
Consiliul Județean Prahova a dat
ordinul de începere a lucrărilor de 

modernizare și reabilitate a drumurilor 
județene DJ102K, DJ102D, DJ100C și 
DJ102D, pe o lungime de 46,03 km, pe 
traseul Urlați-Cherba-Ceptura-Fântânele-
Vadu Săpat (Ungureni)-Mizil-Baba Ana 
(Conduratu)-Fulga de Sus-Fulga de Jos-
Sălciile. Ca valoare, acesta este unul dintre 
cele mai mari proiecte europene (POR 
2014-2020) obținute de CJ Prahova în 
ultimii 15 ani, având la dispoziție suma de 
153.162.417,00 lei, din care 149.105.306,20 
lei reprezintă fonduri europene 
nerambursabile. Singura problemă este 

că n-o să vedem prea curând rezultatul, 
dat fi ind faptul că durata de execuție a 
lucrărilor este de 33 de luni, adică 2 ani 
și 9 luni, de parcă s-ar construi o ditamai 
autostradă, nu câteva drumuri județene.

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20

www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro
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„Căsătoria este o lungă conversație, întreruptă 
de dispute.”

- Culese de Tata  Robert Louis Stevenson (1850 - 1894) scriitor englez
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Mă doare-n băşcălie!

CURĂȚENIE DE PRIMĂVARĂ ȘI CURĂȚENIE DE PRIMĂVARĂ ȘI 
DECORURI URBANE NOI, ÎN PLOIEȘTI

Cine a bombardat Cine a bombardat 
Vaticanul pe 5 Vaticanul pe 5 
noiembrie 1943? noiembrie 1943? 

MEDIUL DE AFACERI 
ȘI ECOSISTEME 

ANTREPRENORIALE
-3,8 MILIARDE EURO

Potrivit Raportului de țară 
2020, schimbările legislative 
frecvente și imprevizibile, 
împreună cu birocrația excesivă 

și inefi ciențele persistente din 
administrația publică subminează 
deciziile de investiții și riscă să 
reducă atractivitatea țării pentru 
investitorii străini. Dar noi nu 
discutăm aici numai despre 
străini, pentru că aceleași piedici 
întâmpină și antreprenorii români.

MEDIUL DE AFACERI i i fi i ț l i t t di

Întrebat de ziariști de ce nu respectă legea 
și nu poartă masca de protecție în Palatul 

Parlamentului, deputatul Daniel Ghiță a spus: „Cei 
care ne conduc de un an și patru luni să răspundă 
pentru toate crimele, atrocitățile pe care le-au făcut 
până acum. E declarată pandemia în România? Eu 
nu știu că e declarată în România”. Normal, Ghiță, ai 
dreptate! Să știi că nici Eminescu, Creangă, Enescu, 
Brâncuși nu au existat, fi indcă nu ai auzit tu de ei, 
da? Uite, îți zic una parafrazată după Păsorel... A, 
stai, că nici ăsta nu există!

-Omul face pe berbantul,
Având și el o mângâiere
Fiinc-odată cu savantul,
Veni și prostul la putere!
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Sntrebat de ziariști de ce nu respectă legea

La dispoziția Primăriei Ploiești,
S.C. Transport Călători 

Express S.A a început activitățile 
de reparare și igienizare a celor 
108 stații dotate cu copertine, 
aferente transportului de călători. 
Intervențiile constau în igienizare, 

curățarea pereților din plexiglas sau 
policarbonat, modernizare și reparare 
a copertinelor. Autoritățile continuă și 
activitățile legate de ridicarea căruțelor 
și vehiculelor, trase sau împinse cu 
mâna, care circulă ilegal în oraș. 

CERCETAREA NU PRIMEȘTE BANI CERCETAREA NU PRIMEȘTE BANI 
SUFICIENȚI, DAR AUTORITĂȚILE PRIVESC SUFICIENȚI, DAR AUTORITĂȚILE PRIVESC 
MAI ATENT CĂTRE MEDIUL DE AFACERIMAI ATENT CĂTRE MEDIUL DE AFACERI

Prezentăm, astăzi, ultima parte a Planului Național de
Reziliență și Redresare 2021-2027, cu sumele estimate a se 

cheltui în câteva sectoare strategice pentru România. În edițiile 
trecute v-am informat în legătură cu următoarele domenii de 
intervenții: Transport durabil-9,274 miliarde euro; Schimbările 
climatice-6,50 miliarde euro; Mediu- 2,30 miliarde euro; Energie 
și tranziție verde-1,55 miliarde euro; Efi ciență energetică și 
termică-1,80 miliarde euro; Mobilitate și regenerare urbană, 
valorifi carea Patrimoniului-3,60 miliarde euro; Sănătate-1,85 
miliarde euro; Educație-1,050 miliarde euro; Reziliență în situații 
de criză-0,31 mld. euro. 

PLANUL NAȚIONAL DE REZILIENȚĂ PLANUL NAȚIONAL DE REZILIENȚĂ 
ȘI REDRESAREȘI REDRESARE  2021-2027 (III)2021-2027 (III)

Cui? Ăstora care s-au trezit când
trebuiau să se culce sau invers, 

că tot un drac e. Și dacă vreți un 
exemplu concret, uite că vi-l dau.

Dan Rădulescu.
Un exemplu de tânăr în banca 

lui, muzeograf, profesor de liceu și, 
din întâmplare, scos deputat din 
partea USR, odată cu primul val anti 
“ciuma roșie”. Ce a făcut patru ani în 
Parlament? Câteva zeci de inițiative, 
interpelări și cosemnatar al unor 
moțiuni, preocupări, cu precădere, 
în zona de învățământ și, mai ales, 
subiectul prin care s-a făcut cunoscut, 
poluarea. Ei bine, un tânăr serios, cu 
bun simt, dar destul de rigid și ușor 
naiv. Ușor, am zis!? Pardon! Puțin 
mai mult....A stat, a buchisit, și-a tocit 
coatele pe la comisia în care a activat 
și, când a învățat unde duce lift ul în 
Parlament, a fost “scuipat” de colegii 
lui în afara listelor pentru un al doilea 
mandat. Cu alte cuvinte, malaxorul în 
care a intrat l-a măcinat cu tot cu fulgi, 
de n-a realizat ce i se întâmplă.

Ei bine, eu cred că i-au făcut un bine 
tânărului.

Să-l vedeți acum ce vocal este pe 
rețelele de socializare? Și, culmea, mai 
are și dreptate. Despre Covid, despre 
vaccinuri, despre PSD, despre restricții, 
despre PNL, despre găștile din USR, 
despre Câțu și mâțu, despre pensiile 
speciale, despre tot ce zboară și, de 
data asta, le zice cum trebuia să le zică 
de la început, atunci când era cocoțat 
pe salariul baban de ales (la care n-a 
visat dar pe care a căutat, conștiincios, 
ca la școală, să și-l merite). Problema e 
că atitudinea asta vine iar prea târziu. 
Un deputat tânăr și promițător, a ratat 
șansa să spună adevărul așa cum o face 
acum, pentru că s-a coit până a pleznit! 
(Îmi cer scuze, dar n-am găsit altă 
rimă!) Iar pentru asta chiar îmi este 
ciudă de el.

Eh, dă-le Doamne mintea de pe 
urmă!

CENTRU SUPORT LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI
Primăria Ploiești a deschis un centru

suport pentru înscrierea unora 
dintre locuitori în Platforma națională de 
programare pentru vaccinarea împotriva 
Covid-19. Acesta funcționează la parterul 

clădirii administrației municipale  (Piața 
Eroilor nr. 1A) de luni și până joi, între 
orele 09.00-11.00, respectiv 15.00-16.30 și 
vineri, între 09.00-11.00. Pentru a benefi cia 
de sprijin la înscrierea pe platforma de 

vaccinare, ploieștenii trebuie mai întâi se 
se programeze la numărul 0752/246.692, 
în vederea stabilirii datei și orei la care pot 
veni să primească sprijin pentru înscrierea 
la vaccinare.

ÎN SFÂRȘIT, ÎNCEPE ÎN PRAHOVA OÎN SFÂRȘIT, ÎNCEPE ÎN PRAHOVA O  
INVESTIȚIE MAI DE... DOAMNE-AJUTĂ!INVESTIȚIE MAI DE... DOAMNE-AJUTĂ!
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 Vanessa Tolea,  Vanessa Tolea, 
medalie de aur la medalie de aur la 
CN pentru juniori 1CN pentru juniori 1



Ziarul   Ploiestii
15 - 21 aprilie 2021

PAGINA 2

Deputatul PSD Rodica 
Paraschiv deplânge faptul 

că s-au politizat funcțiile de 
conducere în prefecturi, ceea ce 
ar echivala cu deprofesionalizarea. 
Felicitări, doamnă! Ați scăpat-o 
cum nu se putea mai bine. 
Recunoșteți deci că și dvs., ca fost 
prefect, dar și succesoarea dvs., 
devenită membru al Pro România, 
precum și cei dinainte, deci 
persoane cât se poate de politice, 
ați fost neprofesioniști... Că de 
ce dracu` o fi  mai neprofesionist 
prefectul politic de acum față de 
prefecții de altădată? Lăsați-o baltă, 

chiar și când funcția era apolitică, 
tot partidele vă așezau acolo... 
Cum ar veni, gura păcătosului 
adevăr grăiește!

-Ce mai tura-vura
Și ne dăm de-a dura,
Ai spus adevărul,
Să-l știe poporul!

Hopa, s-a găsit remediul 
pentru ciorile de pe 

Bulevardul cu Castani. Zice că 
metoda a mai fost utilizată cu 
succes în urmă cu mai mulți ani, 
deși noi nu ne amintim. Deci, 

atenție, un uliu-ați auzit bine, 
uliu!- pasăre răpitoare, care atacă și 
speciile mai mici, va survola zona, 
va băga spaima în ciori și acelea 
vor fugi -mă rog, zbura- mâncând 
pământul. Întrebare pentru 
nepricepți: de unde știe uliul ăla, 
fi e el și dresat, că trebuie să zboare 
strict pe bulevard? Cum face, ture 
dus-întors?

-Foaie verde de bostan,
Stă o cioară în castan,
Râde de se prăpădește,
Când de uliu se pitește.

Dar stați așa, nu vă pierdeți 
speranța, că am găsit noi o 

soluție mai bună. Cică directorul 
aeroportului Otopeni, Cosmin 
Peșteșan, numit pe acest post de 
useristul Cătălin Drulă, și-a pus 
tabloul cu imaginea sa la unul din 
terminalele de călători. Imaginea 
a fost ironizată de jurnalistul 
Ștefan Etves: „Omul e pa! Și-a pus 
tablou în terminal- monument 
istoric-Cosmin Peșteșan, șefu` 
la haeroportul Henri Coandă, 
unde apa de la automate costa 
10 lei.” Mde, tipul a auzit-o pe-
aia cu „numele proștilor pe toate 
gardurile” și a vrut ca totul să fi e 
clar, să nu existe dubii!

-Peșteșane, măi Cosmine,
Hai să fac un târg cu tine:
Dă-mi tabloul tău nițel,
S-alung ciorile cu el!

Fostul premier PSD Victor 
Ponta, actualmente lider al 

partidului Pro România, a făcut, 
la TVR 1, o serie de afi rmații 
halucinante, printre care faptul 
că a fost alungat din funcția de 
prim-ministru de către Uniunea 
Europeană deoarece a adus în 
România fonduri în valoare de 

25-30 de miliarde de euro pentru 
a mări salariile și pensiile. În 
plus, Ponta o acuză pe fosta șefă 
a DNA, Laura Codruța Kovesi, că 
este responsabilă fi indcă nu avem 
autostrăzi. Dreptate a avut Iliescu, 
în cazul tău, când te-a numit cârlan. 
De fapt ai mai crescut ceva, cred că 
ești berbec, dar unul din ăla care 
se bușește toată ziua cu coarnele 
de ziduri. Bre, io zic că vinovată 
că nu avem autostrăzi este planeta 
Mercur, când a intrat în conjuncție 
cu Venus și te-ai născut tu!

-Este și-acum un mister
Cum ai ajuns premier.
Din diverse rațiuni,
Locul tău e la nebuni!

Adina Alberts, medic 
estetician (adică de-aia de 

face boturi de maimuță fătucilor), 
nevasta bogătanului Viorel 
Cataramă, deopotrivă campioană 
a teoriilor conspirației pe tema 
pandemiei, cerșește bani de la 
admiratori, ca să continue lupta 
împotriva unor forțe închipuite 
ce vor să ne omoare cu vaccinul. 
Auzi ce zice: „Mă lupt cu niște forțe 
inepuizabile! Eu, de una singură, 
sunt epuizată! Orice donație mă 
va ajuta pe mine ca să vă ajut pe 
voi.” Mda, Adino, maică, e grea a 
dracu` lupta cu fi ințele imaginare 
care, văd, tropotesc prin țeasta ta. 
Apropo, poate te învață bărbate-
tu cum să faci o escrocherie Safi ... 
Bine, merge și asta cu cerșeala, că-s 
mulți proști pe pământ...

-De când ești și cerșetoare
Ai un mare handicap:
Dai din mâini și din picioare
Fiindcă n-ai ce da... din cap!

Actorașul Mugur Mihăescu 
a promis, de pe ecranul 

istericilor fugarului Ghiță, că iese 
în stradă, să schimbe Guvernul. 
Garcea și-a arătat apoi lehamitea 
față de români: „nu mai am pentru 
cine să ies la miting, românii sunt 

niște melci; sunt dezamăgiți, dar 
nu vor să iasă să dea guvernul ăsta 
jos”. Acuma, na, ce să-ți zic, eu zic 
că melcii ăia sunt mult mai deștepți 
decât tine; era de așteptat, că ei 
n-au fost niciodată Garcea...

-Din Sadova, la București,
Poți să cauți cât dorești,
Că un actor mai obscur,
Nu există, ca Mugur!

Și ca să nu-i lase singuri 
pe Garcea și Adina,  

conspiraționista Dana Budeanu s-a 

dat și ea în bărci la A3, un post care 
se cam potrivește cu numele ei. Mă 
rog, se completează reciproc! Uite 
ce zice habarnista: „În secunda în 
care halești, încet- încet, abuzuri 
mici, abuzuri mijlocii, abuzuri 
mari, ajungi să halești orice”. Ok, te 
credem pe cuvânt, nu trebuie să ne 
dai amănunte...

-Ca să iasă-n evidență,
Cu fi guri clar indigeste,
S-a expus din abundență
Spunând chiar și ce halește!

 Săptămâna pe scurt 
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ȘOFER BEAT, URMĂRIT DE 
POLIȚIȘTI. A FOST BLOCAT 
ÎN TRAFIC DE ECHIPAJELE 

POLIȚIEI
Polițiștii Serviciului Rutier 

Ploiești au efectuat semnal 
regulamentar de oprire unui 
conducător auto, care se deplasa pe 
strada Ștrandului din municipiu. 
„Întrucât acesta și-a continuat 
deplasarea, nerespectând semalul 
polițistului, s-a procedat la 

urmărirea bărbatului, iar la 
scurt timp a fost blocat în trafi c 
de două echipaje ale poliției. În 
urma verifi cărilor efectuate, s-a 
constatat că bărbatul nu deține 
permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule. Totodată, 
întrucât emana halenă alcoolică, 
a fost testat cu aparatul etilotest 
care a indicat valoarea de 0,76 
mg/l alcool pur în aerul expirat”, 
a anunțat IPJ Prahova. În baza 
probatoriului administrat, s-a 

dispus  măsura reținerii pentru 24 
de ore. „Cercetările continuă sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de conducerea unui vehicul fără 
permis de conducere și conducerea 
unui vehicul pe drumurile publice 
sub infl uența alcoolului”, a mai 
anunțat IPJ Prahova. 

ACCIDENT RUTIER LA 
IEȘIREA DIN PLOIEȘTI 

SPRE BUCOV. UN AUTO S-A 
RĂSTURNAT

Accidentul rutier s-a produs 
la ieșirea din Ploiești spre Bucov, 
după ce un auto s-a răsturnat. 

Potrivit IPJ Prahova, șoferul 
autoturismului răsturnat pe plafon 
a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind 0,72 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. „Cercetările sunt 
continuate de către polițiști pentru 
stabilirea cu exactitate a tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul rutier”, a mai anunțat 
IPJ Prahova, care a precizat că 
trafi cul rutier s-a desfășurat pe o 
bandă pe sensul spre Bucov, fi ind 
dirijat de polițiștii rutieri. 
ACCIDENT CU CINCI AUTO 

ÎN PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs 

în Ploiești, la intersecția străzii 
Târgoviște cu strada Gheorghe 
Grigore Cantacuzino, iar în 
eveniment au fost implicate cinci 
autoturisme. O  conducătoare auto 
în vârstă de 27 de ani ar fi  vrut să 
evite impactul cu un autoturism 
condus de un bărbat în vârstă 
de 43 de ani, aceasta acroșând   3 
autoturisme parcate. „Rezultatul 
testării cu aparatul etilotest, pozitiv 
în cazul conducătoarei auto ( 0,49 
mg/l alcool pur în aerul expirat)”, a 
precizat IPJ Prahova. Din fericire, 
în urma evenimentului rutier 
nicio persoană nu a necesitat 
transportul la spital.

hi i â d f ți liti ă

ș

P t ăi C i

25 30 de miliarde de euro pentru

i t l i t d ă iți d

d t i î bă i l A3 t

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare,  cataloage,   mape de prezentare,   
cărţi de vizită,   foi cu antet,   plicuri,   afișe,  orice tip de formular 

financiar-contabil personalizat,   agende și calendare personalizate!



PAGINA 3

Ziarul   Ploiestii
15 - 21 aprilie 2021

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

TRANSPORT ILEGAL DE 
DEȘEURI, CARE URMA 

SĂ AJUNGĂ INCLUSIV ÎN 
PRAHOVA

Polițiștii de frontieră din 
cadrul Gărzii de Coastă au 
identifi cat două societăți, una din 
Prahova, iar alta din București, 
care efectuau activități de import 
ilegal de deșeuri în România. 
Mărfurile erau declarate în fals la 
autoritatea vamală ca fi ind resturi 

din material plastic, respectiv 
produse de uz casnic, uzate, însă în 

realitate erau deşeuri inutilizabile. 
Sub coordonarea procurorului 
de caz din cadrul Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel 
Constanța, polițiștii de frontieră, 
în cooperare cu autoritățile de 
mediu, au efectuat controlul fi zic 
la  cinci containere  descărcate de 
pe o navă, pavilion Liberia, afl ată 
în Portul Constanța Sud Agigea. 
„Containerele fuseseră încărcate 
în Germania, iar mărfurile 
proveneau de la o societate din 
Belgia. Astfel, s-a constatat că, 
deși în documentele prezentate la 
autoritatea vamală containerele 

conţineau produse din material 
plastic inutilizabile, în interior 
au fost constatate deşeuri 
lemnoase, metalice, precum şi 
deşeuri periculoase (acumulatori 
şi componente metalice, scule 
electrice)”, se arată în comunicatul 
Poliției de Frontieră Română. La 
aceeaşi dată, poliţiştii de frontieră 
sub coordonarea aceluiaşi 
procuror de caz, au mai efectuat 
controlul fi zic asupra  unui 
container descărcat în Portul 
Constanța Sud Agigea de pe o 
navă, pavilion Liberia. Containerul 
a fost încărcat în Canada. În urma 

verifi cărilor s-a constatat că, deși 
în documentele prezentate la 
autoritatea vamală containerul 
fi gurează ca fi ind umplut cu 
articole de uz gospodăresc, 
familial, uzate, s-a stabilit faptul 
că, mărfurile erau de fapt deșeuri 
inutilizabile. În cele două cazuri 
a fost luată măsura nepermiterii 
intrării pe teritoriul României de 
către comisarii Gărzii de Mediu 
Constanţa. În cauză, polițiștii de 
frontieră efectuează cercetări, sub 
coordonarea procurorului din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Constanta. 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

ROBERTA-ALMA ANASTASE, ROBERTA-ALMA ANASTASE, 
DESEMNATĂ RAPORTOR AL APCEMN DESEMNATĂ RAPORTOR AL APCEMN 
Săptămâna trecută, a avut loc a 

57-a reuniune a Comisiei juridice 
și politice a Adunării Parlamentare a 
Cooperării Economice a Mării Negre, 
prezidată de către Mikhail Emelianov, 
șeful delegației Federației Ruse la 
APCEMN și președinte al Comisiei. 
La conferință au participat delegațiile 
parlamentelor din România, Albania, 
Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, 
Georgia, Grecia, Republica Moldova, 
Federația Rusă, Serbia, Turcia și 

Ucraina.  În cadrul evenimentului, 
membrii comisiei au dezbătut și adoptat 
proiectele de raport și de recomandare 
referitoare la „Rolul parlamentelor în 
combaterea trafi cului de persoane- 
aspecte juridice și politice”. Cele două 
documente vor fi  dezbătute și propuse 
spre adoptare viitoarei Adunări 
Generale a APCEMN ce va avea loc în 
luna iunie a.c. Tot în cadrul plenarei au 
fost aprobate o serie de modifi cări ale 
Regulamentului APCEMN ce vizează 

structura organizatorică a Adunării 
și funcționarea Secretariatului 
internațional. La propunerea 
senatorului Anastase, plenul Comisiei 
a stabilit ca temă a viitorului său raport 
„Promovarea digitalizării și inovării ca 
mijloc de perfecționare a procesului 
legislativ și în scopul creșterii 
transparenței activității parlamentare 
și a implicării cetățenilor”. Roberta 
Anastase a fost desemnată raportor al 
acestui proiect.

Consiliul Județean Prahova a anunțat că 
a depus un proiect pentru reabilitarea 

termică din fonduri europene a 237 clădiri 
publice, din 34 de localități ale județului: 
Băicoi, Breaza, Comarnic, Plopeni, Sinaia, 
Slănic, Urlați, Ploiești, Adunați, Aluniș, 
Albești Paleologu, Ariceștii Zeletin, Bănești, 
Bătrâni, Bertea, Boldești Grădiștea, Brebu, 
Bucov, Cocorăștii Mislii, Cornu, Dumbrava, 
Dumbrăvești, Drajna, Gherghița, Gornet, 
Gura Vadului, Gura Vitioarei, Lipănești, 
Plopu, Posești, Predeal Sărari, Ștefești, 
Tomșani și Valea Călugărească. Cu privire 
la acest subiect, președintele CJ, Iulian 
Dumitrescu, a înșirat obișnuitul truism: 
„creșterea efi cienței energetice a fondului 
de clădiri din județul Prahova este unul 
dintre obiectivele importante ale Consiliului 
Județean. Ne-am înscris într-un program 
care permite mobilizarea de investiții pentru 
reabilitarea termică a clădirilor publice 
și urmărim economii majore de energie, 
precum și reducerea substanțială a emisiilor 
de dioxid de carbon.” Înscrierea în program 
nu reprezintă o certitudine, fi indcă e posibil 
ca documentele să nu fi e aprobate în forma 
propusă.

Creșterea efi cienței energetice a 
clădirilor face parte din  Programul 
„South-Muntenia  Energy   Effi  ciency for 
Public Buildings Investment Programme”, 
implementat de Banca Europeană 
de Investiții, în  cadrul unui acord cu 
Comisia Europeană, fi nanțarea fi ind 
asigurată prin „Horizon 2020 Framework 
Programme  pentru Cercetare  și Inovare.” 
Valoarea fi nanțării este de până la 90% din 
costurile eligibile. Dacă vă întrebați cumva 
în ce manieră au fost selectate localitățile și 
dacă s-a ținut cont de apartenența politică, 
din cele 34 de UAT-uri selectate, 11 sunt 
conduse de primari ai PSD și a alianțelor 
încheiate de PSD, 21 au primari ai PNL și 
câte o localitate are primar independent sau 
provenit de la USR. Acest număr este cât de 
cât aproape de procentul rezultat la alegerile 
locale de anul trecut: PNL a câștigat 54,80% 
dintre primării, iar pentru acest program, 
localitățile conduse de liberali însumează 
61,76%.
CE FACEM TOTUȘI CU PROIECTELE 

CARE AU OBȚINUT FINANȚARE 
EUROPEANĂ?

Consiliul Județean Prahova a mai depus, 

în acest an, un proiect de fi nanțare pentru 
alimentarea cu gaze a Văii Slănicului și a 
încheiat mai multe parteneriate pentru 
întocmirea studiilor de fezabilitate în vederea 
introducerii gazului metan în 31 de localități. 
De asemenea, CJ vizează extinderea rețelei în 
alte 44 de localități. Dar până la a pregăti noi 
fi nanțări din fonduri europene, este foarte 
important să fi e puse în mișcare, spre a fi  
terminate la timp, celelalte investiții pentru 
care CJ a semnat cereri de fi nanțare. Iar CJ 
Prahova ar avea serios de muncă în acest 
sens, fi indcă are 9 proiecte europene la care 
nu prea s-a făcut nimic:

-Reabilitarea termică a Spitalului de 
Obstetrică-Ginecologie Ploiești, contract 
semnat pe 11 martie 2019, cu dată de 
fi nalizare 31 martie 2022. Valoarea 
totală contractată-7,985 milioane de lei, 
valoarea solicitată la plată-760.969 de lei;
-Modernizare/reabilitare DJ 720 (aproape 
15 km), contract semnat pe 11 martie 2019, 
cu dată de fi nalizare 30 septembrie 2022. 
Valoarea totală contractată-66,4 milioane 
de lei, valoarea solicitată la plată-483.676 lei;
-Modernizare/reabilitare DJ 102K, DJ 
102D, DJ 100C, contract semnat pe 
11 martie 2019, cu dată de fi nalizare 
31 octombrie 2022. Valoarea totală 
contractată-153,16 milioane de lei, sumă 
solicitată la plată-1,17 milioane de lei;
-Extindere, reabilitare, modernizare și dotare 
ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești, contract semnat pe 5 noiembrie 
2019, cu dată de fi nalizare 31 ianuarie 2022. 
Valoarea totală contractată-11 milioane 
de lei, sumă solicitată la plată-108.802 lei;
-Extinderea, reabilitarea, modernizarea 
și dotarea ambulatoriului de la Spitalul de 

Obstetrică-Ginecologie Ploiești, contract 
semnat pe 5 februarie 2020, cu dată de 
fi nalizare 30 noiembrie 2021. Valoarea 
totală contractată 7,5 milioane de lei, 
sumă solicitată la plată-101.220 de lei;
-Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
recompartimentarea Unității de Primiri 
Urgențe Ploiești, contract semnat pe 11 
martie 2019 și cu dată de fi nalizare 5 iulie 
2021. Valoarea contractată 18,56 milioane 
de lei, nicio sumă solicitată la plată;
-Lucrări la Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Filipeștii de Târg, contract semnat 
pe 13 august 2020, cu dată de fi nalizare 31 
mai 2023. Valoarea contractată 7,84 milioane 
de lei, sumă  solicitată la plată -70.750 de lei;
-Lucrări la Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Breaza, contract semnat pe 
5 august 2020, cu fi nalizare la 30 iunie 
2022. Valoarea contractată 6,59 milioane 
de lei, sumă solicitată- 339.071 de lei.
La aceeste proiecte, derulate prin POR 
2014-2020, se mai adaugă și cel fi nanțat 
prin Programului RO-CULTURA 
(fonduri norvegiene), de reabilitare a casei 
compozitorului Paul Constantinescu, în 
valoare de 10.582.442,87 lei.

Și ca să fi e lucrurile clare, apropo de 
tendința unei anumite părți a mass-media 
locală de a pune toate nereușitele pe seama 
actualului președinte al CJ Prahova, Iulian 
Dumitrescu (PNL), trebuie să spunem 
că acesta are cinci luni și jumătate la 
conducerea instituției, iar pentru proiectele 
semnate în 2019, vechea conducere (PSD) a 
avut la dispoziție un an și jumătate pentru 
a începe investițiile. Și totuși n-a făcut prea 
mare lucru, cu excepția câtorva lucrări la 
extinderea UPU.

onsiliul JudețeanPrahovaaanunțatcă Creșterea eficienței energetice a

CJ PRAHOVA CERE BANI CJ PRAHOVA CERE BANI 
EUROPENI PENTRU REABILITAREA EUROPENI PENTRU REABILITAREA 

A 237 DE CLĂDIRI PUBLICE A 237 DE CLĂDIRI PUBLICE 
Întrebare: totuși, înainte de alte proiecte, n-ar fi  bine să 
le terminăm pe cele pentru care avem deja fi nanțare?
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PERCHEZIȚII, INCLUSIV ÎN 
PRAHOVA, LA PERSOANE 
BĂNUITE DE OPERAȚIUNI 
FICTIVE CU DEȘEURI DE 

AMBALAJE
Polițiștii Direcției de Investigare 

a Criminalității Economice, sub 
coordonarea procurorilor din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov, au efectuat 24 
de percheziții domiciliare, în 
municipiul București și județele 
Călărași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova 
și Timiș. De asemenea, au fost 

efectuate activități de ridicare 
înscrisuri de la 15 societăți 
comerciale și instituții publice, 
într-un dosar penal de evaziune 
fi scală, înșelăciune cu consecințe 
deosebit de grave, fals în înscrisuri 
sub semnătură privată, uz de fals și 
spălare a banilor de către persoane 
implicate în operațiuni fi ctive de 
reciclare a deșeurilor de ambalaje, 
cu impact negativ atât asupra 
mediului înconjurător, cât și 
asupra bugetului de stat, respectiv 
Fondului pentru mediu. „Din 

cercetări a reieșit că, în perioada 
2019-2020, prin intermediul unor 
societăți comerciale coordonate 
direct sau prin interpuși, patru 
persoane ar fi  furnizat unor 
organizații care implementează 
obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului, 
documente justifi cative în care ar 
fi  consemnat în fals că ar fi  realizat 
activități de colectare și reciclare a 
peste 38 de milioane de kilograme 
de deșeuri de ambalaje (PET, 
sticlă, carton), prejudiciul estimat 
fi ind de 24.707.941 de lei. În 
scopul creării aparenței cu privire 
la desfășurarea activității de 
colectare și reciclare a deșeurilor 

de ambalaje prin intermediul 
societăților comerciale coordonate 
de cele 4 persoane bănuite, ar fi  fost 
înregistrate în evidența contabilă 
a altor două societăți comerciale 
achiziții fi ctive pentru 12.951.000 
kg. de sort agregat de sticlă, ce 
ar fi  rezultat în urma prelucrării 
deșeurilor de ambalaje din sticlă, 
valoarea acestor cheltuieli fi ctive 
infl uențând cuantumul obligațiilor 
fi scale datorate bugetului de stat 
de cele două societăți”, a precizat 
IGPR. 

BĂRBAT DIN AZUGA, DAT 
DISPĂRUT, GĂSIT DECEDAT

Polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Azuga au fost sesizați, de 
către un bărbat, cu privire la faptul 
că fi ul său, în vârstă de 39 de ani, a 
plecat să alerge și nu a mai revenit 
la domiciliu până în prezent. 
Câteva ore mai târziu, bărbatul a 
fost găsit decedat. „Din nefericire, 
trupul neînsufl ețit al bărbatului a 
fost găsit în zona Limbășelu. Din 
primele cercetări, există indicii 
conform căruia bărbatul ar fi  
fost atacat de un animal sălbatic, 
cel mai probabil un urs. Trupul 
neînsufl ețit va fi  transportat la 
Serviciul Judeţean de Medicină 
Legală pentru efectuarea 
necropsiei”, a anunțat IPJ Prahova. 

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE
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CURĂȚENIE DE PRIMĂVARĂ ȘI 
DECORURI URBANE NOI, ÎN PLOIEȘTIDECORURI URBANE NOI, ÎN PLOIEȘTI

Primarul Andrei Volosevici a anunțat 
că vrea să doteze agenții de la Poliția 

Locală cu camere video de corp, acestea având 
un dublu scop:  monitorizarea mai bună a 
agenților de către superiori și protejarea lor în 

cazul unor reclamații ori situații confl ictuale. 
Volosevici a declarat: „în următoarea 
perioadă intenționăm să dotăm fi ecare patrulă 
de intervenție, de ordine publică, de mediu, de 
activități comerciale cu camere de luat vederi și 

microfon, pentru a știi în permanență ceea ce 
se petrece în teren. Fondurile pentru achiziția 
aparaturii este posibil să vină din sponsorizări, 
iar dacă acest lucru nu este posibil, se va apela 
la bugetul local.”

ÎNCEP 
LUCRĂRILE LUCRĂRILE 
LA STAȚIA LA STAȚIA 

METEO DE LA METEO DE LA 
VÂRFUL OMUVÂRFUL OMU

Societatea de construcții Viosil 
Instalconstruct SRL a câștigat licitația 

organizată de Administrația Națională de 
Meteorologie pentru lucrările de reparații 
capitale, consolidare și modernizare a 
stației meteorologice de la Vârful Omu. 
Contractul  are valoarea de 842.187 de lei, 
fără TVA. Investiția va consta în lucrări de 
reparații acoperișuri, recompartimentări, 
reparații tencuieli interioare și exterioare, 
termoizolare exterioară, reparații pardoseli, 
reparații pereți interiori, tavane și igienizări, 
placare cu scândură, pe exterior, realizarea 
de trotuare perimetrale, instalația termică, 
instalații sanitare și de canalizare, reabilitări 
de construcții, dotări mobilier și PSI. Aspectul 
exterior al clădirii nu va avea de suferit, urmând 
să fi e înlocuit lemnul ce oferă o protecție în 
plus în sezonul rece.

Tot în această perioadă și tot din 
dispoziția municipalității, S.C. 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 
S.R.L. derulează o serie de activități 
precum: lucrări specifi ce sezonului de 
primăvară (cosit iarbă, pregătit teren 
pentru plantare, plantare material fl oricol, 
strâns și ridicat resturi vegetale); refacerea 
pistelor de biciclete și recondiționarea 
mobilierului urban; plantare și întreținere 
a materialului fl oricol de sezon; igienizarea 
lacului din incinta Parcului „Regele 

Mihai I al României”; salubrizarea și 
îngrijirea malurilor pârâului Dâmbu; 
reamenajarea alveolelor și casetelor de pe 
aliniamentele străzilor (decorate cu piatră 
naturală). Despre aceste acțiuni, primarul 
Andrei Volosevici a spus: „Activitățile de 
înfrumusețare și îngrijire vor continua în 
municipiul nostru. Vă asigur că verifi c, zilnic, 
modul în care acestea se desfășoară. Spațiile 
verzi sunt importante, mai ales în contextul 
unei așezări urbane aglomerate, așa cum 
este orașul nostru, prin îmbunătățirea 

calității aerului și a gradului de confort 
pentru cetățeni. Am solicitat operatorului 
SGU să asigure, într-un mod profesionist, 
serviciile de profi l, prin introducerea unor 
elemente de decor noi și a unei perspective 
dinamice privind arhitectura peisagistică a 
orașului. Este important ca ploieștenii să se 
simtă bine în parcurile și zonele verzi din 
oraș, dar, totodată, trebuie să avem grijă 
și să menținem rezultatul acestui gen de 
lucrări, printr-un comportament procivic, 
civilizat.” 

De luna viitoare, începând cu 5 
mai, se vor institui restricții de 

tonaj din cauza lucrărilor de reabilitare 
a podului peste pârâul Azuga, situat pe 
DN1, km 135+332, în județul Prahova. 
Acestea  se vor aplica  vehiculelor cu 
masa totală maximă admisă mai mare 

de 7,5 tone, cu excepția celor destinate 
exclusiv transportului de persoane și 
celor de ambulanță, poliție, pompieri, 
armată etc. Mașinile cu tonaj mare vor 
circula pe DN1A, pe ambele sensuri, 
pe traseul București-Ploiești-Vălenii 
de Munte-Cheia-Săcele-Brașov. 

Autoturismele vor rula însă pe un pod 
provizoriu. Lucrările sunt estimate 
să fi e încheiate în luna decembrie. În 
aceste condiții, pesemne vă imaginați 
că circulația înspre și dinspre Brașov 
va fi  una de infern în această vară, dacă 
nu cumva aproape imposibilă.

to
a 
D
A
m

SE REPARĂ PODUL DE LA AZUGA.SE REPARĂ PODUL DE LA AZUGA.  
CALVAR AȘADAR PE VALEA PRAHOVEI!CALVAR AȘADAR PE VALEA PRAHOVEI!

Primăria Ploiești analizează 
dacă bugetul municipalității 

va permite majorarea burselor 
de merit pentru elevi. Andrei 
Volosevici spune că, „pentru un 
elev care face performanță, 100-
200 de lei în plus/lună înseamnă 
o chestiune de recunoaștere și 
determinare a copilului ca în anul 

următor să învețe din ce în ce mai 
bine.” Nu se cunoaște deocamdată 
procentul de majorare. În prezent, 
potrivit unei decizii a Consiliului 
Local, adoptată în toamna trecută, 
pentru semestrul I al anului școlar 
2020-2021, elevii primesc 100 lei/
lună bursă de performanță, de 
merit, de studiu și de ajutor social.

AMENDĂ DE 40.000 LEI PENTRU ECO BURN
Garda de Mediu Prahova i-a amendat 

cu 40.000 lei pe acționarii fi rmei 
care operează incineratorul de deșeuri 
periculoase și nepericuloase, respectiv, 
SC ECO BURN SRL, din Parcul Industrial 
Brazi, ca urmare a incendiului produs 
pe 7 aprilie 2021. Într-un comunicat al 
instituției se arată: „În urma verifi cărilor 
efectuate s-a constatat că instalația de 
incinerare nu este în funcțiune din cauza 

sistării utilităților de la furnizor, iar 
incendiul s-a manifestat în zona platformei 
de depozitare a deșeurilor. În concluzie, 
operatorul economic nu a efectuat 
procedurile de verifi care la momentul 
recepționării deșeurilor periculoase 
din punct de vedere al proprietăților 
periculoase ale acestora. Au fost dispuse 
în sarcina ECO BURN SRL măsuri 
pentru efectuarea procedurilor în vederea 

colectării informațiilor privind deșeurile 
precum și stocarea separată a deșeurilor 
periculoase pe criteriul compatibilității și a 
naturii substanțelor de stingere care pot fi  
utilizate pentru fi ecare categorie de deșeuri 
în caz de incendiu.” Amenda nu înseamnă 
că banii au intrat automat în visteria 
statului. Operatorul incineratorului are la 
dispoziție căi de atac sau soluții pentru a 
amâna plata.

POLIȚIȘTII LOCALI, DOTAȚI CU CAMERE VIDEO
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BURSE MAJORATE PENTRU ELEVIBURSE MAJORATE PENTRU ELEVI
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TÂNĂRĂ, ÎN VÂRSTĂ DE 17 
ANI, UCISĂ LA PLOIEȘTI. 

CRIMINALUL A FOST 
ARESTAT

Crima oribilă a avut loc la fosta 
baie publică a Ploieștiului, de pe 
strada Romană. Tânăra în vârstă 
de 17 ani a fost dată dispărută. 
Mama fetei a semnalat dispariția 
tinerei, iar polițiștii din cadrul 
Poliției Municipale Ploiești au 
demarat imediat cercetările, fi ind 
desfășurate multiple activități 

pentru depistarea minorei. 
„Activitățile s-au derulat inclusiv 
sub coordonarea Parchetului de 
pe lângă Judecătoria  Ploiești”, a 
precizat IPJ Prahova. Din păcate, 
minora a fost găsită decedată. 
Persoana bănuită că a săvârșit 
crima este un bărbat în vârstă de 
48 de ani, din Șirna, despre care se 
spune că ar fi  avut o relație secretă 
cu tânăra, deși era căsătorit și avea 
și doi copii. Bărbatul a fost reținut, 
iar Tribunalul Prahova a dispus 

emiterea pe numele acestuia a 
mandatului de arestare preventivă 
pentru o perioadă de 30 de zile. 
URS SALVAT LA MARGINEA 

PĂDURII DIN COMUNA 
IZVOARELE 

Jandarmii prahoveni au fost 
solicitați să intervină într-o 
situație mai aparte. Efective 
din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Prahova - 
Postul Montan Cheia  au acționat 
pentru delimitarea perimetrului și 
restricționarea accesului în zona 
unde a fost semnalată prezența 
unui urs, existând pericolul unei 

agresiuni. „Intervenția s-a executat 
urmare a unui apel primit prin 
S.N.U.A.U. 112 din partea unui 
cetățean, care a observat animalul 
sălbatic blocat într-un gard din 

spatele gospodăriei sale. Jandarmii 
împreună cu lucrători din cadrul 
Fondului Cinegetic Izvoarele și 
Parcul Memorial ,,Constantin 
Stere” Bucov, au procedat la 
imobilizarea animalului prin 
tranchilizare, ulterior acesta fi ind 
relocat în zona împădurită”, a 
precizat Inspectoratul Județean de 
Jandarmi (IJJ) Prahova. Pe timpul 
intervenției, a fost monitorizată 
starea de sănătate a exemplarului 
de urs, fără a fi  pusă în pericol 
viața sau integritatea corporală 
a acestuia, a mai anunțat IJJ 
Prahova.

ACTUALITATE
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Săptămâna trecută, Consiliul 
județean Prahova a organizat 

conferința de diseminare 
a rezultatelor Proiectului 
„Elaborarea strategiei de dezvoltare 
durabilă a Județului Prahova pentru 
perioada 2021-2027”, fi nanțat prin 

Programul Operațional Capacitate 
Administrativă, din Fondul Social 
European.

Valoarea acestuia s-a ridicat 
la 508.032,90 lei (cu TVA), din 
care valoare nerambursabilă- 
497.872,24 lei (431.827,97 lei 

din Fondul Social European 
și 66.044,27 lei din bugetul 
național) și cofi nanțarea eligibilă 
a benefi ciarului-10.160,66 lei. 
Perioada de implementare a fost 
de 24 de luni, începând cu data 
de 09.04.2019. Obiectivul general 
al proictului a constat, potrivit 
CJ, „în efi cientizarea activității 
administrației publice locale din 
cadrul județului Prahova, prin 
implementarea de mecanisme 
și proceduri standard pentru 
fundamentarea deciziilor și 
planifi care strategică pe termen 
lung (pentru perioada 2021-2027).” 
Printre rezultate, sunt enumerate: 
„elaborarea unui raport cu privire 
la analiza stadiului economico-
social al județului Prahova, a 
strategiei de dezvoltare durabilă 

a județului pentru anii 2021-
2027, realizarea planului strategic 
instituțional aferent perioadei 
2020-2021, precum și instruirea 
a 45 de persoane din cadrul CJ 
Prahova pentru îmbunătățirea 
competențelor în domeniul 
planifi cării strategice pentru 
dezvoltare locală durabilă.” Ca să 
vorbim pe înțelesul tuturor, este 
vorba despre întocmirea Stategiei 
de dezvoltare integrată a județului 
Prahova pentru perioada 2021-
2027, acțiune fi nanțată din 
fonduri europene.  Pentru 
următorii șapte ani, Prahova își 
propune obiective ambițioase, dar 
nu se știe câte din ele vor fi  duse 
și la bun sfârșit. Investițiile, chiar 
dacă sunt propuse prin strategie, 
nu înseamnă musai că vor primi 

fi nanțare europeană sau că vor 
fi  realizate. Printre planurile CJ 
pentru următorii șapte ani 
amintim: construirea unui nou 
spital județean (401 milioane de 
euro, buget estimat), amenajarea 
unor șosele de centură (364 de 
milioane de euro), alimentare cu 
gaze (247 de milioane de euro), 
extindere gaze (62 de milioane de 
euro), dezvoltarea sistemului de 
management integrat al deșeurilor 
(20 de milioane de euro), 
ecologizarea siturilor industriale 
contaminate (117 milioane 
de euro), modernizarea și 
digitalizarea transportului public 
județean (32,5 milioane de euro), 
dezvoltarea infrastructurii de apă 
și apă uzată (270 de milioane de 
euro).

ăptămâna trecută Consiliul Programul Operațional Capacitate
f

CJ PRAHOVA A PREZENTAT STRATEGIA CJ PRAHOVA A PREZENTAT STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE PE URMĂTORII 7 ANIDE DEZVOLTARE PE URMĂTORII 7 ANI

CONCURS PENTRU CONCURS PENTRU 
POSTUL DE POSTUL DE 

PREȘEDINTE  
AL CAS PRAHOVA

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că, în 
această lună, vor avea loc concursurile pentru ocuparea 

postului de director general al caselor teritoriale de sănătate 
din Prahova, București, Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița, 
Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Cluj, 
Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, 
Mehendinți, Neamț, Olt, Satu-Mare, Sălaj, Suceava, Telorman, 
Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea. Examenul constă într-o 
probă scrisă, care se va desfășura la amfi teatrul Spitalului 
Universitar de Urgență București, urmată de un interviu, 
care va avea loc în termen de patru zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise, la sediul CNAS, din Calea Călărașilor 
nr. 248, București. Programul este următorul: termenul limită 
pentru dosare- 20.04.2021, ora 17.00; proba scrisă- 06.05.2021; 
interviuri-06.05-12.05.2021; rezultate-18.05.2021. Cu referire 
la acest subiect, deputatul PLUS, Andrei Lupu, a comentat: 
„am promis (n.n.-formațiunea politică a domniei ale) că vom 
promova competența și nu oameni numiți pe criterii politice. Nu 
ne interesează ce interese politice județene deranjăm. Lansăm 
concursuri deschise, publice, corecte, organizate național și nu 
vom da înapoi. Începem cu Casele de Asigurări de Sănătate. De 
deranjat posibil că va deranja, Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate gestionează unul dintre cele mai mari bugete din țară.” 
La rândul său, președintele CNAS, Adrian Gheorghe, a declarat: 
„Pentru ca reglementările stabilite la nivel național să producă 
efectele scontate pe întreg teritoriul țării este nevoie de un 
management performant la nivelul tuturor caselor de asigurări 
de sănătate din subordinea CNAS. Gestionarea  efi cientă a 
fondurilor repartizate și aplicarea corectă și unitară a măsurilor 
reglementate la nivel național sunt principalele modalități prin 
care putem  asigura un acces mai bun al pacienților la serviciile 
de care aceștia au nevoie în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate. Sper că acest concurs va atrage candidaturi puternice la 
toate casele de asigurări de sănătate.”

ALUNECĂRI DE TEREN ÎN PRAHOVA
În câteva comune din Prahova, pe fondul precipitațiilor 

din această primăvară și a fenomenului de îngheț-
dezgheț, s-au reactivat vechile alunecări de teren. Astfel, în 
comuna Lapoș, DJ 235 a fost cel mai afectat de materialele 
căzute de pe versantul dealului, dar și de o surpare pe o 
lungime de aproximativ 30 metri și o lățime de 3 metri. 
Și DJ 234  dintre Sângeru și Salcia a fost avariat din cauze 
similare. O perioadă acesta nu a mai putut fi  tranzitat 
de niciun mijloc de transport, localnicii din Salcia 
nemaiavând, temporar, nicio cale de acces directă spre 
județul Buzău. La Iordăcheanu, într-una dintre zonele 
afectate de alunecări, o gospodărie este în pericol fi ind 
situată la mai puțin de doi metri de locul surpării. De la 
constatarea pagubelor, în unele localități au început lucrări 
pentru pregătirea reabilitării drumurilor distruse. 

7,6 MILIOANE DE LEI PENTRU 7,6 MILIOANE DE LEI PENTRU 
ILUMINATUL PUBLIC DIN CÂMPINA

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației a anunțat că a semnat un 

proiect din fonduri europene pentru modernizarea 
iluminatului public în Câmpina. Intitulat „Reabilitare, 
modernizare, extindere sistem de iluminat public 
în municipiul Câmpina”, proiectul a fost depus în 
mandatul trecut, iar valoarea sa este de 7.683.934,77 
lei, cu o perioadă de implementare de 12 de luni de 
la data semnării   contractului (7 luni pentru lucrările 
de execuție). Vor fi  înlocuite corpurile de iluminat 
public cu becuri cu led pe anumite străzi, se va extinde 
rețeaua pe străzile Drumul Taberei și  Podului, iar în 
13 intersecții se vor monta panouri fotovoltaice pentru 
trecerile de  pietoni. Întreaga rețea de iluminat public va 
dispune de un sistem de telegestiune.
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Chiar dacă suntem în al treilea val al pandemiei 
și e criză peste tot în țară de locuri la Anestezie 

și Terapie Intensivă, autoritățile centrale au relaxat 
unele măsuri sau au introdus altele noi. Unele dintre 
acestea au fost anunțate de ministrul Sănătății, Vlad 
Voiculescu, iar concesia constă în permisiunea 
preotului/pastorului sau al unui membru al familiei 
de a-l vizita pe pacientul infectat cu Sars-Cov 2, 
afl at în stare gravă, la ATI. În ambele cazuri este 
nevoie de acordul medicului curant și de respectarea 
unor condiții de siguranță. De asemenea, persoana 
decedată va putea fi  îmbrăcată, iar înhumarea/ 
incinerarea se va efectua cu sicriul sigilat, dar în 
aceleași condiții impuse persoanelor decedate 
din alte cauze, cu respectarea voinței familiei și a 

ritualurilor cultului de care aparține, respectând 
normele prevăzute de lege.

Pe de altă parte, premierul Florin Cîțu și șeful 
IGSU, Raed Arafat, au fost mai permisivi în legătură 
cu sărbătorile pascale. Astfel, în perioada 1 mai-2 
mai, credincioșii ortodocși din toată țara vor putea 
circula în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul 
orar 20:00-5:00. În perioada 8 mai-9 mai, în noaptea 
de Kadîr, aceeași libertate se va acorda comunității 
musulmane din România. Un alt element de noutate 
constă în o oarecare libertate în minivacanța de 1 Mai 
și Paști, la munte și la mare, funcționând ca restricție 
doar limitarea gradului de ocupare a structurilor 
de primire turistice la cel mult 70% din capacitatea 
maximă a acestora. 

Dat fi ind că a trecut valul de 
emoții, să vedem cum au 

decurs în realitate lucrurile. Și le 
enumerăm telegrafi c, așa cum au 
fost prezentate de M. Sănătății și 
Departamentului pentru Situații 
de Urgență: 

-vineri, în București, nu mai 
erau locuri la ATI pentru pacienții 
Covid 19 afl ați în stare gravă. În 
ziua respectivă au fost transferați la 
Iași trei pacienți, iar pentru alți doi 
s-au găsit locuri la „Gerota”; 

-transformarea unității „Foișor” 
în spital Covid-19 a fost soluția 
identifi cată de Departamentul 
pentru Situații de Urgență și 
avizată de Ministerul Sănătății în 
cursul zilei de vineri;

-printre argumente: unitatea 
dispune de 20 de paturi ATI, la 
care se adaugă alte 90 de paturi „pe 
oxigen”;

-conducerea de la „Foișor” a 
fost informată de vineri dimineața 
despre iminența transformării în 
suport Covid, iar reprezentanții 
Direcției de Sănătate Publică au 
fost la spital încă de la orele 11:00. 
Aici intervine prima nesincronizare 
în declarații. Arafat spune că 
înștiințarea a fost trimisă de la 
ora 11:00, iar DSP a fost prezent 
în unitate la ora 15:00, exact 
pentru a organiza transformarea 
unității pentru pacienți Covid. De 
precizat că evacuarea și transferul 
pacienților noncovid care au fost 

internați la Spitalul Clinic „Foișor” 
a fost o operațiune în sarcina DSU, 
sub coordonarea unui medic UPU-
SMURD București;

-directorul și medicii de la Foișor 
au refuzat propunerea, pierzându-
se timp în „discuții și lămuriri”. Ar 
fi  de făcut o observație: în starea de 
alertă sau chiar pe timpuri normale, 
un manager sau medicii nu fac doar 
ceea ce doresc în spitalul în care 
lucrează, fi indcă este o unitate de 
stat, ci nu una privată;

-la orele 19:00, managerul 
spitalului încă nu întocmise 
documentele necesare pentru 
eliberarea avizului temporar;

-evacuarea a început mai târziu, 
astfel că s-a intrat în noapte. De 
fapt, evacuarea a decurs până spre 
dimineață;

-la acel moment, în spital erau 

internați 105 pacienți non-Covid: 
13 dintre aceștia au fost transferați 
cu ambulanțe SMURD și SABIF  la 
Elias-1, Floreasca-4, Universitar-5, 
Bagdasar-1, SJU Buzau-1, Galați-1. 
Dintre ceilalți 92 pacienți, 25 erau 
programați pentru intervenții 
chirurgicale, iar 67 erau pacienți 
deja operați, care urmau sa fi e 
externați la domiciliu, sub atenția 
medicilor curanți;

-în plin haos, oamenii și rudele 
lor și-au manifestat nemulțumirea. 
Cele mai dure reacții au venit din 
partea unor protestatari, care s-au 
îmbrâncit cu jandarmii. 

Manager al Spitalului Foișor 
este, din 1997, prof. univ. dr. Ioan 
Cristian Stoica, cotat ca un chirurg 
ortoped de excepție. Acesta nu a 
ieșit public să dea nicio explicație. 
Și poate nici n-o va face. Despre 

acesta s-au speculat oarece simpatii 
cu Gabriela Firea. Ori, până în 
prezent, singura legătură ar fi  că 
medicul a primit de la Firea titlul 
ce Cetățean de Onoare al Capitalei, 
laolaltă cu alți 33 de medici.

Dar au ieșit să speculeze situația 
partidele. Și televiziunile afl ate în 
proximitatea PSD (A3, România 
TV, Realitatea). Chiar în interiorul 
alianței de guvernare scandalul stă 
să ia foc. Dar pe noi nu acest aspect 
ne interesează. Un lucru trebuie 
să fi e limpede pentru toată lumea: 
toți pacienții din România, bolnavi 
sau nu de Covid, au drepturi egale. 
Nici cei infectați cu virusul nu pot 
fi  lăsați să moară, dar nici ceilalți. 
Singura nedumerire ține de 
altceva: oare nu putea fi  amânată 
evacuarea pentru a doua zi? 

at fiind că a trecut valul de printre argumente: unitatea

Administrația Rezervației Biosferei Delta 
Dunării a anunțat că, din data de 9 aprilie, 

începe prohibiția generală la pescuit pentru anul 
2021. Într-un comunicat, ARBDD arată: „Prin 
Ordinul de prohibiție 2021, se instituie măsuri 
de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, 
recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de 
pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice 
în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de 
zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv, iar în 
apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 
45 de zile, în perioada 24 aprilie – 7 iunie inclusiv, 
cu excepțiile prevăzute în ordin. Menționăm că 
în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării 
se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei 
folosind maximum două setci în perioada 22 aprilie 
– 1 mai inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului 
de Management și a Regulamentului Rezervației 

Biosferei Delta Dunării.  Ordinul nr. 58/462/2021 
privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a 
pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere 
biologică a resurselor acvatice vii în anul 2021 a fost 
publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea I, 
nr. 278/19.03.2021.”

A ÎNCEPUT PROHIBIȚIA GENERALĂ A ÎNCEPUT PROHIBIȚIA GENERALĂ 
LA PESCUIT PENTRU ANUL 2021LA PESCUIT PENTRU ANUL 2021

Biosferei Delta Dunării Ordinul nr 58/462/2021

În ultimul său raport, Eurostat 
arată că rata șomajului 

în România atingea 5,7% în 
februarie 2021, situându-se sub 
media Uniunii Europene. Rata 
șomajului ajustată sezonier în 
zona euro a fost de 8,3%, în 
februarie 2021, neschimbată față 
de ianuarie 2021 și în creștere 
de la 7,3%, în februarie 2020. În 
februarie 2021, rata șomajului în 
UE a fost de 7,5%, neschimbată 
față de ianuarie 2021, dar a 
crescut de la 6,5%, în februarie 
2020. Eurostat a raportat că 15,9 
milioane de bărbați și femei din 
UE erau șomeri (13,5 milioane în 
regiunea euro). În rândul statelor 
membre UE, cele mai mici rate 
ale șomajului în luna februarie 
2021 se înregistrau în Polonia 

(3,1%), Cehia (3,2%), Olanda 
(3,6%), Malta (4,4%), Germania 
și Ungaria (4,5%), Slovenia (4,9%) 
și România (5,7%). La polul opus, 
cea mai mare rată a șomajului a 
fost înregistrată în Spania (16,1%), 
urmată de Italia (10,2%). Cu toate 
acestea, rata șomajului în România 
a crescut de la 4,2%, în februarie 
2020, la 5,7%, în februarie 2021. 
Anterior, Institutul Național de 
Statistică anunța că rata șomajului 
în formă ajustată sezonier a 
crescut în februarie cu 0,1 puncte 
procentuale, la 5,7%, de la 5,6%, 
în luna precedentă. Numărul 
șomerilor (în vârstă de 15-74 ani) 
estimat pentru luna februarie 
a anului 2021 a fost de 478.000 
persoane, în creștere față de luna 
precedentă (474.000 persoane).

ÎN FEBRUARIE, ÎN FEBRUARIE, 
ROMÂNIA A AVUT ROMÂNIA A AVUT 
AL 8-LEA CEL MAI AL 8-LEA CEL MAI 

MIC ȘOMAJ DIN UE MIC ȘOMAJ DIN UE 

lti l ă t E t t (3 1%) C hi (3 2%) Ol d

SCANDALUL DE LA „FOIȘOR”, PRIMA SCANDALUL DE LA „FOIȘOR”, PRIMA 
FISURĂ ÎNTRE PNL ȘI USR-PLUSFISURĂ ÎNTRE PNL ȘI USR-PLUS

Scandalul de la Spitalul Clinic de Ortopedie,Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”București, 
cu pacienții evacuați noaptea, pentru ca unitatea să fi e transformată în suport Covid, a iritat opinia 

publică și a zdruncinat serios Guvernul României. Mai degrabă coaliția. Premierul liberal Florin Cîțu i-a 
cerut indirect ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, demisia: „așa cum fi ecare contribuabil are legătură cu 
Ministerul Finanțelor sau așa cum fi ecare elev are legătură cu Ministerul Educației, tot așa, fi ecare pacient din 
România are legătură cu Ministerul Sănătății. Este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în 
România.” Voiculescu (USR-PLUS) nu se consideră vinovat, pasând responsabilitatea în cârca conducerii 
spitalului și a Primăriei Generale a Capitalei, în subordinea căreia funcționează unitatea sanitară.

LIBER LA ÎNVIERE DE SF. PAȘTILIBER LA ÎNVIERE DE SF. PAȘTI
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Statisticile Eurostat arată că România 
are cel mai scăzut număr de IMM-

uri raportat la numărul populației din UE. 
Percepția generală este că puține afaceri sunt 
cu adevărat viabile la nivel macroeconomic, 
multe dintre acestea fi ind constituite mai 
degrabă ca afaceri de familie. Dar să vedem 
și alte detalii. De exemplu, cel al parcurilor 
tehnologice (industriale), considerate ca fi ind 
un motor al dezvoltării. Județul Prahova este 
lider național, cu 16 astfel de parcuri, urmat 
de Cluj-12, Brașov-9, Bihor-7, Dâmbovița-4, 
Covasna, Dolj, Iași, Sibiu și Timiș, cu câte 3 
parcuri fi ecare. Câte două parcuri industriale 
există în Alba, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, 
Ilfov, Satu Mare, Suceava, Vâlcea, București, 
iar câte unul în Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, 
Botoșani, Constanța, Galați, Gorj, Mureș, 
Neamț, Olt, Sălaj, Teleorman. Un rol major în 
această ecuație, dată fi ind creșterea populației 
la nivel global, îl are sectorul agroalimentar. 
Indiferent ce am face, agricultura joacă un 
rol central în România –și oriunde în lume, 
raportat la mărimea populației rurale și la 
gradul de ocupare a forței de muncă. (vezi 
tabel 1)

Indicatori urmăriți: peste 35 de ecosisteme 
antreprenoriale create în parteneriat cu APL 
( 20 mil. euro/proiect), cu 11.000 de locuri 
de muncă noi și 3.700 IMM sprijinite;  
2.400 IMM sprijinite pentru producție, 
digitalizare, echipamente medicale și servicii 
IMM (0,5 mil. euro/proiect), cu 7.200 locuri 
de muncă noi); 140 de IMM cu activitate de 
agrement și valorifi care patrimoniu natural 
(2,5 mil. euro/proiect), cu 2.100 de noi locuri 
de muncă); 1.400 de IMM din domeniul 
agroalimentar (o,5 mil. euro/proiect), 
cu 4.200 de noi locuri de muncă; 300 de 
companii din domeniul construcțiilor (1 mil. 
euro/proiect), cu 1.800 de locuri de muncă 
noi; 50 de mari întreprinderi sprijinite (10 
mil. euro/proiect) și 3.000 de noi locuri de 
muncă înfi ințate.

Complementaritatea priorităților 
de investiții din domeniul Mediul de 
afaceri și ecosisteme antreprenoriale cu 
Politica de Coeziune: POR-1,682 mld.euro, 
POCIDIF-0, 400 mld. euro

Programul Operațional Educație și 
Ocupare (POEO)-0,550 mld. euro, POTJ-
buget nestabilit.

Total mediu de afaceri PNRR + PC: 
6,432 mld. euro (sumă provizorie).

CERCETARE ȘI INOVARE-0,275 
MILIARDE EURO

După cum observați, bugetul pentru 
cercetare, cel care este considerat esența 
dezvoltării fi ecărei economii, este unul 
extrem de mic. De altfel, cam aceasta a fost și 
politica de stat în toată perioada, mare parte 
din fondurile alocate cercetării mergând pe 
salarizare și mai puțin pe fi nanțarea efectivă 
a cercetării: 2017-buget de 1,7 miliarde lei, 

2018-1,6 mld. lei, 2019 și 2020-1,69 mld. 
lei. Nu-i de mirare deci că institutele de 
cercetare-dezvoltare (INCD), atâtea câte 
mai sunt, nu au avut realizări remacabile, 
poate cu excepția Institutul de Cercetare de 
la Măgurele. (vezi tabel 2)

Indicatori urmăriți: 5 INCD din 
domeniul tehnic-inginerie (25 mil. euro/
proiect), 5 INCD din domeniu agroalimentar 
(15 mil. euro/proiect); 5 INCD pentru 
transfer tehnologic pentru 25 de IMM (15 
mil. euro/proiect).

Complementaritatea priorităților de 
investiții din domeniul Cercetare și inovare 
cu Politica de Coeziune: POCIDIF-0, 929 
mld. euro, POR-0,712 mld. euro, POS-
0, 647 mld. euro, POEO-0,397 mil euro, 
POTJ- bugetul nestabilit. Aici sunt vizate și 
învățământul superior, domeniul medical și 
educația.

Total provizoriu Cercetare și inovare 
PNRR+PC: 2,96 mld. euro.

DIGITALIZARE
-0,70 MILIARDE EURO

Raportul de țară 2020 arată că birocrația 
și capacitatea insufi cientă de a furniza 
servicii de calitate, inclusiv servicii digitale, 
au un impact negativ asupra cetățenilor 
și a întreprinderilor. Domeniul vizează 
securitatea cibernetică, interoperabilitatea 
dintre serviciile administrației publice, 
digitalizarea serviciilor publice. În ultimii 
trei ani, România s-a clasat pe ultimul loc

în rândul statelor membre în ceea ce 
privește utilizarea serviciilor publice digitale 
în administrație, sănătate, educație, justiție, 
fi nanțele publice. (vezi tabel 3)

Indicatori urmăriți: 720 de școli 
sprijinite (0,35 mil. euro/proiect), 300 de 
unități sanitare (0,5 mil. euro/proiect), 
ANAF (100 mil. euro/proiect), 200 de 
instanțe judecătorești (0,5 mil. euro/proiect), 
3 proiecte de securitate cibernetică (33,3 mil. 
euro/proiect).

Complementaritatea priorităților de 
investiții din domeniul Digitalizare cu 
Politica de Coeziune: POCIDIF (digitalizare 
educație, cultură, administrație centrală)-0, 
641 mld. euro; POR (administrații 
orășenești)-0,400 mld. euro; POS (digitalizare 
sănătate)-0,449 mld. euro, POEO (educație 
timpurie, prevenire abandon, creștere ofertă 
educațională etc.)-1,565 mld. euro; POTJ-
buget nestabilit.

Total buget provizoriu PNRR+PC: 3,775 
mld. euro.

MĂSURI DE COEZIUNE SOCIALĂ ÎN 
POLITICA DE COEZIUNE

Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR) este elaborat în complementaritate 
cu Politica de Coeziune care prin intermediul 
Fondului Social European fi nanțează două 
categorii de măsuri principale și anume:

Tabel 1

Tabel 2

Intervenție Buget
 (mld. euro)

1. Ecosisteme (parcuri ind.) antreprenoriale parteneriat IMM–APL 0,750
2. Retehnologizări, robo  zări, automa  zări industriale 1,00
3.Sprijin pentru digitalizarea IMM 0,200
4.Consolidarea  capacității de reziliență a sistemului medical 0,200
5. Valorifi carea patrimoniului natural 0,350
6. Sprijinirea IMM-urilor din domeniul agroalimentar 0,700
7. Sprijinirea companiilor asociate domeniului construcțiilor 0,200
8. Sprijinirea întreprinderilor mari 0,400
                                                 Total 3,800

Intervenție Buget 
(mld. euro)

1.Infrastructură și echipamente de cercetare pentru INCD din 
domeniul tehnic/inginerie

0,125

2.Infrastructură și echipamente de cercetare pentru INCD din 
domeniul agroalimentar

0,075

3. Infrastructura și echipamente pentru transferul tehnologic de la 
nivelul INCD-urilor și mediul de afaceri

0,075

Total 0,275

Tabel 5

Tabel 4

Tabel 3

Intervenție Buget 
(mld. euro)

Echipamente/dispozi  ve electronice necesare ac  vităților didac  ce 0,25
Echipamente/dispozi  ve electronice necesare ac  vităților din 
sistemul medical

0,15

Digitalizarea MFP/ANAF 0,10
Digitalizarea sistemului judiciar 0,10
Asigurarea securității ciberne  ce mul  funcționale 0,10

Total 0,70

Intervenție Buget
 (mld. euro)

P1 Valorifi carea potențialului  nerilor pe piața muncii 0,759
P2 Îmbunătățirea par  cipării copiilor la educația antepreșcolară și 
preșcolară

0,200

P3 Prevenirea părăsirii  mpurii a școlii 0,397
P4 Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională 0,397
P5 - Creșterea accesibilității, atrac  vității și calității învățământului 
profesional și tehnic

0,571

P6 - Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 0,520
P7 - Antreprenoriat și economie socială 0,550
P8 - Modernizarea ins  tuțiilor pieței muncii 0,159
P9 - Consolidarea par  cipării populației în procesul de învățare pe 
tot parcursul vieții 

0,259

Total 3,812

Intervenție Buget 
(mld. euro)

P1 - Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunita  i 0,429
P2 - Protejarea dreptului la demnitate sociala 0,165
P3 - Sprijinirea comunita  lor rurale fără acces sau cu acces redus la 
servicii sociale

0,858

P4 - Reducerea disparităților dintre copiii la risc de saracie și/sau 
excluziune socială si ceilalți copii

0,563

P5 - Servicii de suport pentru persoane varstnice 0,218
P6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilita  0,464
P7 - Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile 0,176
P8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate 0,680

Total 3,553

-Măsuri de educație și ocupare pentru 
populația școlară și forța de muncă prin 
intermediul Programului Operațional 
Educație și Ocupare;

-Măsuri pentru incluziune și demnitate 
socială adresate populației afl ate în situații 
de difi cultate prin intermediul Programului 
Operațional Incluziune și Demnitate Socială.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
EDUCAȚIE ȘI OCUPARE

Bugetul total pentru intervențiile în 
domeniul Educației și Ocupării prin POEO 
2014-2020 se ridică la 3,820 mld. Euro, din 
care 3,050 mld. euro din FSE+ și 0,770 mld. 
euro co-fi nanțare națională asigurată din 
bugetul de stat. Intervențiile din fondurile 
europene prin bugetul multianual sunt 
conținute în tabelul 4.

Măsurile vizează acțiuni precum: măsuri 
de activare pe piața muncii, a 2-a șansă, 
antreprenoriat, asigurarea unui sufi cient 
număr de locuri pentru învățământul 
antepreșcolar, asigurarea transportului 
elevilor la școală, extinderea programului 
Școală după școală, parteneriate cu mediul 
privat, ateliere școlare, scheme start-up etc.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE 

SOCIALĂ
Prin POIDS se vor aloca peste 3,6 miliarde 

de euro, atât din fi nanțare europeană, cât și 
națională, în dezvoltarea serviciilor sociale 
la nivelul întregii ţări și a locuințelor sociale, 
sprijinind întreaga populație afectată de 
sărăcie, dar concentrându-se pe copii, 
persoanele în vârsta și populația rurală. (vezi 
tabel 5)

Măsurile se referă, printre altele, la 
dezvoltarea serviciilor comunitare (sociale, 
de sănătate, ocuparea forței de muncă, sprijin 
educațional) și a infrastructurii sociale, 
construirea de locuințe sociale, dezvoltarea 
serviciilor comunitare integrate în 2.000 
de comunități rurale marginalizate, centre 
pentru copii și adolescenți cu tulburări de 
comportament (violență), în centre de zi 
pentru prevenirea separării copilului de 
familie, dezvoltarea serviciilor de îngrijire 
la domiciliu pentru persoanele în vârstă, 
creșterea angajabilității persoanelor cu 
dizabilități etc.
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Ajunsă la a cincea lună după alegerile prezidențiale, clasa politică de la Chișinău 
nu-și poate împărți „responsabilitatea” unei crize mai degrabă politice decât 

economice sau pandemice. Deși e clar că prezidențialele au taxat dur regimul corupt al 
PSRM, alias Dodon (inclusiv reminiscențele regimului Plahotniuc cu complicii săi Shor, 
Platon), mai mulți lideri de partide, inclusiv declarate pro-europene, dar și unii analiști, 
politologi, în campanie simpatizanți și chiar adepți ai Maiei Sandu, acum încearcă să 
plaseze „vina” pentru situația creată artifi cial în curtea președinției și critică actualul 
Președinte al Republicii Moldova „pentru haosul administrativ sau orgoliul de a recurge 
la anticipate cu orice preț”. În acest cor al criticilor se deslușesc și câteva voci de peste Prut. 
Care să fi e motivele acestor turnuri de poziție? 

DE CE ANALIȘTI POLITICI 
DIN ROMÂNIA O CRITICĂ PE 

MAIA SANDU? 
De fapt, un impuls pentru aceste rânduri 

mi-a servit lectura unui articol semnat de 
Marius Diaconescu (De ce unii analiști 
politici din România o critică pe Maia Sandu, 
președintele Republicii Moldova?, Adevărul.
ro, 12 martie 2021), în care cunoscutul istoric 
și publicist încearcă să-și răspundă de ce în 
„ultimele săptămâni au apărut mai multe 
critici ale analiștilor politici din România față 
de președintele Maia Sandu”. Critici axate pe 
„strategia sa pentru declanșarea alegerilor 
parlamentare anticipate”, pe „relațiile sale 
cu celelalte partide pro-europene și cu cele 
unioniste”. Care este miza acestor critici, 
se întreabă Marius Diaconescu, vizându-i 
pe Dan Dungaciu cu câteva articole, Cristi 
Hrițuc, care ar prevesti „eșecul politic al 
Maiei Sandu” din cauza încălcării Constituției 
(„Maia Sandu începe să piardă încet, încet 
elita din Republica Moldova, pe acei oameni 
care știu foarte bine ce înseamnă încălcarea 
Constituției...”), pe politologul Radu Carp, 
care „nu îi dă nicio șansă Maiei Sandu să 
declanșeze alegerile parlamentare anticipate, 
invocând, pe lângă datele constituționale, lipsa 
unui consens internațional, între Bruxelles 
și Moscova, asupra Republicii Moldova”. 
Dar cea mai virulentă critică, vine, în opinia 
autorului, de la Ion Cristoiu („Maia Sandu nu 
face nimic decât gălăgie și ca să se scuze că 
nu face nimic, spune că mafi a nu-i dă voie”), 
a cărui notorietate, „alături de limbajul de 
tabloid, le-a servit jurnaliștilor de la Sputnik și 
alte redacții din Chișinău muniție din belșug 
pentru a o critica pe Maia Sandu”. 

Într-adevăr, o parte a presei de la Chișinău 
nu scapă niciun prilej de a fructifi ca chiar și 
cel mai mic atac la adresa președintelui Maia 
Sandu din partea unor voci de peste Prut, mai 
ales decupând din context fragmente citate și 
prin titluri cu eronată iscusință țintite. Unul 
din  articolele lui Dan Dungaciu, bunăoară, 
s-a „bucurat” în telegraph.md de un titlu de 
„coroană”: „Expertul român, Dan Dungaciu, îi 
prezice Maiei Sandu o prăbușire strălucitoare”. 
E drept că presa pro-socialistă nu scapă nici 
o ocazie de a-i cita, pervers sau în interesul 
manipulării conștiinței populației nostalgice și 
pe analiștii politicii sau politicienii locali. Dar 
asta e o problemă a presei și politicului de la 
Chișinău. 

DE CE MAIA SANDU N-ARE 
FOTOLIU PENTRU ANDREI 

NĂSTASE? 
Mai degrabă riscând de a fi  taxat mai 

puțin corect decât din teama de a suporta 
alte critici, fi e și mai dure, ne vom asuma 
totuși incomoditatea unei polemici pe 
acest subiect. Marius Diaconescu atribuie 
șipotul criticilor pe absența consilierilor de 
la București în echipa Maiei Sandu, aceasta 
fi ind „una dintre marile dureri ale analiștilor 
politici din România”. La întrebarea „Care a 
fost rezultatul anilor de consiliere din partea 
experților din România” pe lângă președinții 
Ghimpu sau Timoft e, până la Vlad Filat și 
Vladimir Plahotniuc”, autorul are un răspuns 

neașteptat: „promovarea unor lideri politici 
corupți, ca să ne limităm doar la Filat și 
Plahotniuc”. Și că „Expertiza românească pe 
politica din Republica Moldova trebuie să își 
asume și acest rezultat al consilierii”. Vom lăsa 
pe conștiința și competența dlui Diaconescu 
asemenea verdict, dânsul cunoscând poate 
mai bine acest subiect, inclusiv din surse mai 
concludente decât cele din spațiul mediatic de 
unde se informează un cetățean de rând de la 
Chișinău. Noi însă vom încerca să explicăm 
inconsistența criticilor de la București la 
adresa Maiei Sandu nu numai cunoscând, 
dar și trăind și zvârcolindu-ne într-o realitate 
cruntă din copilărie și până la vârsta de 
senectute. 

Dan Dungaciu (dar și alți critici) o acuză pe 
Maia Sandu inclusiv că nu-l readuce în fotoliile 
puterii pe Andrei Năstase. După ce a pierdut 
primăria capitalei, liderul PPDA Andrei 
Năstase a prins a cultiva ideea că se bucură 
de încrederea politicienilor din România, în 
special a celor din PNL. Anul trecut, în plină 
pandemie, a stârcit o săptămână în București 
până a izbutit să facă o poză cu premierul 
Ludovic Orban, vrând să dea impresia că 
este mai unionist decât Maia Sandu. În 
ziua în care președintele Klaus Iohannis 
își declara sprijinul pentru Maia Sandu, 
europarlamentarul Rareș Bogdan îl lăuda 
pe „prietenul” său Năstase pe care îl vedea 
viitorul președinte. În primul tur al scrutinului 
prezidențial s-a plasat abia pe locul 5 (după 
Renato Usatîi și Violeta Ivanov, reprezentanta 
partidului „ȘOR”). În plus, e greu de presupus 
din care calcule Dan Dungaciu deduce că 
Maia Sandu refuză să-l desemneze premier 
pe Andrei Năstase „pentru că se teme că el ar 
putea să facă o majoritate din 51 de mandate 
și chiar să facă un guvern minoritar” (?!) 
Ironia socialistului Dodon s-a dovedit a fi  mai 
realistă în evaluarea potențialului lui Năstase 
de a încropi o majoritate parlamentară pentru 
a forma un guvern, când i-a recomandat 
liderului PPDA: „Andrei, numără-ți întâi 
soldații tăi. Hai să fi m oameni serioși.” 
ANDREI NĂSTASE, UN LIDER 

EȘUAT ÎNAINTE DE A SE 
AFIRMA   

Dan Dungaciu cunoaște realitatea post-
sovietică din Basarabia de la înălțimea 
funcțiilor de consilier al președintelui 
interimar Mihai Ghimpu și, posibil, din 
conținutul cercetărilor în calitate de sociolog 
și geopolitician, director al Institutului de 
Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. 
C. Brătianu” al Academiei Române, președinte 
al Fundației Universitare a Mării Negre din 
România (până aici tot respectul nostru). 
Dar mai puțin din sânul populației de rând 
și chiar a intelectualității de la Chișinău. Da, 
s-au înregistrat și „victime” pe fl ancul drept 
al politicului de la Chișinău moldovenesc, 
unde am putea găsi și alte dovezi că mandatul 
prezidențial al Maiei Sandu a început într-un 
mod remarcabil. Una dintre ele, pentru care 
vine cu pledoarii în exces Dan Dungaciu, este 
chiar Andrei Năstase, care nici pe departe 
nu e un politician veritabil. Dânsul nu este 
decât un jurist obișnuit, cu performanțe nu 
atât de cunoscute nici măcar pe tărâmul 

justiției. Calea sa spre politică a fost una 
oarecum întâmplătoare (aici și în continuare 
o spunem în cunoștință de cauză, ca unul din 
cei 15 jurnaliști și activiști civici, care au lansat 
Platforma Civică „Demnitate și Adevăr”, dar a 
părăsit-o când și-a dat seama că e doar podeț 
de propulsare a uni partid politic protestatar, 
fără o doctrină clară), fi ind propulsat de 
„Cabinetul din umbră” de la postul „Jurnal 
TV” și netezită de orgoliul fratelui mai mare, 
Vasile Năstase, jurnalist zgomotos și deputat 
în Parlamentul Independenței. Foarte curând 
devine unul din liderii mișcării protestatare, 
al cărei scop prea evident era transformarea 
Platformei Civice „DA” în partid politic. 
În spatele „Jurnal TV”, dar și a mișcării 
protestatare a Platformei Civice (ulterior 
Partidului Politic) „DA” s-ar fi  afl at frații 
fugari Victor și Viorel Țopa, considerați de 
„Cabinetul din umbră” disidenți, dar de justiția 
de la Chișinău interlopi. Andrei Năstase 
și anturajul său își însușesc nemulțumirile 
păturilor vulnerabile din societate și a unor 
segmente înguste de intelectualitate, ulterior 
foarte primitiv și cam arogant,  denumirea de 
Mare Adunare Națională (cu un consiliu al 
cărui președinte va fi  declarat de colegii de 
proteste). Este de fapt un plagiat de impostor 
al celor trei Mari Adunări Naționale dintre 
1989-1991, cu mari deosebiri de conținut. 
Cele trei, veritabile, Mari Adunări Naționale, 
au promovat, pin discursurile unor 
personalități ca Ion Hadârcă, Grigore Vieru, 
Ion Ungureanu, Leonida Lari, Alexandru 
Moșanu, Vasile Nedelciuc ș. a., idealurile 
unității, renașterii și reîntregirii naționale, 
discursuri cumpătate și patriotic edifi catoare. 
Mesajele și sloganele de la protestele Platformei, 
ulterior Partidului „DA”, au acceptat stilul de 
critică, soră geamănă hulei și urii, menite să 
manipuleze conștiința unei mulțimi necăjite 
și nemulțumite de guvernanți, promovate de 
fapt de niște „gavrochi” politici de baricade. 
Declinul lui Andrei Năstase pare să fi  început 
chiar concomitent cu creșterea cifrelor 
participanților la proteste și s-a adâncit odată 
cu fraternizarea în proteste cu liderii partidelor 
de stânga Dodon și Usatîi. Concomitent 
provocând începutul declinului PPDA.  

Mai mult, Andrei Năstase își va însuși, prin 
presiune și chiar elemente de șantaj, imaginea 
Maiei Sandu și a proaspetei formațiuni 
politice PAS, înrolând-o în formarea Blocului 
ACUM. Bloc ce  nu s-a ales cu mai multe 
mandate de deputați decât dacă cele două 
partide ar fi  mers separat în alegeri, anticipând 
scrutinul cu o declarație de formare a Blocului 
postelectoral, deja în parlament. Foarte mulți 
au votat pentru Blocul ACUM ca trași de 
gât, nemulțumiți de prezența lui Năstase pe 
liste. Ulterior, comportamentul și prestația 
dânsului în funcția de vicepremier și ministru 
de interne doar au accentuat animozitatea 
electoratului nu numai față de liderul PPDA, 
dar și de formațiunea sa politică. Acum 
PPDA (mai puțin Andrei Năstase personal) 
ar putea oferi o alternativă pentru electoratul 
de dreapta nehotărât doar în cazul în care 
liderii acestui partid ar dovedi fl exibilitate 
în negocieri cu celelalte partide, declarate și 
ele proeuropene și unioniste: PDM, PLDM, 
eventual un bloc comun al unioniștilor. Cei 

de la PPDA, inclusiv Andrei Năstase, ar trebui 
să renunțe la orgoliile personale dacă vor să 
rămână în politica de la Chișinău. A trecut 
vremea discursurilor, a venit cea a faptelor în 
politica de pe malul stâng al Prutului. 
NU LUPTAȚI CU MAIA SANDU 

CĂ VEȚI PIERDE
Lăsăm fără comentariu replica lui Dan 

Dungaciu că, întâlnirea Maiei Sandu cu 
ambasadorul Federației Ruse Oleg Vasnețov 
și demersul de a obține o donație de vaccin 
Sputnic V, este „un moment tragic” și că „dă 
un semnal că, de fapt, este în afara spațiului 
european în care vaccinurile se iau din altă 
parte”. Lăsăm în afara comentariilor și criticile 
liderilor formațiunilor prezente în actualul 
încă legislativ care-și etalează „grija față de 
popor”, incriminându-i Maiei Sandu „un ping-
pong prostesc” între ea și Dodon, învinuind-o 
mai abitir decât pe Dodon de un orgoliu al 
anticipatelor. Da, Maia Sandu are orgoliu. 
Orgoliul dânsei este alimentat de eșecul din 
2019 de a duce la capăt dezoligarhizarea și 
reformarea justiției. Atunci anume cei care 
azi strigă în gura mare invective nemeritate 
au trădat-o. PDM a votat pentru demiterea 
Guvernului Sandu, argumentele de atunci 
fi ind de doi bani. Acum de ce-i cereți, domnilor 
democrați, să se înțeleagă cu Dodon? Despre 
ce? În loc să consolidați oprobiul public 
împotriva liderului socialist. Ori ați uitat ce a 
declarat acesta a doua zi după victoria Maiei 
Sandu și, implicit, a unora dintre voi: „Lupta 
abia începe!” Acum de ce-l mai țineți în brațe 
și nu-i creați o atmosferă insuportabilă de a 
mai călca pragul legislativului sau a convoca 
zdrențele de executiv la reședința PSRM? 

Încheiem aceste rânduri pe dimensiunea 
a două concluzii. Prima, a lui Marius 
Diaconescu, care afi rmă în fi nalul articolului 
citat: „Articolele critice la adresa Maiei 
Sandu sunt dovada clară că la București sunt 
divergențe la nivelul factorilor de decizie 
privitoare la politica României față de 
Republica Moldova: unii ar dori un sprijin 
ferm pentru președintele Maia Sandu, în timp 
ce alți decidenți pun la îndoială sinceritatea ei 
față de România și încă mai pescuiesc în apele 
secate din jurul unor personalități politice cu 
un discurs tradițional pro-românesc, dar fără 
un electorat sufi cient, care să îi propulseze în 
viitorul Parlament de la Chișinău”. Cea de-a 
doua, într-o consonanță absolut independentă 
de prima, e a colegului meu din Parlamentul 
Independenței, scriitorul Mihai Poiată. „Se 
întâmplă să citesc și opinii critice la adresa 
Maiei Sandu. Știu că unii nu sunt încântați 
de prestația dânsei, dar ea nu a devenit 
Președinte ca să placă absolut tuturor, ci ca să 
răspundă chemării de a-și sluji neamul și de 
a munci pentru binele nostru, împreună cu 
noi. Aș avea un sfat pentru prietenii mei din 
partidele de dreapta: Nu luptați cu Maia! Veți 
pierde. Maia nu poate fi  oprită. Dar poate și 
trebuie să fi e ajutată. Și cel mai înțelept slogan 
al partidelor de dreapta ar fi : „Într-un PAS cu 
Maia! Hai, Moldova!” 

Subsemnez fără rezervă ambelor concluzii. 
De astă dată fără riscul de a fi  taxat mai puțin 
corect și fără teama de a suporta oricare critici. 

CINE SUNT CRITICII CINE SUNT CRITICII 
PREȘEDINTEI MAIA SANDU
e
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DE CE ANALIȘTI POLITICI neașteptat: promovarea unor lideri politici
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

UTOPIA ATEISTĂ
În 2012, un psiholog irlandez a readus în 

atenţia publicului interesat de fenomenul 
religios o ipoteză pe cât de vehementă, pe 
atât de contestată: dispariţia religiei. Nigel 
Barber, autor al cărţii „Why Atheism Will 
Replace Religion” („De ce ateismul va înlocui 
religia”), e convins că, pe măsură ce situaţia 
materială a oamenilor se îmbunătăţește, 
disponibilitatea lor de a crede și de a fi  
reverenţioși faţă de o fi inţă supranaturală 
scade. De aceea, susţine el, în ţările bogate, 
ateismul înfl orește și va continua să prospere 
până când oamenii religioși vor deveni o 
minoritate. Studiul său a inclus măsurarea 
produsului intern brut (PIB) al ţării avute 
în vedere, preţurile locale și indicele de 
dezvoltare umană (HDI); pe baza acestor 
date, dr, Barber a ajuns la concluzia că o 
ţară de nivel mediu se va transforma într-o 
societate laică până în 2041.

Care este explicaţia propusă de psiholog 
pentru acest fenomen? El consideră că, 
atunci când posesiunile materiale sunt 
sufi ciente pentru a le acoperi necesităţile 
individuale, oamenii nu mai au nevoie să-și 
pună nădejdea în infl uenţe supranaturale. 
Religia va suferi un declin nu numai pentru 
că oamenii devin mai înstăriţi, ci și ca urmare 
a creșterii calităţii vieţii, a reducerii incidenţei 
bolilor grave și a educaţiei mai bune.

Ateismul militant, de altfel, propune un 
Paradis alternativ, o societate perfectă, o 
mântuire colectivă, ca urmare a progresului 
știinţifi c și tehnologic. Încă din 1932 
romanul „Minunata lume nouă”, semnat de 
Aldous Huxley, prezenta o asemenea lume 
utopică. Evenimentele descrise în carte 
se petrec undeva în Londra anului 2540. 
societatea perfectă imaginată de autor este 
un soi de paradis construit prin intermediul 
dezvoltării știinţei și a tehnologiei. Și cum 
e de așteptat, în această „lume nouă” nu 
mai este loc și pentru religie sau, citând un 
personaj din roman, Dumnezeu a ajuns să 
se manifeste ca o „absenţă”.

DE CE SE VREA ERADICAREA 
RELIGIEI?

În concepţia ateilor militanţi, renunţarea 
la religie nu este doar un proces inevitabil, 
ci și unul care trebuie grăbit. Asta pentru 
că religia e percepută ca o „boală” de care 
trebuie să te vindeci sau ca un drog de 
sevrajul căruia umanitatea trebuie să scape. 
Nu de puţine ori, religia a fost descrisă în 
termeni peiorativi și caricaturali, fi ind 
chiar acuzată că ar fi  „rădăcina tuturor 
relelor”. În acest context, ateii idealiști cred 
că eradicarea religiei ar duce la încetarea 
confl ictelor și, deci la o lume mai bună,

Abordarea este însă tendenţioasă, evitând 
să recunoască faptul că orice persoană 
religioasă, care urmează Biblia, Coranul 

sau altă carte (cel puţin percepută ca fi ind 
sacră), este chemată să fi e bună. Pe de altă 
parte, a spune că toate confl ictele lumii 
sunt generate de religie e un mod simplist 
de a vedea lumea. Războaiele lumii au fost 
și încă sunt susţinute politic și însufl eţite 
prin intermediul religiei. În cartea „I Don’t 
Believe in Atheists” („Nu cred în atei”), 
Chris Hedges, corespondent al ziarului Th e 
New York Times, demontează presupoziţiile 
ateilor militanţi (precum Richard Dawkins, 
Christopher Hitchens, Sam Harris ori Daniel 
Dennet) care descriu confl ictele armate ca 
fi ind rezultatul ideologiilor religioase. Spre 
exemplu, Chris Hedges cataloghează drept 
„ridicolă” teoria conform căreia războaiele 
din Balcani au fost generate de religie. Este 
adevărat că războiul din Balcani (ca multe 
altele) a fost alimentat cu ajutorul unor 
instrumente religioase, dar confl ictul armat 
era unul de natură economică.

În realitate, problema majoră a 
demersului ateismului militant este că 
prezintă formele preventive de religie ca 
reprezentând curentul principal. Pe de 
altă parte, nu face o distincţie clară între 
instituţiile religioase și religie.

Natura umană degradată face ca și 
instituţiile religioase să fi e atinse de corupţie, 
dar asta nu anulează valorile religioase.

ALTERNATIVA „RELIGIEI 
SECULARE”

În contextul vidului creat de excluderea 
credinţei (religioase), se propune crearea 
unei „religii seculare”. Alain de Botton 
este un gânditor contemporan, scriitor 
(romancier, eseist și jurnalist) și realizatorul 
mai multor programe de televiziune prin 
care popularizează știinţa împreună cu 
sistemul ideologic ateist. Într-un discurs, 
Alain de Botton încearcă să răspundă la 
o întrebare provocatoare. Care sunt acele 
aspecte ale religiei pe care ar trebui să le 
adopte ateii? Iar de Botton pledează în 
favoarea unei „religii pentru atei” (pe care 
o numește „Ateism 2.0”), care să integreze 
forme de tradiţie religioase ce hrănesc 
nevoia umană de comuniune, ritual și 
transcendenţă.

Sugestia lui de Botton a fost luată în serios. 
Așa se face că un grup condus de „capelanul 
ateu” Greg Epstein, autorul cărţii „Bun fără 
Dumnezeu” („Good Without God”), se 
întâlnește regulat duminica în încercarea de 
a construi o comunitate seculară puternică 
la Universitatea Harvard, folosindu-se de 
ceea ce el numește „aspectele pozitive” ale 
religiei. În cadrul „slujbelor” organizate 
acolo, se cântă diverse cântece, se fac 
anunţuri, iar capelanul care consideră că 
„nu toată religia e rea”, ţine o „predică”. 
Un  tip similar de slujbă ateistă e condus și 
de fostul pastor evanghelic Jerry DeWitt, 

Deși a părăsit credinţa, DeWitt își folosește 
experienţa pastorală pentru a construi o 
„biserică” de orientare ateistă.

O comunitate seculară similară se găsește 
și în Texas (SUA). Iniţiativa se vrea a fi  un 
cadru pentru suport social oferit tuturor 
celor care nu cred în Dumnezeu, dar vor 
să practice o anume formă de religie. Unul 
dintre liderii comunităţii Houston Oasis 
este Mike Aus, un fost pastor luteran care 
e în prezent ateu. Acesta se declară deschis 
către orice mesaj, „atâta vreme cât nu 
implică afi rmaţii dogmatice”. Afi rmaţia 
este surprinzătoare, în condiţiile în care 
necredinţa în Dumnezeu funcţionează 
totuși ca o dogmă.

În contextul unei societăţi concentrate 
pe valorile materiale, este posibil ca fi losofi a 
ateistă să fi e mai ușor de integrat. Totuși, 
fi losofi a ateistă nu poate funcţiona ca o 
soluţie defi nitivă, pentru ca ateismul, prin 
defi niţie este o negare: el neagă existenţa lui 
Dumnezeu. Iar această negare nu poate oferi 
și bazele unui nou stil de viaţă, deoarece, 
pentru o viaţă împlinită, individul are 
nevoie de credinţe afi rmate și de valori care 
să fi e susţinute. Aceasta explică, de fapt, de 
ce urcă acum pe scenă această nouă formă 
de „religie seculară”. Rămâne de văzut dacă 
noua manifestare de „religiozitate seculară” 
va reuși să răspundă nevoii umane de 
transcendent.

PREDISPOZIŢIA CĂTRE 
RELIGIOS

Până la urmă, de ce este omul o fi inţă 
religioasă? Ipoteza larg răspândită este 
aceea care susţine că religia a apărut și s-a 
dezvoltat ca un răspuns la lipsurile, nevoile 
și nesiguranţa cu care s-au confruntat 
strămoșii noștri. Se consideră că viaţa grea 
a favorizat dezvoltarea religiei, care aducea 
benefi cii emoţionale oamenilor copleșiţi de 
numeroasele difi cultăţi ale traiului zilnic. 
În schimb, azi, credinţa în supranatural ar 
fi  în declin, pentru că tot mai mulţi oameni 
obișnuiţi se bucură de un nivel de viaţă 
decent și de o relativă siguranţă în ceea ce 
privește sănătatea și siguranţa fi nanciară.

Numai că studii din domeniul 
psihologiei oferă o perspectivă mai largă. 
Omul este „construit” pentru a fi  religios. 
Cercetări conduse de Bruce Hood profesor 
de psihologie la Universitatea Bristol, 
arată că ne naștem cu predispoziţia către 
supranatural și religios. Așadar, religia 
derivă dintr-o forţă psihologică extrem de 
puternică, ce depășește împlinirea unor 
nevoi primare. O serie de studii susţin 
această construcţie proreligioasă a fi inţei 
umane – așa s-a deschis terenul pentru 
neuroteologie. Creierul uman nu doar că ne 
permite trăirea experimentelor religioase, ci 
este pe deplin confi gurat în această direcţie. 
Astfel spus, creierul are și o „funcţie 

religioasă”, alături de celelalte recunoscute 
în mod tradiţional: gândire, limbaj (scris 
și verbal), imaginaţie, aptitudini artistice 
sau știinţifi ce ș.a.m.d. Ca atare, profesorul 
Hood crede că este inutil demersul de a-i 
face pe oameni să-și abandoneze credinţele 
religioase.

Descoperirile recente sunt, pe de o parte, 
o serioasă provocare pentru ateii militanţi 
(precum Richard Dawkins, autorul cărţii 
„Th e God Delusion”), care consideră 
că originea convingerilor religioase o 
constituie slaba educaţie și „îndoctrinarea” 
din copilărie. Pe de altă parte, faptul că 
suntem conștienţi pentru a fi  religioși ar 
trebui să fi e punctul de plecare în (re)găsirea 
locului cuvenit al fenomenului religios în 
societatea umană, oricât de sofi sticată sau 
avansată tehnologie se pretinde a fi  aceasta.

NOUA „RELIGIE SECULARĂ”
Până la urmă, nevoia fi inţei umane de 

transcedent este recunoscută și de adepţii 
ideologiei ateiste, în acest registru născându-se 
noua „religie seculară”, care nu face altceva 
decât să înlocuiască o formă de religiozitate 
cu o alta. Totuși, în ciuda faptului că nevoile 
(fi e ele de natură psihologică, socială sau 
materială) nu pot fi  ignorate, motivul 
principal pentru care cineva devine adeptul 
unei religii (fi e ea seculară sau teistă) ţine, 
până la urmă de convingere și nu (doar) de 
împlinirea acestor nevoi. Or, din această 
perspectivă ateismul este insipid și nu poate 
satisface nevoile intrinseci naturii umane. 
Din acest motiv, nu va atrage masele. 
Se prea poate ca această nouă formă de 
„religiozitate seculară” să ofere ceva în plus, 
dar nu va reuși să constituie un înlocuitor 
pentru „religia veritabilă”, pe care mulţi o 
vor prefera cu siguranţă, în continuare.

DE LA RELIGIA LIPSEI, 
LA LIPSA RELIGIEILA LIPSA RELIGIEI

UTOPIA ATEISTĂ sau altă carte (cel puţin percepută ca fiind

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Un grup de atei din Sacramento, California, a pregătit pentru perioada Crăciunului 
un număr de 55 panouri publicitare care afi șează imagini cu localnici și sloganuri 

precum „Bun fără Dumnezeu” (Good without God), „Să fac binele este religia mea” 
(Doing good is my religion), ori „Crede în tine însuţi” (Believe in yourself).

Este doar o nouă iniţiativă încadrată în tendinţa actuală de afi rmare vocală a 
ateismului, conform căruia viitorul umanităţii va fi  areligios. În conștiinţa populară, 
s-a diseminat deja ideea că suntem într-o perioadă de tranziţie, iar societatea umană, în 
procesul ei continuu de evoluţie, va renunţa la credinţele religioase, singurul dumnezeu 
recunoscut urmând să fi e sinele.

religioasă” alături de celelalte recunoscute

GREG M EPSTEIN
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O ENCICLOPEDIE A MIROSURILOR DIN TRECUT 

Enciclopedia, o premieră de acest gen, 
„va permite utilizatorilor de internet 

să descopere modul în care mirosurile 
au modelat comunităţile și tradiţiile 
noastre”, se explică într-un comunicat al 
Universităţii Anglia Ruskin (Cambridge), 
una dintre cele șase structuri europene 
implicate în Proiectul Odeuropa. De 
asemenea, utilizatorii vor putea să plaseze 
în contextul lor istoric mirosuri care există. 
și în prezent, precum cel de rozmarin, 
foarte popular în secolele al XVI-lea și al 
XVII-lea, deoarece i s-a atribuit puterea de 
a ţine la distanţă ciuma. 

Pe baza indiciilor regăsite cu ajutorul 
inteligenţei artifi ciale în texte istorice sau 
în picturi, chimiștii și parfumierii implicaţi 
în acest proiect vor fi , de asemenea, 
responsabili de redarea mirosurilor 
specifi ce din anumite epoci - cum ar fi  cel 
de tutun sau cel al unor parfumuri istorice 
dar și din unele spaţii, precum miasmele 
din zonele urbane, provocate de revoluţia 
industrială.

 „Unul dintre cercetătorii noștri se 
ocupă de picturi și va încerca să recreeze 

parfumul (bătăliei) Waterloo”, a declarat 
cu entuziasm istoricul William Tullett, 
profesor la Universitatea Anglia Ruskin.

Probele de mirosuri reconstituite de 
cercetători vor fi  prezentate, începând de 
anul acesta, la diferite muzee europene, 
vizitatorii având ocazia să plonjeze olfactiv 
în trecut.

Istoricul specializat în mirosuri a 
explicat că, printre evenimentele viitoare, 
se vor număra colaborări cu site-uri care 
se ocupă de reconstituiri istorice sau cu 
muzee în care publicul va putea încerca 
să facă asocierea dintre un miros și 
pictura potrivită. „Ceea ce îi interesează 
pe oameni este să știe cum se trăia în 
trecut, cum mirosea”, a explicat pentru 
AFP cercetătorul, care intenţionează să 
„ofere oamenilor o experienţă mai intimă 
a trecutului”, dar și „să îi încurajeze să dea 

atenţie în prezent mirosurilor din jurul lor”. 
În opinia sa, anosmia cauzată de Covid-19 
a readus simţul mirosului în prim-plan. 

Proiectul Odeuropa, al cărui cost se 
ridică la 2,8 milioane de euro, va scoate 
totodată în evidenţă o dezbatere pe 
tema statutului mirosurilor. „Ar trebui 
considerate mirosurile ca aparţinând 
patrimoniului nostru cultural?”, se întreabă 
Tullett. „Și dacă da, trebuie să le conservăm 
pentru viitor?”, a adăugat el. 

În cadrul proiectului se va avea în 
vedere, de asemenea, dezvoltarea „unui 
nas computerizat, capabil să urmărească 
mirosurile și experienţele olfactive prezente 
în textele digitalizate” în mai multe limbi, 
după cum a adăugat colegul lui Tullett, 
profesorul Peter Bell, de la Universitatea 
Friedrich-Alexander din Erlangen, 
Germania. 

AVIONUL A LANSAT PATRU 
BOMBE 

1943 a fost un an decisiv pentru Italia. 
Cu câteva luni înainte de bombardarea 
Vaticanului, avusese loc o revoltă împotriva 
lui Benito Mussolini. Odinioară un aliat de 
nădejde al lui Adolf Hitler, Mussolini suferise 
înfrângeri majore în timpul războiului, 
iar, pe 24 iulie 1943, a primit votul de 
neîncredere (sinonim cu îndepărtarea de la 
putere) al Marelui Consiliu al Fascismului, 
conform canalului History.

În aceeași zi, Aliaţii au invadat Sicilia. 
Câteva luni mai târziu, Italia a capitulat 
ofi cial, dar acest act nu a adus liniștea mult 
dorită. Afl ând că fostul lor aliat a „aruncat 
prosopul”, trupele germane afl ate pe 
teritoriul Italiei au opus o rezistenţă dură, 
iar ţara a rămas un câmp de luptă. 

Apoi, în seara zilei de 5 noiembrie, 
bombele au lovit Vaticanul. Conform 
spuselor unui martor ocular, consemnate de 
cardinalul Domenico Tardini în 1944, „timp 
de peste o jumătate de oră, un avion a fost 
auzit survolând Roma și în special Vaticanul. 
La aproximativ 20:10, în timp ce o escadrilă 

a Aliaţilor survola, și ea, Vaticanul, avionul 
care până atunci zburase în cerc a lansat 
câteva bombe și a părăsit zona”. 

Potrivit aceleeași relatări, bombele au 
căzut în Grădinile Vaticanului: prima, lângă 
clădirea radioului, a doua, lângă clădirea 
guvernului, a treia a căzut pe atelierul 
de mozaicuri, iar a patra, lângă clădirea 
arhiepiscopului. 

CINE A FOST DE VINĂ? 
ALIAŢII... 

Nu au existat morţi, însă asaltul în sine 

a fost șocant. Au fost distruse ziduri și 
acoperișuri, ferestrele au fost spulberate, 
iar rezidenţii Vaticanului au trecut prin 
momente terifi ante. Misterul din spatele 
acestui atac sporea sentimentul de anxietate. 
În general, locuitorii Vaticanului i-au 
învinuit pe germani sau pe fasciștii italieni. 
Însă chiar a fost așa? 

Potrivit unui mesaj transmis de 
Monseniorul Walter Carroll, membru 
al Secretariatului de Stat al Vaticanului, 
către cardinalul Luigi Maglione, „într-o 
conversaţie pe care am avut-o săptămâna 
trecută cu șeful Statului Major american, am 
fost informat  - în mod strict confi denţial - că 
aceștia cred că Vaticanul a fost bombardat de 
un pilot american care s-a rătăcit. 

De fapt, un alt pilot american a raportat 
că a văzut un avion al forţelor Aliate lansând 
bombe asupra Vaticanului. Generalul a 
exprimat sincere regrete și a dat asigurări că 
va fi  sporită precauţia, pentru a evita un nou 
incident de acest fel.”

Ipoteza bombardării Vaticanului de 
către Aliaţi este susţinută și de o telegramă 
strict secretă, trimisă pe 8 noiembrie 1943 
Ministerului de Externe britanic: „Cred că 
probabil noi am bombardat Vaticanul”. 

La acea vreme, se credea că un bombardier 
aliat a întâmpinat probleme la motor și a 
fost forţat să-și arunce bombele, pentru 
a se putea întoarce la baza aeriană. Din 
cauza norilor, pilotul nu a realizat că se afl ă 
deasupra Vaticanului. Însă această poveste 
a fost infi rmată ulterior de o investigaţie 
ofi cială, care a arătat că bombardierul în 
cauză își aruncase încărcătura explozivă la 
zeci de kilometri distanţă de Roma. 

...SAU FASCIȘTII ITALIENI?
De atunci, vina le-a fost 

atribuită fasciștilor. Într-un volum publicat 
în 2010, jurnalistul italian Augusto Ferrara 
susţine că atacul a fost intenţionat și a 
fost comandat de Roberto Farinacci, un 
politician fascist atât de pro-german, încât 
până și Mussolini îl considera extremist. 
Aparent, motivul bombardării Vaticanului a 
fost distrugerea staţiei radio a Vaticanului, 
despre care Farinacci credea că le transmite 
mesaje Aliaţilor. 

Potrivit Catholic News Agency, în 
cartea sa, Ferrara reproduce o conversaţie 
telefonică între doi preoţi, interceptată de 
agenţii italieni, care pare să susţină această 
versiune.  În această conversaţie, unul dintre 
prelaţi condamnă „atacul americanilor”, dar 
celălalt îl corectează, spunând: „Nu au fost 
americanii, au fost italienii”. Apoi, dă detalii 
despre implicarea lui Farinacci.

Însă, cum niciuna dintre aceste teorii nu 
a fost confi rmată ofi cial, misterul continuă 
să planeze asupra acestui episod bizar al 
celui de-al Doilea Război Mondial. 

Un eseu publicat de istoricul Patricia 
McGoldrick sugerează că germanii au stat 
în spatele bombardamentului. Aceștia 
i-ar fi  ordonat lui Farinacci să organizeze 
operaţiunea și să facă în așa fel încât să 
pară că Aliaţii au pus-o în aplicare, pentru 
a stârni revoltă în rândul catolicilor din 
America de Sud. 

Indiferent care este varianta adevărată, 
un lucru este cert: bombardarea Vaticanului 
ne demonstrează că multe întâmplări din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
rămân învăluite în mister deși au trecut 
aproape opt decenii de când s-au petrecut. 

CINE A BOMBARDAT VATICANUL PE 5 NOIEMBRIE 1943? 

PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM

FILARMONICA PLOIEȘTIFILARMONICA PLOIEȘTI

VIONUL A LANSAT PATRU

Domenico Tardini 
a fost secretar de 

stat al Vaticanului
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un petic de pământ din Italia a reuşit 

să işi păstreze neutralitatea şi să se menţină departe de confl ict: Vaticanul. Și totuși 
liniștea a fost spulberată pe 5 noiembrie 1943, când un avion neidentifi cat a aruncat 
mai multe bombe asupra clădirilor istorice ale acestui oraș-stat. De ce a avut loc acest 
atac bizar, aparent lipsit de sens? Cine a stat în spatele lui? lată istoria pe scurt a unui 
eveniment care naște întrebări chiar și în zilele noastre, scrie site-ul incredibilia.ro.

a Aliaţilor survola și ea Vaticanul avionul

Roberto Farinacci

parfumul (bătăliei) Waterloo” a declarat atenţie în prezent mirosurilor din jurul lor”

Un grup format din istorici, experți 
în inteligența artifi cială, chimiști și 

parfumieri a anunţat că intenționează să 
redea pentru expoziții mirosurile specifi ce 
din Europa secolului al XVI-lea până în 
secolul XX și, în același timp, va realiza o 
enciclopedie a izurilor, a informat recent 
AFP.

RECITAL CAMERAL
 – VIAȚA FĂRĂ SUBTITRARE

 – 21 APRILIE 2021, ORA 19,00
Concertul se va desfășura cu public și va fi  transmis 

și integral live pe Virtual Concert Hall.

www.fi larmonicaploiesti.ro

CONCERT SIMFONIC 
– 22 APRILIE 2021, ORA 19,00

Simfonia în Re major, G. 490 de Luigi 
Boccherini, Concertul nr. 4 în Re major 
pentru violoncel și orchestră de Joseph Haydn 
și Simfonia nr. 2 în Re major, op. 11 de Norbert 
Burgmüller compun programul concertului 
pe care vi-l propunem joi, 22 aprilie 2021, de 
la ora 19.00. La pupitrul dirijoral al orchestrei 
simfonice ploieștene se va afl a maestrul Radu 
Postăvaru, iar solist va fi  violoncelistul Răzvan 
Suma.

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

 BERBEC
Cheltuielile îți pot destabiliza 
bugetul pentru multă vreme, 
de aceea fi i prudent și 
urmează o listă clară și strictă. 
Există riscul să achiziționezi 

bunuri sau servicii nemulțumitoare. 
Contextul astral îți infl uențează și relațiile cu 
anturajul apropiat. Sunt posibile discuții 
aprinse, neînțelegeri privitoare la studii și 
călătorii, dar și de la banalitățile cotidiene. 
Evită contradicțiile și depune eforturi pentru 
aplanarea oricărui confl ict. 

 TAUR
Ocupă-te de treburile tale 
personale, stabilește-ți 
planuri de îngrijire 
coporală, dar și întâlniri cu 
prietenii sau vizite în locuri 

dragi. Stările tale de spirit sunt fl uctuante, 
astfel că ar fi  bine să lași grijile deoparte. Sunt 
momente favorabile pentru a lua decizii 
importante în plan fi nanciar. Este posibil să 
primești salariul, o primă, cadouri sau 
favoruri, care cumva încheie o etapă de câștig 
din activitatea profesională desfășurată. 

 GEMENI
Ești tulburat, însă este greu 
de deslușit ce anume te 
nemulțumește. Probabil că 
este un cumul de stări, trăiri 

și emoții adunate de multă vreme, iar acum 
ies la iveală. Fii prudent în privința sănătății, 
pentru că se pot evidenția afecțiunile cronice. 
De evitat, pe cât posibil, consultațiile, 
analizele medicale și intervențiile chirurgicale, 
deoarece există un risc mare de erori. Ai 
nevoie de odihnă, detașare de cotidian, o 
dietă ușoară și plimbări în aer liber. 

 RAC
În urma evenimentelor în 
care ai fost și mai ești încă 
implicat alături de prieteni 
sau colegi de serviciu te vei 

hotărî să renunți, atât la unii, cât și la unele 
acțiuni sau proiecte comune. Sunt zile 
tensionate, datorită contextului astral. 
Retrage-te din forfota cotidiană, întoarce-ți 
privirile spre propria ta persoană și gândește-
te pe îndelete la tine. Chiar este un moment 
prielnic de a-ți reorganiza viața. Sănătatea 
este vulnerabilă, deci evită eforturile și spațiile 
zgomotoase. 

 LEU
Multe controverse în plan 
profesional. Imagina ta 
publică, cât și relațiile cu 
șefi i sau cu autoritățile în 

general vor suferi modifi cări subtile, însă 
sufi cient de puternice încât să realizezi că se 
petrece ceva dincolo de aparențe. Se 
conturează un fi nal de etapă în relațiile de 
prietenie și protectorat în câmpul muncii. 
Prudență și detașare! Ai nevoie de oameni noi 
și de cu totul alte planuri de viață. 

                       FECIOARĂ
Ești mai mult pe drumuri, 
în călătorii sau făcând 
planuri în acest sens. 
Intențiile îți pot fi  

zădărnicite de situația fi nanciară sau de 
moft urile celor dragi. Totuși vei găsi soluții 
bune pentru a te descurca onorabil cu toate. 
Revin în atenție chestiuni socio-profesionale 
care trebuie fi nalizate rapid și fără 
resentimente. Este bine să-ți revizuiești 
relațiile de muncă, în special cele cu șefi i și 
autoritățile. Se anunță dialoguri și întâlniri cu 
prietenii. Evită să le povestești multe și 
mărunte despre tine. 

                                              BALANȚĂ
Cheltuielile și discuțiile pe 
teme fi nanciare sunt la 
ordinea zilei. Se pare că 
există restanțe la anumite 

servicii de care ai benefi ciat sau benefi ciezi 
încă. Dar și cei dragi apelează la sprijinul tău 
material pentru a-și rezolva moft urile 
personale. Apar oameni în preajma ta, care te 
vor ajuta să rezolvi demersuri legate de 
călătorii sau de studii. Fii prudent dacă 
trebuie să iei decizii sau să vorbești în public, 
pentru că mentalul este suprasolicitat și 
obosit. Este rost de întâlniri cu persoane 
importante.

                 SCORPION
 În relațiile parteneriale se 
prefi gurează schimbări 
importante, dar este vorba 
despre secvențe vechi care 
acum doar se pun la punct 

defi nitiv. Stabilește-ți obiective clare în orice 
tip de colaborare și urmează-le îndeaproape. 
Apar noutăți fi nanciare, în mod special la 
secțiunea bani și bunuri comune cu alții. Este 
rost de a primi bani dintr-o colaborare sau 
dintr-un împrumut. Pot intra în discuție 
moștenirile, partajele personale și 
profesionale. Se întrevăd călătorii, dar și 
dorința de a-ți rafi na sufl etul cu activități 
culturale. 

           SĂGETĂTOR
Ai multă treabă la serviciu. 
Treburile cotidiene 
alcătuiesc tema principală, 
astfel că ești nevoit să te 
concentrezi pe mai multe 

subiecte deodată. Alege prioritățile și ai 
încredere că vei rezolva totul corect și la timp. 
Pe de altă parte, vei fi  nevoit să pui la punct 
fi e relația cu partenerul de viață, fi e 
colaborările în care ești implicat sau dorești 
să te implici. Discerne totul cu răbdare, iar la 
nevoie, sfătuiește-te cu cineva de încredere. 
Verifi că-ți situația fi nanciară.   

                 CAPRICORN
Cei dragi au nevoie de 
sprijinul tău material și 
moral chestiunile lor 
personale, dar și în 
activitățile voastre comune. 

Este bine să le fi i alături și să te bucuri de tot 
ce aveți de realizat împreună. Pe de altă parte, 
se conturează un fi nal de etapă în plan 
profesional. Sunt posibile modifi cări ale 
regimului muncii, sarcini de lucru noi, dar și 
schimbarea atitudinii tale față de muncă și 
implicațiile ei. Se pot ivi noutăți parteneriale. 
Fie primești o propunere de colaborare, o 
cerere în căsătorie, fi e o invitație de a te 
implica în activități distractive.

         VĂRSĂTOR
Este momentul pentru 
treburi gospodărești. Ai 
spor în rezolvarea 
demersurilor patrimoniale, 
dar și în discuțiile cu 

membrii familiei. Se recomandă prudență, 
deoarece sunt posibile răsturnări de situație 
deosebite în relațiile cu ceilalți. Relațiile 
sentimentale se reconfi guerază, fi ind 
probabil discuții foarte aprinse. Relația cu 
persoana iubită sau cu copiii își va modifi ca 
termenii și condițiile de desfășurare sau ceva 
intervine și chiar schimbă defi nitiv situația 
amoroasă. 

 PEȘTI
Apar noutăți în relațiile cu 
anturajul apropiat, dar și 
în segmentul domestic. 
Este nevoie de o 

reorientare a scopurilor personale și de o 
curățenie drastică printre persoanele cărora 
le acorzi încredere. Contextul astral al 
săptămânii te va ajuta să privești obiectiv la 
situația familală și la nevoile reale ale 
membrilor familiei. Se pot fi naliza treburi 
gospodărești, poți discuta cu neamurile 
despre obiectele de patrimoniu sau poți trasa 
un plan viabil de îmbunătățire a spațiului 
locativ. 

BERBEC
21 martie - 20 aprilie

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

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

TRATAMENTUL FĂRĂ 
MEDICAMENTE

* Îndreptaţi-vă atenţia asupra 
som nului: dormiţi sau nu dormiţi 
sufi cient?

* Ordonaţi-vă programul zilnic: 
mesele la ore bine stabilite, pauze 
regulate, orga ni zarea timpu lui 
liber în aşa fel încât să găsiţi răgazul 
să vă reechilibraţi sufl eteşte.

* Mişcarea şi exerciţiile fi zice 
vă pot relaxa şi decontracta, cu 
condiţia să fi e efectuate în aer liber.

* O alimentaţie echilibrată 
vă ajută să vă menţineţi forma 
fi zică şi psihică: consumaţi fructe 
proaspete în cantităţi mari; de 

asemenea, produse lactate şi 
cereale integrale.

* Apelaţi la tratamentul cu apă - 
jeturi şi spălături cu apă rece, şi la 
remediile naturiste, mai ales atunci 
când pe lângă stările depresive 
şi oboseală intervine şi slăbirea 
sistemului imunitar.

* Nu uitaţi vitaminele, 
substanţele minerale şi 
microelementele. Tonifi ante sunt 
şi drojdia de bere sau preparatele 
cu fi er şi magneziu.

PREPARATE PE BAZĂ DE 
PLANTE

Sunt cele mai recomandate în 
cazul stării de oboseală, dar şi în 

faza de convalescenţă ce succede 
bolilor grave. Efectul lor este 
energizant şi revitalizant.

* Printre „întăritoa re le” pe bază 
de plan te se numără pre pa ratele 
(ta bletele) cu Gin seng, cu usturoi 
şi ger meni de grâu.

* În cazul scă derii rezistenţei 
fi zice datorită vârstei, se 
recomandă prepa ratele cu Ginkgo 
Bi lo ba, care previn slaba irigare cu 
sânge a creierului.

* Ca ener gizant general, 
derivatele stu pului şi pre pa  ratele 
cu A loe fac mi nuni.

* Nu uitaţi nici ceaiul de 
sunătoare, un cal mant ideal.

http://arhiva.formula-as.ro

Ă Ă d l f d

PAPA FRANCISC, UN MARXIST 
ARGENTINIAN ARGENTINIAN 

- Cum judecaţi aceste cuvinte? 
- Mi se par o idioțenie, dar, dacă le spune Papa 

trebuie să existe o bază, pentru că nu ar inventa ceva 
neadevărat numai pentru a uimi. Această afi rmatie, 
însă, este cu adevărat gratuită, de parcă Suveranul 
Pontif ar inventa texte evanghelice care îi sunt comode. 
După mine, este un discurs care nu există deloc...

 - Să înţeleg că nu aveţi o părere bună despre Papa 
Bergoglio... 

- Acest Papă mă convinge foarte puţin, deoarece 
este un marxist argentinian care are obrăznicia să se 
numească Francisc. 

- Chiar și marxist? 
- Bineînteles, eI în trecut a primit și un crucifi x cu 

ciocan și seceră într-o ţară sud-americană... 
- Există cei care susţin că Papa nu ar trebui să 

se ocupe de politică și că astfel de afi rmaţii sunt o 
interferenţă a Bisericii în Stat. Dumneavoastră, în 

calitate de liberal, sunteţi de acord cu acest lucru?
 - Nu, nu accept această ingerinţă. Este normal, este 

de înţeles și este corect ca Papa, care nu este numai 
șeful Bisericii Catolice, ci și al unui stat mic, să-și 
exprime opinia cu privire la chestiuni care au relevanţă 
politică naţională. Acesta este un drept pe care nu 
îl neg, așa cum nu aș permite niciodată contrariul, 
respectiv ca Statul să intervină în problemele Bisericii. 
Faptul că Suedia are Biserică de Stat este o manifestare 
tipică a aberantului socialism suedez, nu este un lucru 
acceptabil. Cred cu tărie în cuvintele lui Cavour: Stat 
liber Biserică liberă. 

- Dar, revenind la proprietatea privată, de ce este 
atât de important să continuăm să o apărăm?

- Protejarea drepturilor de proprietate, din punct 
de vedere economic și social, este unul dintre acele 
lucruri atât de evidente, încât nimeni nu le-a înţeles. 
Fără o astfel de protecţie există mizerie, așa cum 
confi rmă Uniunea Sovietică și așa cum a confi rmat 
China până când nu a slăbit frâiele orașelor de coastă. 
Protejarea proprietăţii private este cea mai importantă 
valoare în coexistenţa umană. Faptul că acest Papă nu 
înţelege acest lucru demonstrează doar cât de mult 
tind ecleziasticii să fi e analfabeţi. 

- Și, totuși, guvernul argentinian și o parte din 
stânga italiană au propus legea patrimoniutui, 
pentru a sprijini cheltuielile care derivă din situaţia 
de urgenţă declanșată de Covid-19. O consideraţi o 
măsură excesivă? 

- Deci, să pornim de la o presupunere. Această 
pandemie, în termeni cantitativi, este ridicolă. Gripa 
spaniolă a cauzat 50 de milioane de morţi, când 
populaţia mondială era de un miliard și 300 de 
milioane, în timp ce Covid-19 a avut 40 de milioane de 
persoane din șase miliarde de persoane și, prin urmare, 
a afectat 0,004 din populaţie. Este o cifră derizorie. Are 
consecinţe grave numai asupra persoanelor în vârstă, 
care au alte patologii. Din cauza coronavirusului, am 
adoptat măsuri care vor dăuna afacerilor, hotelurilor 
și restaurantelor și efectele dramatice pe care le 
vor provoca le vom vedea doar când se va termina 
pandemia.

Economistul Antonio Martino contestă teoria 
Papei Francisc, conform căreia proprietatea 

privată nu este un bun primar inviolabil. „Dreptul 
la proprietate este un drept natural secundar, derivat 
din drepturile care le revin tuturor, rezultând din 
bunurile create; nu există nicio justiţie socială 
capabilă să înfrunte inechitatea, care să presupună 
concentrarea bogăţiei.” Aceste cuvinte sunt un nou 
atac la proprietatea privată făcut recent de Papa 
Francisc.

 Ziarul italian Il Giornale a cerut în acest sens 
opinia economistului liberal Antonio Martino, 
membru în Forza Italia și fost ministru în guvernele 
Berlusconi. 

Este adevărat 
că apatia şi 

oboseala dispar treptat, 
pe măsură ce ne 

adaptăm la noul sezon, 
dar există întotdeauna 
„trucuri” care ne ajută 
să facem tranziţia mai 

rapid şi să „îmblân zim” 
simptomele asteniei de 

primăvară.
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Petrolul Ploiești a pierdut, 
sâmbătă, partida cu 

Concordia Chiajna, disputată, 
pe „Ilie Oană”, în cea de-a doua 
etapă din play-out-ul ligii a doua 

la fotbal. Un penalti ratat, două 
bare, un gol anulat, discutabil, pe 
motiv de ofsaid și un altul primit 
la singura ocazie a oaspeților, 
grație reușitei lui Lucian Ion 

(30), au dus la al doilea eșec 
consecutive pe teren propriu, 
după cel cu CS Mioveni, tot 0-1.

În etapa următoare, 
programată să se dispute la 
jumătatea acestei săptămâni, 
Petrolul va sta, meciul din 
deplasare cu Viitorul Pandurii 
Tg. Jiu fi ind amânat. Astfel, 
următoarea confruntare a 
„lupilor” va fi  tot pe „Ilie Oană”, 
sâmbătă, 17 aprilie, de la ora 
12.30, cu Gloria Buzău.

FC Petrolul: Avram – Olaru 
(89 Nir Lax), Mondragon, 
Meijers, Țicu – S. Pană – 
Constantinescu (46 Bratu), 
Ekollo (46 R. Moise), Roige 

(cpt) (68 Arnăutu), Vajushi (89 
Mitrea) – Buhăescu. Antrenor: 
Octavian Grigore.

Concordia: Chesneau – Borța, 
Marc (cpt), L. Ion, Cherecheș – 
Biceanu, Piper (29 Ciucureanu) – 
M. Dumitru (87 Cocoș), Rosado 
(33 Lazăr), Deac (29 Llullaku) – 
Herghelegiu. Antrenor: Claudiu 
Niculescu.

Au arbitrat: Marius Chițu 
(Târgoviște) – Iulian Brânză 
(Botoșani) și Ramona Udrea 
(Tg. Jiu). Arbitru de rezervă: 
Vasile Buzea (București).

Observatori: Marian 
Lumânare (București) și Teodora 
Albon (Cluj-Napoca).
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Fotbal

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

0372.032.313

LA MULȚI ANI, LA MULȚI ANI, 
MIRCEA MIRCEA 
DRIDEA!DRIDEA!

Seniorul fotbalului ploieștean, 
Mircea Dridea, a împlinit, 

săptămâna trecută, venerabila vârstă de 
84 de ani!

Cu trei titluri de campion naţional, 
o Cupă a României, aproape 300 de 
meciuri jucate şi 145 goluri marcate în 
tricoul galben-albastru, Mircea Dridea 
este omul care se identifi că, practic, cu 
istoria Petrolului. Legendă vie a fotbalului 
prahovean, simbol al generației de aur, 
Mircea Dridea a fost și rămâne mai mult 
decât un sportiv, un exemplu de urmat 
pentru fi ecare dintre noi.

La mulţi ani, Maestre, multă 
sănătate, putere și bucurii din partea 
echipei ziarului nostru!

Judo

Judoka Vanessa Tolea, de la CSM Ploiești, a devenit campioană naţională „U21” a 
categoriei „48 kg”, în timp ce Sergiu Anastase este vicecampion naţional al categoriei 

„81 kg” la judo, în urma Finalei Campionatelor Naţionale de judo pentru juniori 1 – 
„U21”, individual şi pe echipe, competiţie la care au participat 237 de sportivi de la 85 
de cluburi din ţară, la individual, şi 11 echipe, la masculin. Evenimentul a fost găzduit 
de Sala „NATO” a Hotelului Piatra Mare, din Poiana Braşov, în perioada 8-11 aprilie, 
sportivii de la CSM-CFR-CSŞ Ploieşti fi ind pregătiţi de Gheorghe Savu (coordonator), 
Mihai Trandafi rescu, Doru Munteanu şi Cosmin Slăveanu.

 VANESSA TOLEA, MEDALIE DE  VANESSA TOLEA, MEDALIE DE 
AUR LA CN PENTRU JUNIORI 1AUR LA CN PENTRU JUNIORI 1

etrolul Ploiești a pierdut la fotbal Un penalti ratat două
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