, inclusiv
Germania, Franţa, Suedia, Norvegia și
Olanda. Dezvăluirea a declanșat o discuţie
politică aprinsă în Danemarca, în timp ce
autorităţile norvegiene, suedeze și olandeze
au lansat anchete asupra presupusului
spionaj. Unii din Danemarca au cerut
ministrului apărării, Trine Bramsen, să
prezinte publicului un raport de patru
volume pe care guvernul l-a întocmit despre
colaborarea danezo-americană. Acest lucru
însă nu s-a întămplat încă.
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orţele SUA îi ajută în secret pe
talibani să lupte cu Statul Islamic
din Afganistan
Motivul iniţial pentru care Statele Unite
au trimis trupe în Afganistan a fost să lupte
împotriva al-Qaeda și a aliaţilor săi locali,
talibanii. Acum însă se pare că forţele SUA
ajută talibanii să învingă Statul Islamic
din nord-estul Afganistanului. Noul rol al
armatei americane în Afganistan reflectă
opinia Casei Albe, conform căreia talibanii
nu au nicio aspiraţie în afara Afganistanului,
în timp ce Statul Islamic încearcă să conteste
interesele Americii la nivel mondial.
Potrivit reporterului pe afaceri militare al
Washington Post, Wesley Morgan, forţele
Comandamentului Comun al Operaţiunilor
Speciale (JSOC) din Afganistan au primit
instrucţiuni să asigure acoperire aeriană
forţelor talibane, în timp ce luptă împotriva
Statului Islamic. Resursele folosite în
această capacitate constau în armament care
fusese iniţial dislocat împotriva talibanilor,
dar care este acum în secret alocat pentru
a-i ajuta pe talibani în lupta lor împotriva
Statului Islamic. Potrivit lui Morgan, echipa
JSOC din Kunar, care oferă acoperire
aeriană talibanilor, se referă în glumă la
„forţa aeriană talibană”. Nu este clar dacă și
al-Qaeda, care este un apropiat al talibanilor,
beneficiază de această asistenţă militară.
n grup de mercenari străini,
inclusiv americani, au organizat o
lovitură de stat eșuată în Venezuela
La începutul lunii mai 2020, autorităţile
venezuelene au pus capăt Operaţiunii
Gedeon, o încercare a circa 60 de mercenari
înarmaţi și disidenţi locali de a-l îndepărta
cu forţa de la putere pe președintele Nicolas
Maduro. Planul se axase pe infiltrarea de
pe mare în Venezuela pentru a captura
Aeroportul Internaţional Simon Bolivar,
în încercarea de a-l aresta și expulza pe
Maduro și pe ceilalţi membri ai guvernului.
Se pare însă că operaţiunea fusese infiltrată
de agenţi și informatori ai guvernului
venezuelean. Cel puţin doi americani au
participat la operaţiunea eșuată, care fusese
concepută de generalul-maior Cliver Alcala
Cordones, pensionar militar din Columbia,
care se afla în custodia SUA, fiind acuzat de
trafic de droguri.
De asemenea, s-a afirmat că lovitura de
stat a fost lansată din Columbia, cu sprijinul
Silvercorp SUA, un grup privat de securitate
condus de Jordan Goudreau, fost sergent
în Beretele Verzi din SUA. Afirmaţiile
guvernului venezuelean, potrivit cărora
lovitura de stat a fost susţinută și de Agenţia
Centrală de Informaţii, nu au fost acoperite
cu dovezi.
x-președintele argentinian și șefii
agenţiilor de spionaj sunt inculpaţi
pentru interceptarea neautorizată a
convorbirilor telefonice
O anchetă extinsă asupra unui program de
spionaj intern l-a inclus pe Mauricio Macri,
fostul președinte neperonist al ţării, ales în
mod democratic, și pe șeful serviciului său de
spionaj. Actualul președinte al ţării, Alberto
Fernandez, s-a angajat să reformeze Agenţia
de Securitate, cunoscută sub numele de
Agenţia Federală de Informaţii (AFI, fostă
SIDE). În iunie 2020, guvernul a predat unei
instanţe federale din Buenos Aires o listă
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cu peste 80 de cetăţeni argentinieni care ar
fi fost interceptaţi fără mandat în timpul
administraţiei Macri. De atunci, instanţa îi
anchetează pe Macri și pe Gustavo Arribas,
fost director SIDE, precum și pe directorul
adjunct în agenţie, Silvia Majdalani.
nul dintre cei mai căutaţi bărbaţi
din lume se pare că a lucrat pentru
mai multe agenţii de spionaj
Finanţistul austriac Jan Marsalek este
considerat a fi „cel mai căutat om din
lume”, după prăbușirea bruscă a Băncii
Wirecard AG din Germania, furnizoare
de servicii financiare, precum tranzacţii
de plăţi electronice. Banca și-a declarat
insolvenţa în iunie anul trecut, după ce un
audit dezvăluise că lipseau din conturile sale
aproape două miliarde de euro. Marsalek,
care lucra ca ofiţer șef de operaţiuni
Wirecard din 2010, a fost văzut ultima
dată îndreptându-se spre Manila, Filipine,
înainte de a dispărea definitiv. Un raport
de investigaţie publicat de The Financial
Times dezvăluia însă că înregistrarea sa de
intrare în Filipine fusese falsificată, probabil
de o agenţie de informaţii. Unii susţin că
Marsalek ar fi acum sub protecţie rusă. Alte
rapoarte sugerează că este posibil ca ei „să fi
lucrat pentru mai multe servicii de informaţii
în același timp” înainte de dispariţia sa,
inclusiv în calitate de informator al Oficiului
austriac pentru Protecţia Constituţiei și
Antiterorismului (BVT). Între timp, locul
unde se află Marsalek rămâne necunoscut.
ribunalul Suprem al Spaniei
extinde ancheta de interceptări
ilegale pentru a include personalităţi din
vârful politicii
În septembrie anul trecut, cea mai înaltă
instanţă penală din Spania și-a extins
jurisdicţia cazului Gürtel, unul dintre cele
mai mari scandaluri de corupţie din istoria
politicii spaniole. În centrul acestuia se află
o reţea extinsă de evaziune fiscală, luare
de mită și spălare de bani, care reunea
oameni de afaceri și politicieni de rang
înalt din Partidul Conservator spaniol
(PP). În 2018, scandalul a condus efectiv
la căderea guvernului conservator Mariano
Rajoy și a anihilat practic popularitatea
electorală a PP, cândva robustă. Dar, această
anchetă de corupţie are ca rezultat acum
mai multe anchete conexe, între care se
numără Operaţiunea Bucătăria, o acţiune
de spionaj legată de cazul Gürtel, care-l viza
pe Luis Barcenas, senator și trezorier al PP.
Se pare că, odată ce înaltele personalităţi
guvernamentale și-au dat seama că
Barcenas era pe cale să devină martor, au
inventat o operaţiune de spionaj menită
să o facă. Acum are loc o nouă serie de
urmăriri penale în legătură cu Operaţiunea
Bucătăria, care implică personalităţi de
conducere ale PP.
n atac masiv al hackerilor
asupra sistemelor informatice
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guvernametale a declanșat o reuniune
de urgenţă a Consiliului Naţional de
Securitate al SUA
Sistemele informatice ale guvernului
Statelor Unite au fost vizate de hackeri în
fiecare minut al fiecărei zile. De obicei,
aceste atacuri nu determină convocări ale
reuniunilor de urgenţă ale Consiliului de
Securitate Naţională - cel mai înalt organ
decizional din ţară, condus de președintele
SUA. Dar amploarea masivă a sustragerii de
date descoperită recent a condus la această
apreciere, unii experţi descriind-o ca fiind
printre „campaniile de spionaj cu cel mai
mare impact”.
Deși a fost descoperită abia de curând, se
crede că acţiunea de cyberspy ar data de fapt
încă din primăvara anului trecut, posibil din
luna martie. Sursele au clasificat-o ca fiind o
operaţiune extrem de sofisticată, provenind
de la un adversar „de top” - termen care se
referă de obicei la o mână de actori statali
care au acces la elita agenţilor cibernetici
dotaţi cu cele mai avansate tehnologii.
Va dura ceva timp pentru a descoperi
amploarea daunelor cauzate de această
breșă și mai multe luni pentru a reveni la
situaţia normală.
Expertul în securitate Bruce Schneier a
spus că, pentru a se feri de „accesul persistent,
singura modalitate de a vă asigura că reţeaua
dvs. nu este compromisă este să o ardeţi la
sol și să o reconstruiţi, similar cu reinstalarea
sistemului de operare aI computerului pentru
a vă reveni din acest hacking”.
rintr-o procedură extrem de rară,
Agenţia rusă de spionaj a dezvăluit
identitatea unor ofiţeri sub acoperire
Serviciul rus de Informaţii Externe
(SVR), care a preluat funcţiile de informaţii
externe ale KGB-ului din epoca sovietică,
nu dezvăluie de obicei identitatea agenţilor
săi sub acoperire. Dar, în luna ianuarie a
acestui an, printr-o acţiune extrem de rară,
directorul său, Serghei Narîșkin, a făcut
exact acest lucru în timpul unui eveniment
de comemorare care marca centenarul
KGB/SVR.
Identităţile a șapte ofiţeri cu acoperire
neoficială, denumiţi „ilegali” - dintre care
cei mai mulţi sunt acum pensionari sau
au decedat au fost dezvăluite împreună cu
scurte note biografice. Termenul „ilegal” se
referă la ofiţerii de informaţii sub acoperire
care sunt stabilliţi în străinătate în secret,
fără acoperire diplomatică. În consecinţă,
nu au nicio legătură oficială cu o facilitate
diplomatică rusă, în timp ce unii chiar se
prezintă drept cetăţeni ai unor terţe ţări.
Biografiile însoţitoare publicate de SVR nu
dezvăluie nicio informaţie despre ţările în
care au activat acești ilegali, tipul de muncă
pe care l-au efectuat și datele specifice despre
activitatea lor. Cei mai mulţi au fost activi în
perioada cuprinsă între sfârșitul anilor 1960
și începutul anilor 1990.
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”BASCHETUL NU SE CONDUCE DIN TURNUL DE FILDEȘ,
TREBUIE SĂ ASCULȚI NEVOILE CLUBURILOR ȘI SĂ AJUȚI
JUCĂTORUL ROMÂN!”

C

ĂTĂLIN BURLACU, fostul jucător al Asesoft-ului Ploiești, cere reforma baschetului
românesc. Și nu doar că o cere, ci are de gând să facă, de aceea și-a depus candidatura
la președinția Federației Române de Baschet. Am stat de vorbă cu fostul sportiv și am pus
degetul pe rănile acestui sport, am aflat nu doar de problemele existente, dar și ce soluții
propune Burlacu. Și am mai aflat și că, deși sportul se spune că e guvernat de fair-play,
alegerile actuale par să se desfășoare sub zodia jocurilor de culise. E practic, spune fostul
mare baschetbalist, o cursă unde nu toți participanții pornesc cu șanse egale.
Interviu de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

Cine sau ce v-a
v a convins să candidați la
președinția federației române de baschet?
Vă dați seama, lumea baschetului nu e
atât de mare, ne știm de atâția ani, mulți
dintre contracandidații mei și cei care au
fost diriguitorii acestui forum, ne știm. Și
m-a determinat lipsa de reacție a celor care
au condus până acum, vis-a-vis de ceea ce se
întâmplă în baschetul european și paralela
pe care o putem face, față de unde e acum
baschetul românesc. Nu-mi place delăsarea
și nu-mi place lipsa de reacție la ceea ce
este nou, la ceea ce este modern și a merge
spre performanță, pentru a crea un nou
environment, dacă pot spune așa, pentru
tinerii baschetbaliști.
Spuneați ceva de o reformă în baschet...
Da, sunt foarte multe lucruri de făcut,
sunt lucruri pe care le știu și ei, foștii și
actualii, dar pe care nu le-au pus în practică.
Și acum bate, așa, un curent de schimbare
și din ce am observat eu, lumea își dorește
această schimbare. Acum cine va urma să
câștige aceste alegeri, vom vedea.
Ce trebuie schimbat, ce s-a făcut prost
până acum?
În primul rând, trebuie creată
infrastructură,
pentru
a
performa
trebuie creată infrastructură. Pentru a
crea infrastructură trebuie să ai o echipă
competitivă, care să aplice pentru niște
fonduri europene, o echipă de marketing
care să meargă să aducă bani în acest for,
trebuie să ai o echipă care să știe să facă
lobby înspre și dinspre MTS, trebuie aplicat
corect și echidistant pentru toate cluburile,
trebuie ajutate, trebuie coborât din turn,
dacă vreți să mă exprim în felul ăsta, fiindcă
lumea așteaptă să te apleci și către ”țară”,
practic, nu numai către București, deși
și Bucureștiul e suferind rău de tot. Ca și
în celelalte sporturi, baschetul e văduvit
de o arenă de anvergură, de terenuri de
pregătire, care să fie la dispoziția tuturor
baschetbaliștilor.
Să zicem că ați câștigat și mâine
începeți, care e primul lucru pe care îl veți
face?
Devine deja o stereotipie cu această
întrebare, hahaha... Nu poți să faci nimic
peste noapte, de a doua zi, lumea trebuie
să înțeleagă asta. Trebuie făcut un audit,

trebuie analizat exact-exact, serios, ce a fost
până acum bun și unde suntem în acest
moment, ce moștenire primim sau ce nu
primim și de unde trebuie plecat. Trebuie,
cum am și spus mai devreme, întemeiată
o echipă serioasă, pe competențe care
într-adevăr să tindă către acel țel comun de
a mișca baschetul românesc și de a face niște
pași către viitor, o pregătire serioasă pe două
cicluri olimpice, pe două părți de câte patru
ani în care să avem suflu baschetbalistic și
un curent continuu, de jucători tineri care
stau să vină din doi în doi ani.
Eu ies puțin din stereotipia de care
ziceați mai devreme și vă întreb ceva mai
din miezul baschetului. Auzeam recent
faptul că în ultimii ani au fost mulți
baschetbaliști români care s-au retras la
câțiva ani de la terminarea junioratului.
Unul dintre motive ar fi acela că n-au
prea avut loc la echipe de club, din cauza
infuziei de jucători străini...
Sunteți foarte bine informată și ați pus
foarte bine problema încât îmi este ușor
să dau un răspuns. S-a creat această regulă
obligatoriu cu un jucător român pe teren
și restul până la șase străini în componența
echipei, ceea ce, dacă mă întrebați pe mine,
pentru echipele statutare, care doar joacă în
campionatul românesc și nu joacă în cupele
europene, este într-adevăr, un pic cam
mult. Într-adevăr, jucătorul român nu este
favorizat de această regulă, decât jucătorul
tânăr, până în 23 de ani, e favorizat. Și
atunci, fiind antrenor în ultimii doi ani, am
explicat inclusiv jucătorilor români, că nu e
vina antrenorului că nu-i folosește atât cât
ar vrea pe teren, fiindcă acel loc e împărțit de
6 jucători! În componență sunt 12 jucători,
6 români și 6 străini, marea majoritate
a echipelor așa se alcătuiesc. Și atunci 6
jucători români stau pe un singur loc eligil
de a juca pe parchet și 6 străini se împart la
4 locuri pe parchet, rotația mult mai mare,
minutajul mult mai mult, și de aceea suferă
vădit jucătorul român la ceea ce înseamnă
evoluția sa în contextul baschetablistic, în

condițiile în care el trebuie să fi
fiee cât mai
mult în teren să-și arate valoarea. E foarte
dificil în minutele pe care le au la dispoziție
să arate ceea ce pot ei, și ulterior ajung unii
jucători să joace la echipa națională decât la
echipa de club, și asta vă dați seama că nu e
o normalitate.
Am venit cu o alternativă - dacă ei au
stabilit această regulă - și le-am trimis și
mailuri, că nu e vreun secret, să organizeze
gen nu știu o ”cupă a românului”, a
românașului, cum au denumit și cei de la
handbal Liga Florilor, Liga Zimbrilor și să
joace patru români pe teren și un străin,
și să nu fie doar două-trei meciuri în care
să se ajungă repede la un Final Eight sau
Final Four, și să se joace tip turnee, dacă în
campionat se joacă în weekend, turneele să se
joace în timpul săptămânii și atunci românii
să joace 5-6 turnee în care evident minutele
lor se înmulțesc și ei să aibă posibilitatea
să arate ceea ce știu ei pe teren și să nu se
lase astfel gap-urile astea ca ei să poată să
renunțe la baschet, practic, nemaiavând
satisfacții. Pentru că nemaiavând satisfacția
jocului, a remunerației către care tind,
nu prea mai au vânt în pupă și prea mare
încredere, oricât de pozitivi ar fi, motivația
dispare pas cu pas, dispare plăcerea și apare
orientarea către altceva.
Se poate face ceva?
Sunt alternative, trebuie să ajutăm
jucătorul român, ei trebuie să înțeleagă,
trebuie făcute niște cadre tip, trebuie și
remunerați, trebuie reglat și acest aspect,
trebuie făcut nu știu dacă nu chiar un
sindicat al jucătorilor, dar aș propune din an
în an câte doi dintre cei mai reprezentativi
jucători care să și înțeleagă unele aspecte, să
fie cei care explică mai departe jucătorilor
români ceea ce am vrea să punem în plan
spre binele lor, iar cu răbdare cred că se vor
îndrepta și aceste lucruri. Părerea mea e că
există alternative, dar nu au fost aprofundate
și gândite încât să nu se ajungă la aceste
aspecte.
Am observat și că e o modă cu jucători
naturalizați. De ce se întâmplă asta?
Încercarea febrilă de a petici o echipă
națională, văduvită de valoare, ca să spun
cinstit, pentru că trebuie să fim realiști, nu
avem mari valori. Și cu tristețe vă spun că
am observat și crearea unui lăcaș de căldură
mioritică, jucătorul român nu prea își mai
dorește să ajungă să joace prin Italia, prin
Franța, nu mai vrea să se autodepășească,
îi place sistemul ăsta călduț, și de aceea
diriguitorii baschetului românesc au ales
să naturalizeze pe repede înainte și la 35 de
ani, și la 3O de ani, niște jucători care, mda,
au o valoare. Având în vedere însă că regula

FIBA nu permite decât folosirea unui singur
jucător naturalizat, ei au trei sau patru, nu e
un mare plus la echipa națională, mai mult
ajută echipele de club. Nu e vreun mare
ajutor pentru națională.
De ajutor ar fi probabil să fie crescuți
copiii, să fie atrași către baschet, nu?
Exact. Copii care acum sunt la 8-1O
ani, peste 8 ani, pot fi aruncați în luptă și
atunci știi măcar că i-ai crescut, că ai avut
așa, câteva sute, împărțiți pe zone din țară,
pe care i-ai monitorizat de la vârste fragede,
știi exact pe ce stai, știi exact evoluția lor, știi
exact tot, tot, tot.
Au fost alegeri cu scandal prin diverse
federații, cum credeți că vor decurge
lucrurile aici, la baschet? Vă temeți că ar
putea exista jocuri de culise?
Există! Pentru că au făcut modificări de
statut, au redus numărul de votanți de la
280 la o sută și un pic, cluburile afiliate sunt
în număr de 280, au venit cu niște criterii
absolut aberante. Vezi Doamne, dacă n-ai
participat la competiții, în condițiile în care
ei n-au organizat competiții cluburilor de
juniori, aceste cluburi suferă, sunt văduvite
și de competiții și de dreptul de a vota,
multe, sunt multe.
Adică s-a modificat statutul acum,
înainte de alegeri?
Da, acum înainte de alegeri, într-o
adunare a lor, nu știu, adunare, prin pixul
secretarului general, au privat practic vreo
două sute de cluburi de dreptul de a alege.
Se fac cărțile pentru cineva anume?
Asta clar, în sensul ăsta s-a și făcut
modificarea...
Din câte știu, actualul președinte nu
mai candidează.
Actualul președinte nu mai participă,
participă însă prelungirea mâinii sale, în
strategia lor, un schimb Putin-Medvedev.
Din ce ați discutat cu alegătorii în
campanie, ce semnale aveți?
Da, există un curent care dorește
schimbare. Lumea s-a săturat de atâta
nepăsare și nebăgare în seamă, și neaplecare,
către baschet. Oricâtă pandemie a fost,
toată lumea a mai încercat să miște, greu,
foarte greu, dar au încercat, dar baschetul
este ultimul sport care a rămas cu mâinile
încrucișate, utându-se la celelalte sporturi,
care au dat drumul.
Și ca să revin la partea cu alegeri
neconforme, aceste alegeri se pot contesta
la tribunal, la MTS, se poate ajunge chiar
la dizolvarea federației, să sperăm că nu
vom ajunge chiar pe acolo și vom continua
cu proiecte frumoase pentru baschetul
românesc.
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Fotbal

Nataţie

PLOIEȘTEANUL ADRIAN URSEA, 4 SUCCESE
ÎN ULTIMELE 5 RUNDE ÎN LIGUE ONE!

A

ntrenorul ploieștean Adrian Ursea a
obținut o nouă victorie în campionatul
francez de fotbal, Ligue 1, impunându-se cu
echipa sa, OGC Nice, pe terenul lui Nantes,
cu scorul de 2-1. Aceasta este a patra victorie
din ultimele cinci etape a formației pregătită
de fostul internațional petrolist, în runda

precedentă formația lui Ursea zdrobind, pe
teren propriu, o fostă câștigătoare a Cupei
Campionilor Europeni, Olimpique Marsilia.
Practic, Adrian Ursea, singurul tehnician
român care activează într-un campionat din
primele 5 ale Europei este omul momentului
în Franța. Ne dorim să continue așa!

PETROLUL A CÂȘTIGAT PRIMUL MECI DIN PLAY OUT

P

etrolul Ploiești a început
cu o victorie partidele
din
d play out-ul Ligii a doua la
fotbal,
impunându-se cu 1-0, pe
fo
terenul
lui CSM Reșița, singurul
te
gol
g al partidei fiind marcat de
către
Armando Vajushi, cu zece
c
minute
înainte de final. Etapa
m
viitoare,
Petrolul va juca pe «Ilie
v
Oană»,
cu Concordia Chiajna,
O
duminică,
11 aprilie, de la ora 11,
d
partida
fiind televizată.
p
CSM Reșița-Petrolul 0-1(0-0).
Stadion: »Mircea Chivu»Reșița.
Fără spectatori. A marcat:
R
Vajushi(80).
V
CSM Reșița: Cobrea-Acka
(82
(8 - Visnakovs), Dumitraș,
Sălcianu,
Sima-Breșneni (cpt.)S
Chera
(68 - Dat), Boboc, Danci
C

S

ingura sportivă junioară
a secţiei de nataţie a CSM
Ploiești prezentă la Cupa României,
Aida Stancu (14 ani), a reuşit ca,
din cele şase probe în care a fost
înscrisă, să se califice în patru finale
şi să ocupe un onorant loc 4 la 200
metri fluture. Celelalte finale în care
a fost prezentă sportiva pregătită de
Tamara Costache şi Ciprian Toma
au fost cele de la 100 metri fluture,
50 metri spate şi 200 metri spate.
Competiția, la care au luat
startul 180 de sportive, a avut loc
în perioada 31 martie – 3 aprilie, la
Complexul Turistic de Natație din
Târgoviște.

(82 - Astafei), Buș - N.Popescu
(62 - Lungu). Antrenor: Adrian
Falub.
Petrolul: Avram - Olaru,
Meijers, Huja (64 - Mondragon),
Țicu - Pană - Constantinescu
(90 + 2 - Boțogan), Ekollo (64 Lax), Roige (cpt) (64 - Arnăutu),
Vajushi - Buhăescu. Antrenor:
Octavian Grigore.
Cartonașe galbene: Boboc
(35 și 59) / Olaru (69). Cartonaș
roșu: Boboc (59).
Au arbitrat: Cristian CodreaRăzvan Ionuț Soponar (ambiiBaia Mare) și Cosmin Bojan (Tg.
Mureș).
Observatori: Horațiu Stănescu
(Craiova) și Zaharia Ciev
(Timișoara).

Handbal

O PLOIEȘTEANCĂ, ȘTEFANIA STOICA, MARE SPERANȚĂ LA CSM BUCUREȘTI

E

chipa de handbal feminin CSM
Bucuresti a dispus sâmbătă, în
prima manșă a sferturilor de finală ale
DELO EHF Champions League, în Sala
Polivalentă din capitală, cu 32-27, cu
TSKA Moscova. Elevele lui Adi Vasile
au făcut o primă repriză excelentă,
plecând la cabine cu un avantaj de
8 goluri, scor 20-12, dar în repriza
secundă moscovitele au revenit în joc și
s-au apropiat la un moment dat chiar
la 3 goluri.

P

e banca de rezerve a echipei
noastre s-a aflat și Ștefania Stoica,
născută la 24 august 2003, la Ploiești și
care are o poveste impresionantă. La
doar 17 ani a debutat pentru echipa de
senioare a Clubului Sportiv Municipal
București și a și marcat! Angela Ștefania

Stoica este văzută ca o mare speranță a
handbalului românesc, în această iarnă
fiind promovată de antrenorul Adrian
Vasile la prima echipă a „tigroaicelor”.
Iată câteva declarații ale sale spicuite
dintr-un interviu acordat site-ului
formației la care este legitimată:
„Părintii au fost cei care m-au sprijinit
în permanență. Nu cred că aș fi ajuns
aici fără ajutorul lor. Sunt singurul lor
copil. În momentul în care, la 14 ani, am
venit la CSM București, părinții au venit
alături de mine. Fac naveta la serviciu la
Ploiești!”
„Visez la titlul mondial! Visez să ajung
cea mai bună jucătoare din lume! Trebuie
însă, mai întâi, să fiu sănătoasă, pentru
că știu ce înseamnă să stai departe de
handbal. Am suferit în urmă cu un an
din pricina unei hernii de disc… Am

evitat intervenția chirurgicală datorită
domnului Dragoș Luscan. Cu dânsul am
făcut o recuperare ca la carte și mi-am
revenit.”
„Mama a întâlnit într-o zi la o
clinică medicală o echipă de junioare
de la CSM Ploiești. Fetele, mai mari ca
mine, efectuau vizita medicală. A rămas
impresionată de ele, de comportamentul
lor, de cum arătau, sportive, frumos
echipate. Când a ajuns acasă mi-a spus:
„Hai la handbal!”. Și m-am dus. Nu m-a
forțat nimeni. Dacă nu mi-ar fi plăcut,
puteam renunța, dar mi-a plăcut foarte
mult.”
„Atunci când am timp liber îmi place
să citesc, să ascult muzică. Îmi place să
gătesc! Fac deseori paste, carbonara, cu
sos de roșii, diverse preparate la cuptor.
Fac de asemenea prăjituri.”

JUNIOARELE 2 DE LA CSM PLOIEȘTI AU ȘANSE DE CALIFICARE LA TURNEUL FINAL

E

chipa de handbal junioare 2 a CSM Ploieşti a încheiat
primul turneu al Grupei Valoare 1 cu un bilanţ echilibrat – o
victorie,
o remiză şi o înfrângere – şi se menţine pe locul al 2-lea al
v
clasamentului,
cu şanse bune de calificare la Turneul Final. Seria de
c
11
1 victorii a fost întreruptă de eşecul suferit în faţa primei clasate,
CSM
Bacău, în care s-a văzut pentru prima dată absenţa atât de
C
importantă
a conducătoarei de joc, Daria Grădişteanu.
im
CSM Ploieşti – CSM Bacău 19-32 (12-14, 7-18). Pentru CSM
Ploieşti
au jucat: Bianca Voicilă – D. Manole (5 goluri), A. Burtea (4),
P
R.
R Gavrilă (3), Mara Popescu (2), I. Manolache (1), Cr. Blidaru (1),
A.
A Toma (1), M. Zafiris (1), N. Jianu (1), B. Rădulescu, D. Stoica şi M.
Iordache.
Io
CSŞ Bacău – CSM Ploieşti 26-26 (15-13, 11-13). Pentru CSM
Ploieşti
au jucat: Bianca Voicilă – D. Manole (11 goluri), R. Gavrilă
P
(5),
( A. Burtea (3), A. Toma (2), N. Jianu (2), B. Rădulescu (1), D. Stoica
(1),
( Maya Popescu (1), I. Manolache, Cr. Blidaru şi M. Iordache.
Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,
la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură, care garantează un excelent raport calitate/preţ.

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

nu lucrăm

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

