
Mâine, Consiliul Local va aproba 
bugetul de venituri al Primăriei 

Ploiești pentru anul 2021, estimat la 708,19 
milioane de lei, din care 211,57 mil. lei ar 

însemna fonduri europene, 
acestea din urmă fi ind posibil 
de accesat numai dacă încep la 
propriu marile investiții pentru 
care s-au semnat contracte de 
fi nanțare prin POR 2014-2020. 
Bugetul de cheltuieli este în 
cuantum tot de 708,19 milioane 

de lei. Pentru secțiunea de funcționare va 
fi  disponibilă suma de 482, 49 mil. lei, iar 
pentru secțiunea de dezvoltare-225,7 mil. lei. 
De reținut ar fi  deocamdată câteva cifre din 

bugetul care asigură funcționarea orașului: 
cheltuieli de personal-32 mil. lei cu aparatul 
propriu, 18,32 mil. lei cu Poliția locală, 11,12 
mil. lei cu asistența medicală comunitară, 
39,26 mil. lei pentru asistența socială, 14,59 
mil. lei Finanțe locale; subvenții energie 
(probabil termică)- 48 mil. lei;  gratuități 
transport public-36,57 mil. lei; servicii 
prestate de SGU-20,3 mil. lei; rambursări 
credite-56,8 mil. lei; transfer către instituțiile 
de cultură-50,49 mil. lei; asistență socială-32, 
02 mil. lei; salubritate-22,45 mil. lei. 

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

www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro
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Mediul de afaceri Mediul de afaceri 
prahovean, în al prahovean, în al 
doilea an de pandemiedoilea an de pandemie
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„Oamenii bogați cărora le lipsesc convingerile, sunt mai periculoși în 
societatea modernă decât bietele femei, cărora le lipsește moralitatea.”

- Culese de Tata  George Bernard Swah (1856 - 1950) scriitor irlandez

Continuare în pagina 3
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Până unde poate duce 
„războiul” PSRM cu 
Curtea Constituțională?

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

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Toate bune și 
frumoase, dar 

până la un anumit punct. 
Mai exact este vorba 

despre generalizarea 
acestei subvenții pentru 
toți locatarii de la bloc, 
indiferent de veniturile 

realizate. Subvenție va 
primi și cel cu 1.500 lei/
lună, și cel cu venituri de 
10.000 lei/lună. La această 

facilitate se adaugă și 
un alt tip de sprijin, cel 
pentru ajutoarele de 
încălzire, care se dau, 

de data aceasta, numai 
persoanelor cu venituri 
mici.

Sărbători luminate!Sărbători luminate!
,

Sărbătorile Floriilor și a Sf. Paști este timpul care ne cheamă la bunătate, sensibilitate, modestie, dăruire. Sărbătorile Floriilor și a Sf. Paști este timpul care ne cheamă la bunătate, sensibilitate, modestie, dăruire. 
Vă dorim să ne regăsim mai frumoși sufl etește, cu empatie față de tot ceea ce ne înconjoară!Vă dorim să ne regăsim mai frumoși sufl etește, cu empatie față de tot ceea ce ne înconjoară!

Redacţia ziaruluiRedacţia ziarului

ubvenție va facilitate se adaugă și de data aceasta numai

DE 20 DE ANI, PRIMĂRIA PLOIEȘTI ARUNCĂ DE 20 DE ANI, PRIMĂRIA PLOIEȘTI ARUNCĂ 
BANII PE SUBVENȚII, ÎN LOC SĂBANII PE SUBVENȚII, ÎN LOC SĂ
INVESTEASCĂ ÎN SISTEMUL DE TERMOFICAREINVESTEASCĂ ÎN SISTEMUL DE TERMOFICARE
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16 foști parlamentari 16 foști parlamentari 
din Prahova își vor din Prahova își vor 
pensiile speciale înapoipensiile speciale înapoi

Uitați-vă cu atenție la ei!
La mersul lor, la ținuta lor, la 

atitudinea lor atunci când stau, vorbesc, 
zâmbesc sau când sunt supărați.

Mie unul îmi aduc aminte de colegul 
care, în liceu, nu se ducea la ora de sport 
decât ca să facă prezența, în pantaloni 
călcați la dungă, cu șosete aproape de 
genunchi, cu tricou cu mânecă lungă 
și care nu se putea da de-a berbeleacul 
pentru că vomita.

Îmi mai aduc aminte de colegul din 
facultate care, deși avea subiect diferit de 
al tău la examen, nu îți răspundea când îi 
cereai calculatorul, de teamă să nu copiezi 
de la el sau să îl dea profesorul afară, iar 
la fi nal se bucura ca un copil de-a patra, 
când vedea șaptele în carnet.

Îmi mai aduc aminte de cel pe care nu 
îl lăsau părinții la joacă cu ceilalți copii ca 
nu cumva să ia păduchi, dar peste două 
săptămâni îl vedeai la balcon, ras în cap.

Îmi aduc aminte de cei care într-a noua 
aveau prieteni imaginari cu care se consultau 
dacă să se scobească în nas sau nu.

Tot ei îmi aduc aminte de vecinul 
care s-a suit în trenul de Bacău, ca să 
se însoare cu fata pe care a cunoscut-o 
pe Mirc (facebookul tinereții noastre), 
gingașă fi ință pe care nu o văzuse până în 
preziua nunții, moment festiv la care nu 
și-a invitat părinții pentru că se simțea 
stresat și rușinat.

Ei sunt unii dintre cei care performează 
în multinaționale, fi ind campioni 
mondiali la coala A4 completată “conform 
modelului”.

Și cei care nu au nici acum prieteni, 
pentru că nu știu ce înseamnă conceptul 
de prieten, de camarad, de frate, deși 
biologic mamele lor le-au oferit ocazia să 
își împartă jucăriile cu unul sau una cu 
aceeași genă.

Sunt acei pierduți în detalii incapabili 
să vadă dincolo de “valorile” pe care 
le-a băgat în cap organizația în care cred 
orbește, și pentru care s-ar certa cu spume 
la gură și cu mă-sa și cu tac-su.

T t i î i d i t d i lPotrivit Hotărârii nr. 33/19.04.2021 
a  Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență Prahova, municipiul Ploiești se 
încadrează în intervalul de referință a incidenței 
ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai 
mare de 3 cazuri/1.000 locuitori și mai mică sau 
egală cu 4 cazuri/1,000 locuitori, respectiv, 3,36. 
Cu alte cuvinte, teoretic, după noile precizări, 
în următoarele 2 săptămâni vom avea scenariul 
galben, cu restricții mai ușoare. Dar nu trebuie 
să ne culcăm pe-o ureche: sporirea numărului de 
infectări poate modifi ca oricând setul de măsuri. 
Dar ceea ce se știe sigur este că, în noaptea de 
Înviere, oamenii pot circula până la 5 dimineața, 
dar numai pentru a participa la slujbele religioase, 
nu și pentru alte distracții.
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BUGET 2021 PLOIEȘTI: 84 DE MILIOANE DE BUGET 2021 PLOIEȘTI: 84 DE MILIOANE DE 
LEI SE „EVAPORĂ” PE SUBVENȚIILEI SE „EVAPORĂ” PE SUBVENȚII

La dezbaterea publică a bugetului local pentru 2020, primarul 
Andrei Volosevici i-a asigurat pe ploieștenii care locuiesc la 

bloc că autoritatea publică va plăti și în acest an subvenția pentru 
energia termică. Acesta a admis că prețul gigacaloriei va crește, 
însă locatarii apartamentelor racordate la sistemul centralizat 
de căldură nu vor plăti, cităm, „niciun leu mai mult în sezonul 
următor de iarnă, diferențele de preț urmând a fi  suportate de 
municipalitate.” 

UNDE NU-I CAP, VAI DE UNDE NU-I CAP, VAI DE 
PICIOARE! NOI CU GRÂU, PICIOARE! NOI CU GRÂU, 

NOI FĂRĂ GRÂU...NOI FĂRĂ GRÂU...

În 2020, România a ocupat locul șase 
în Uniunea Europeană (UE) sub 

aspectul producției de grâu obținută, cu un 
total de 6,41 milioane de tone, după Franța 
(30,073 milioane de tone), Germania 
(22,171), Polonia (11,728), Spania (8,267) 
și  Italia (6,716). Dar ce să vedeți, din 
această cantitate, fermierii români au 

exportat în spațiul intra și extracomunitar 
4,336 milioane de tone de grâu, peste două 
treimi din cantitatea obținută, încasând 
844,3 milioane de euro. Consumul intern 
anual se ridică la aproximativ 3 milioane de 
tone: 2,2 mil. de tone panifi cație, 500.000 
de tone pentru sămânță și 400.000 de tone 
pentru furaje și industria alcoolului. Asta 
înseamnă că, pentru a acoperi necesarul 
intern, România a fost nevoită să importe 
cel puțin 1 milion de tone de grâu. Adică 
agricultorii români, cei care solicită le 
nesfârșit ajutoare de la stat, vând grâul 
afară, iar țara trebuie să importe făină, 
ca să asigure necesarul de panifi cație sau 
grâul de sămânță, pentru noua recoltă.

SCENARIU SCENARIU 
GALBEN PÂNĂ GALBEN PÂNĂ 

LA PAȘTILA PAȘTI
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Într-o intervenție la România 
TV, actorul Mircea Diaconu, 

omul cu patru pensii totale de 
31.000 lei/lună, a declarat că, 
pentru toate relele din România, 
principalul vinovat este Klaus 
Johannis. Mare oft ica, nu? Nici 
astăzi nu-i poți ierta lui Ioha că 
te-a bătut măr la alegerile de acum 
doi ani, așa-i? 

-Îi dădeai mereu cu gura:
„Nu pot suferi dublura”!
Dar aici, ce n-ai fi  dat
Pe Klaus să-l fi  dublat!

Andra Sabrina Pleșa, fi ica 
vitregă a liberalului Vela, 

a fost numită de premierul Cîțu 
în funcția de vicepreședinte al 
Agenției Naturale pentru Arii 
Naturale Protejate. Înainte de asta, 
fătuca a vrut să devină notar stagiar. 
La concurs, însă, a luat numai 2,17 
la proba orală, așa că nu a mai avut 
dreptul să susțină și proba scrisă. În 
același timp, Cîțu a dat-o afară pe 
Andreea Moldovan, absolventă de 
facultate cu 9,61, medic primar cu 
specializarea în boli infecțioase și 
medic specialist în epidemiologie, 
Bursieră de Excelență a Societății 
Internationale de Boli Infecțioase. 
Păi ce n-ați priceput în această 
ecuație? Nu se știe că la stat ai 
succes doar atunci când faci liceul 
după facultate? Și când nu atingi 
nici măcar nota 4? La ce naiba ne 
trebuie nouă vreun deștept? Ăla 
se-apucă să muncească, ne strică 
nouă ploile și statul ...la stat, plus 
că se prinde de banc că suntem 
habarniști!

-Nu-ți trebuie multă carte
S-ajungi mare șef la stat.

Secretul stă în altă parte:
Să ai tăticul deputat!

Oana Lovin și Codruța 
Cerva, niște fătuci vulgare 

și venite din spuma mării, intens 
promovate de televiziunile unui 
penal dovedit (A 3) și a unui fugar, 
alergat și ăsta cu niște dosarărele 
(RoTV),  s-au dus special la 
Ministerul Sănătății, să o insulte pe 
medicul Andeea Moldovan, fostă 
bursieră în Elveția, chiar  în ziua 
în care a fost demisă la pachet cu 
Voiculescu: „Ești o incompetentă 
și o dobitoacă, fă, nenorocito! Cum 
iți permiți tu să dai un ordin ilegal, 
neterminata lumii!” Păi... da, în 
Românica e un mare defect să 
ai școală, e așa, ca râia, rămâni...
neterminat și dobitoc. Pe când, 
uite, să faci videochat și mahala, te 
pun ăștia în vârful televiziunilor, 
devii vedetă fără să-ți mai obosești 
jumătatea de neuron!

-O broască a vrut odată
Să fi e Cosânzeana.
Fiind prea neobrăzată
S-a prefăcut în... Oana.

Cu 15,3% voturi, AUR a ajuns 
pe locul trei în preferințele 

românilor, arată un sondaj 
INSCOP, depășind astfel USR 
PLUS (14,2%). PSD se situează 
pe primul loc, cu 30,6%, iar PNL 
a pierdut 4 procente, ajungând la 
26,3%. E perfect, dragilor. La ce 
v-ați fi  așteptat cu... „Acces direct”, 
„Puterea dragostei”, „Mireasă 
pentru fi ul meu”, „Survivor 
România” ori „Începe Bahmu” 
ca lideri de audiență? Să nu vă 
plângeți mâine-poimâne când veți 
cădea direct în groapa cu fraieri, 
da? Mă rog, dacă nu cumva chiar 
sunteți căzuți!

-Vă zic o veche teorie: 
Soarta ți-e așa cum vrei.
Pasărea, de pildă, știe
Că va pieri pe limba ei...

Toată conducerea Consiliului 
Județean Argeș a participat 

la inaugurarea unui teren de sport 
și a unei toalete (asta din urmă a 
costat 50.000 euro) la o școală din 
comuna Rătești. Cică argeșenii 
au fost revoltați că politicienii au 
inaugurat un grup sanitar și au 
scris: „Vreți cumva să vi se ridice și 
o statuie în cinstea acestei toalete?” 
Chiar nu vă înțeleg supărarea: voi 
nu înțelegeți că oamenii care au 
tăiat fundița la WC se afl au în locul 
cel mai potrivit?

-Nemții fac autostrăzi,
Chinezii poduri suspendate.
Iar ai noștri, că-s mai breji,
Un closet la trei mandate!

Pentru că a primit șapagă, 
pe când era primar la 

Sectorul 2, un teren în valoare de 
de 1,4 milioane de euro, Neculai 
Onțanu a fost condamnat la 3 
ani de închisoare cu suspendare, 
el rămânând doar cu pedeapsa 
celor 112 zile petrecute în arestul 
prevenitiv, în 2016. Și ce-ați fi  vrut, 
să-l bage pe musiu la închisoare? 
Păi n-avea loc de ăia care au furat 
câte o găină sau o căruță de lemne, 
trimiși de ilustra noastră justiție la 
ani grei de pușcărie.

-Dacă furi un ou, se știe,
Te trimit la pușcărie.
Pentr-un bou cu...demnitate,
Te lasă în libertate!

Comisia Juridică a Senatului, 
condusă de Iuliana Scîntei 

(PNL), i-a interzis accesul la lucrări 
Dianei Șoșoacă pentru că madama 
refuză să poarte mască. Senatoarea 
a forțat ușa cu piciorul și a făcut 
un scandal uriaș, țipând: „Mi-au 
strivit picioru’. Am fost supusă 
violențelor”. Mai apoi, fi indcă tot 
intrase în vrie, unui angajat i-a 
urlat: „Cine ești tu, mă, să pui mâna 
pe un senator al României?” Vedeți, 
măi, furnicuțelor, la Șoșoacă voi 

trebuie să vă închinați, că zici că 
cine știe din ce univers a căzut și nu 
mai e nimeni mai mare ca ea. Pe de 
o parte, na, cucoana are dreptate: 
nu mulți senatori au greutatea ei!

-Nu există ușă-n lume
Să te strivească te tine.
Să te calce pe bocanc
E nevoie de un tanc!

Înainte, dar și după demiterea 
lui Vlad Voiculescu, aliații se 

complimentează:
-USR PLUS: tu-ți maica mă-tii 

de PNL!
-PNL: tu-ți maica mă-tii de 

USRPLUS!
-PSD și AUR: întărâtă-i, drace, 

că nouă ne place!
-Poporul: bucuria nebunului, la 

marginea drumului!
Oho, voi chiar credeți în 

dușmăniile astea? Praf aruncat 
în ochii naivilor. Uite coalea 
„dușmănie” în Prahova: Lupea 
(Pro România) și Dosaru (ALDE) 
sunt consilierii directorului liberal 
al Conpet,Tudora; Ganea (Pro 
România) a fost numit directorul 
ADI Deșeuri, instituție a CJ 
Prahova, unde majoritatea e PNL-
USR PLUS; Petrescu (PSD) a fost 
uns director secund la TCE-ul 
primăriei condusă de un primar 
liberal; Dilirici (PSD) este șeful 
APIA. Și-avem câte exemple vreți 
de bună pace. Deci?

-Niciodată n-o să fi e
Între partide dușmănie.
Corb la corb nu-și scoate ochiul
Cum ar crede tot netotul!
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PETRECERE ÎNTRERUPTĂ
 LA BUCOV

În contextul situației 
epidemiologice, pe perioada stării 
de alertă, evenimentele private la 
care participă un număr mare de 
persoane sunt interzise. În comuna 
Bucov, polițiștii au întrerupt un 
eveniment privat în desfășurare, la 
care participau 10 adulți și 10 copii, 
fi ind sărbătorită ziua de naștere 
a unui minor. „Având în vedere 
contextul epidemiologic actual, 

evenimentul privat a fost întrerupt, 
iar administratorul locației și 
organizatorul evenimentului au 
fost sancționați contravențional, 
conform prevederilor Legii nr. 
55/2020, cu amendă în cuantum 
total de 3.000 lei”, a precizat IPJ 
Prahova.

INCENDIU VIOLENT LA O 
CASĂ DIN BREAZA

Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 

izbucnit la o casă din Breaza. 
Echipajele de pompieri ajunse 
la fața locului au constatat că 
incendiul se manifesta violent, 
pe o suprafață de 70 mp. „La 
fata locului au fost mobilizate 
3 mașini de stingere. În sprijin 
a acționat o autospecială de la 
Serviciul Voluntar pentru Situații 
de Urgență a localității”, a precizat 
ISU Prahova. 

CASĂ MISTUITĂ DE 
FLĂCĂRI LA BĂTRÂNI. 

FOCUL S-A PROPAGAT ȘI LA 
UN MAGAZIN

Incendiul care a cuprins 
o locuință din Bătrâni s-a 

manifestat violent. La locul 
evenimentului au fost mobilizate 
două autospeciale de stingere și 
o autospecială de serviciu, care 
au acționat pentru localizarea, 
lichidarea și înlăturarea efectelor 
negative generate de incendiu. „La 
sosirea echipajelor, incendiul se 
manifesta violent și generalizat la 
întreaga locuință pe o suprafață de 

aproximativ 250 mp, cuprinzând 
acoperișul, mobilierul, aparatura 
electrică și electronică, precum 
și 3 tone de fân, 2 mc cherestea, 
cereale, motoutilaje. Focul s-a 
propagat și la o anexă folosită 
ca spațiu comercial de închiriat, 
în care se afl a mai multă marfă”, 
a anunțat ISU Prahova, care a 
precizat că pompierii militari au 
scos din fl ăcări 18 animale care 
se afl au în gospodărie. „Pompierii 
au protejat bunurile și marfa 
din magazin în valoare de peste 
50.000 lei. Incendiul a pornit din 
cauza unor conductori electrici 
improvizați, potrivit ISU Prahova.
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CERCETAT PENTRU TRAFIC 
DE PERSOANE

Polițiștii Brigăzii de Combatere 
a Criminalităţii Organizate 
Ploieşti, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, au 
efectuat o percheziție domiciliară, 
în județul Prahova, la locuința 
unei persoane bănuite de trafi c de 
persoane. „Din cercetări a rezultat 
că, în perioada iulie 2020 - aprilie 
2021, folosind metoda „loverboy”, 
persoana bănuită ar fi  racolat 
victima, în vederea exploatării 

sexuale a acesteia, în județul 
Prahova, în schimbul obținerii de 
foloase materiale. De asemenea, 
în momentul în care victima nu ar 
mai fi  dorit să continue activitățile, 
persoana bănuită ar fi  amenințat-o 

și agresat-o”, a precizat IPJ 
Prahova. Pe fondul unor 
neînțelegeri, persoana bănuită ar 
fi  lovit victima cu autoturismul. 
În urma evenimentului rutier, 
aceasta ar fi  suferit leziuni 
traumatice. „Au fost conduse la 
sediul unității de parchet, pentru 
audieri, 12 persoane. Cercetările 
sunt continuate de polițiștii 
B.C.C.O. Ploiești – Serviciul 
de Combatere a Trafi cului de 
Persoane, împreună cu procurorul 
de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. 
Ploiești, în vederea documentării 
întregii activități infracționale”, a 
mai anunțat IPJ Prahova. Suportul 

de specialitate a fost asigurat de 
Direcția Operațiuni Speciale din 
Poliția Română. La activități au 
fost angrenați și jandarmi de la 
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Matei Basarab” Ploiești.

ACCIDENT MORTAL PE 
DJ 101P, ÎNTRE POIANA 
CÂMPINA ȘI BOBOLIA

În evenimentul rutier a fost 
implicat un bărbat, în vârstă de 
44 ani, care se afl a la volanul unui 
autoturism și un pieton în vârstă 
de 34 de ani care s-ar fi  afl at pe 
partea carosabilă. Din nefericire, 
în urma impactului, pietonul a 
fost declarat decedat de cadrele 

medicale. Conducătorul auto a fost 
testat alcoolscop, iar rezultatul a 
fost negativ. „Cercetările continuă,  
pentru stabilirea cu exactitate a 
tuturor împrejurărilor în care a 
avut loc accidentul”, a precizat 
IPJ Prahova. Trafi cul rutier s-a 
desfășurat dirijat de polițiști.

 continuare din pagina 1

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.roÎn acest răstimp, ploieștenii care locuiesc 
la case își plătesc de unii siguri căldura, 

indiferent că factura este de 200 sau 700 de 
lei/lună, fără să primească vreo subvenție 
de undeva, ci numai ajutoare de încălzire 
pentru familiile cu venituri mici. Cu alte 
cuvinte, în municipiu, locatarii de la case, 
prin taxele (TVA) și impozitele (pe venitul 
global, pe clădiri și terenuri) pe care le achită, 
plătesc căldura confraților de la blocuri, în 
timp ce ei își achită de unii singuri căldura, 
indiferent cât de scumpă este.
NE-A PRINS MINCIUNA DIN URMĂ?

Problema nu este simplă. Vă mai amintiți 
de perioada în care Primăria Ploiești se lăuda 
că are cea mai ieft ină gigacalorie din țară? 
Abia acum vedem cât ne costă minciuna 
respectivă. Să o luăm în ordine. Singurele 
investiții pe care Primăria le-a realizat în 
sistemul de termofi care datează de prin 
anii 2000-2004, când s-a reabilitat cam 50% 
din rețeaua secundară. De la concesionarea 
serviciului către Dalkia (devenită Veolia 
Energie) nu se știe cât a investit fi rma în 
modernizarea rețelei primare sau a punctelor 
termice. Accidental auzim de investiții de 
zeci de milioane de euro, dar o cifră exactă 
nu există la nivelul municipiului. Pe urmă, 
termia a ajuns mereu să fi e exploatată politic. 
Din rațiuni electorale, mai toate partidele au 
blocat majorări de prețuri când poate acestea 
se justifi cau și s-a ajuns la o distorsionare 
a tarifului corect, cu tarife din urmă de 
recuperat, încât nu mai știm ce este și ce nu 
este corect. Și tot din rațiuni electorale, de 
aproape 20 de ani, se plătesc subvenții mai 
mari sau mai mici. Abia acum se vorbește 
despre investiții serioase în termie, când e 
deja târzior, ca să zicem așa.

EVOLUȚIE PROBABILĂ A TARIFELOR
În luna decembrie 2020, Consiliul Local 

Ploiești a aprobat, prin HCL 507, Planul anual 
de evoluție a tarifelor, acesta fi ind necesar 
Proiectului denumit „Reabilitare rețele 
termice aferente SACET Ploiești, pentru 
creșterea  efi cienței energetice în alimentarea 
cu căldură urbană, în vederea accesării 
de fonduri europene nerambursabile prin 
Programul operațional infrastructură mare 
Axa prioritară 7- Analiza Cost Benefi ciu.” 
Dacă ne uităm la această evoluție a 
prețurilor, aproape că nu înțelegem în ce 
fel lucrează Ploieștiul, Veolia și România! 
Adică, în ciuda investițiilor preconizate a 
se realiza, prețul de producție, transport și 
distribuție crește constant, lucru absolut 
ilogic. Înțelegem că reducerea pierderilor pe 
rețea ar trebui să ajusteze în minus tariful, 
nu să-l scumpească necondiționat. Planul 
are ca orizont anul 2040, dar noi am selectat 
perioada 2021-2026, plus 2040. Este aproape 
ireal ce se întâmplă! (vezi tabel )
PIERDERI DE 29,78% PE REȚEAUA DE 

TERMOFICARE!
Dar până să ne ducem cu gândul la 

anii următori, să vedem ce se întâmplă azi 
și acum. Și luăm datele din documentul 
intitulat „Strategia locală de alimentare 
cu energie termică produsă în mod 
centralizat în sistem producție-transport-
distribuție la nivelul județului Prahova”. 
Datele sunt corespunzătoare anului 2018. 
Simplifi cat, sistemul de termofi care din 
Ploiești este format din: o centrală electrică 
de termofi care (CET Brazi) și 2 centrale 
termice; 63 km de traseu rețele primare, cu 
151,53 km de conducte (pe un traseu pot fi  
1,2 sau 3 conducte); 86 puncte termice și 36 
de module termice; 92,8 km de traseu rețele 
secundare, cu 353,5 km de conducte (cu 
4-5 conducte/traseu). Cum spuneam mai 
înainte, la rețelele secundare (punct termic-
intrare bloc) s-au efectuat la începutul anilor 
2000 lucrări de reabilitare în proporție de 
50%. În 2018, erau branșate la sistemul de 
termofi care 54.167 de apartamente, 735 de 
agenți economici și 59 de instituții publice. 
În același an, cantitate de energie termică 
produsă a fost de 623.155 Gcal/an, din 
care energia termică vândută a însemnat 
427.378 Gcal/an. Pierderile se ridicau la 
185.584 Gcal/an/ (147.959 gcal  pe rețeaua 
primară și 37.625 pe rețeaua secundară). 
Diferența dintre energia produsă, vândută 
și pierderi (10.193 Gcal/an) nu se știe pe 
unde se evaporă. Mă rog, nu ne spune fi rma 
care a realizat strategia. Ceea ce este sigur 
ar fi  că pierderile sunt de 29,78%, iar cineva 
plătește, că doar nu și-or lua paguba asupra 
lor francezii de la Veolia Energie! Și plătește 
Primăria, adică noi toți, poate și locatarii!

SUBVENȚIA ÎNSEAMNĂ 40,53% DIN 
COSTUL GIGACALORIEI, IAR SUMA 

PLĂTITĂ DE AUTORITĂȚI ESTE 
DE ORDINUL ZECILOR DE MILIOANE 

DE LEI
Ultimul preț al energiei termice a fost 

stabilit în noiembrie 2019 și acesta este 
valabil în prezent, dar nu pentru mult timp. 
Prețul pentru consumatorii casnici este de 
315,35 lei/Gcal, fără TVA, respectiv 375,27 
lei/Gcal, inclusiv TVA, dar populația plătește 
186,97 lei/Gcal, fără TVA, respectiv, 222,49 
lei/Gcal, inclusiv TVA.  În aceste împrejurări, 
diferența de la prețul local de producție/
transport/ distribuție și prețul local de 
referință (plătit de populație) este de 152,78 
lei/Gcal, cu TVA, adică fi x subvenția pe care 
o plătește municipalitatea. Pentru un timp 
însă autoritatea va plăti și mai mult, fi indcă 
la această subvenție se adaugă suma de 
34,39 lei fără TVA (40,92 lei/Gcal cu TVA), 
reprezentând sumă de recuperat pentru 
diferența de preț la combustibil pentru 
perioada 01.01.2016-28.02.2019, calculată 
de Veolia. Cât de curând însă gigacaloria se 
va scumpi cu aproape 15%. Dar să vedem în 
sumă absolută ce înseamnă această subvenție. 
În primul rând, subvenția înseamnă 40,53% 
din prețul de producție, cu 10% mai mult 
decât pierderile pe rețea, pierderi pe care am 
fi  înțeles să și le asume municipalitatea. Apoi, 
cu referire la plata totală anuală, Primăria 
Ploiești a evitat întotdeauna să spună o cifră 
clară. În bugetele de cheltuieli sunt trecute 
la acest capitol sume modeste, în jur de 10-
11 milioane de lei, dar în execuțiile bugetare, 
suma este dublă sau chiar triplă.

Și să lucrăm cu marfa clentului, respectiv, 
cu datele din Strategie. Aici se spune că, 
în Ploiești, sunt racordate la sistemul 
de termofi care 54.167 de apartamente. 
Consumul anual/apartament este de 
aproximativ 6 Gcal. Așadar avem: 54.167 de 
apartamente x 6 Gcal/apartament x 152,78 
lei/Gcal subvenție=49, 65 mil. lei. Bine, să 
admitem că unele consumuri sunt mai mici, 
dar suma generală de plătit nu scade sub 35-
40 mil. lei/an.

BANI ARUNCAȚI PE FEREASTRĂ?
În 20 de ani, cu o medie anuală de subvenții 

de 35 mil. lei, ar însemna o cheltuială totală 
de vreo 700 de milioane de lei. Și punem și 
noi o întrebare: nu cumva această sumă ar fi  
ajuns, slavă, Domnului, pentru reabilitarea 
în totalitate a rețelei de termofi care? Nu-i 
așa că aceștia sunt niște bani aruncați pe 
fereastră? Abia acum Primăria se mișcă și a 
anunțat că va depune un proiect de investiții 
de 114.753.366,92 de lei (aproximativ 
24.000.000 de euro), fi nanțat prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM). 
Cam de vreo 6 ori mai puțin decât a aruncat 
pe subvenții.... 

An

Cost 
unitar 

total net 
(lei/Gcal)

Preț 
local de 

facturare 
net (lei/

Gcal)

Subvenție 
unitară 
net (lei/

Gcal)

2021 392,7 213,1 179,6
2022 407,5 227,3 180,2
2023 535,7 241,9 293,8
2024 543,4 260,7 282,8
2025 553,8 280,3 273,5
2026 565,1 305,1 260,0
2040 689,7 528,6 161,1

n acest răstimp ploieștenii care locuiesc

DE 20 DE ANI, PRIMĂRIA PLOIEȘTI ARUNCĂ DE 20 DE ANI, PRIMĂRIA PLOIEȘTI ARUNCĂ 
BANII PE SUBVENȚII, ÎN LOC SĂ INVESTEASCĂ BANII PE SUBVENȚII, ÎN LOC SĂ INVESTEASCĂ 

ÎN SISTEMUL DE TERMOFICAREÎN SISTEMUL DE TERMOFICARE

Primăria Măneciu a obținut fi nanțare 
de la Administrația Fondului de 

Mediu în vederea instalării sistemelor 
fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, 
neracordate la rețeaua de distribuție a 
energiei electrice și afl ate la cel puțin doi 
kilometri distanță de rețea. Autoritățile 
au lansat procedura de achiziție destinată 
lucrărilor de execuție pentru 45 de sisteme 
fotovoltaice de producere a energiei 
electrice, inclusiv instalații interioare și 
exterioare. Valoarea estimată a contractului 
este de 945.378 de lei fără TVA, un singur 
proiect neputând depăși 21.008,40 lei, 
fără TVA. Contractul prevede achiziția 
echipamentului- panou fotovoltaic, 
încărcător, baterii (acumulatori), invertor, 
materiale, conexiuni și siguranțe, modul 
înregistrare-stocare date și comunicație a 
acestora, structura de montaj a sistemului, 
tablou electric de curent continuu-
alternativ, instalația electrică exterioară, 
montajul și punerea în funcțiune a 
sistemului fotovoltaic. Anul acesta, bugetul 
Administrației Fondului pentru Mediu 
(AFM) prevede 250 de milioane de lei 
pentru programul „Panouri fotovoltaice.” 
Acesta asigură fi nalizarea restanțelor din 
sesiunea anterioară, în baza bugetului 
neconsumat anul trecut, dar preluarea 
unor proiecte noi privind instalarea de 
sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile 
izolate neracordate la rețeaua electrică, 
ținând cont de interesul manifestat de 
autoritățile locale, care și-au exprimat 
dorința de a participa. 

PANOURI PANOURI 
FOTOVOLTAICE FOTOVOLTAICE 

PENTRU PENTRU 
45 DE 45 DE 

GOSPODĂRII GOSPODĂRII 
IZOLATE DIN IZOLATE DIN 

MÂNECIUMÂNECIU
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PESTE 200 DE PERCHEZIȚII ÎN 
MAI MULTE JUDEȚE, INCLUSIV 

ÎN PRAHOVA
Polițiștii Serviciului de Investigare a 

Criminalității Economice Mureș, sub 
coordonarea Direcției de Investigare 
a Criminalității Economice, au 
efectuat 218 percheziții domiciliare, 
în București și în 28 de județe, printre 
care și Prahova, la persoane bănuite de 
înșelăciune, evaziune fi scală, spălare a 
banilor, complicitate la spălare a banilor, 
fals în înscrisuri sub semnătură privată 
și uz de fals. Acțiunea s-a desfășurat 

sub supravegherea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Mureș și a avut loc în 
București (40), Mureș (23), Arad (2), 
Alba (3), Argeș (7), Bacău (1), Brașov 
(8), Buzău (8), Bistrița-Năsăud (2), 
Călărași (2), Cluj (32), Constanța (8), 
Dâmbovița (4), Dolj (5), Hunedoara 
(3), Galați (1), Giurgiu (1), Iași (4), Ilfov 
(7), Maramureș (7), Mehedinți (3), Olt 
(13), Prahova (6), Satu-Mare (4), Sălaj 
(3), Suceava (8), Timiș (6) Teleorman 
(1) și Vâlcea (6). „Din cercetări a 
reieșit că o societate comercială din 
București, având ca obiect principal 

de activitate „activități de luptă 
împotriva incendiilor și de prevenire 
a acestora”, începând din 2019, ar fi  
avut acces la numeroase contracte cu 
instituții publice și private de interes 
național. În baza contractelor, ar fi  
avut obligația să presteze servicii de 
mentenanță (verifi care, încărcare, 
reparare) a echipamentelor de protecție 
(extinctoare, hidranți). Aceste servicii 
s-ar fi  realizat fără verifi carea efectivă 
a bunei funcționări, astfel s-ar fi  
înlocuit sigilii, etichete de conformitate 
și de valabilitate”, a precizat IGPR. 
Gravitatea, potrivit anchetatorilor, era 
dată de amploarea actelor materiale 
care vizau inclusiv spitale, școli, unități 
militare, penitenciare, sedii ale unor 

instituții publice, stații de alimentare 
cu carburant, companii de transport 
public, companii de transport aeriene, 
companii de producere a energiei 
termice, electrice și nucleare, combinat 
chimic etc. „Benefi ciarii s-ar fi  afl at în 
eroare cu privire la funcționalitatea și 
calitatea echipamentelor de stingere a 
incendiilor, fapt pentru care ar fi  achitat 
sume considerabile pentru aceste 
servicii. Totodată, pentru maximizarea 
profi tului și evitarea taxelor datorate 
bugetului consolidat al statului, 
societatea, prin administratorul său, nu 
ar fi  înregistrat totalitatea veniturilor 
realizate. Gradul de periculozitate 
al faptelor comise era foarte ridicat 
prin crearea unei stări de pericol cu 

privire la viața, sănătatea, și integritatea 
persoanelor, cât și cu privire la 
patrimoniul acestora”, a precizat 
IGPR. În urma celor 218 percheziții 
efectuate de polițiștii Serviciului de 
Investigare a Criminalității Economice 
Mureș, potrivit IGPR, au fost ridicați 
aproximativ 154.800 de lei, peste 
133.000 de euro, aur. Polițiștii au 
mai ridicat și mijloace electronice de 
stocare a datelor, documente, precum 
și echipamente IT. Trei mandate de 
aducere au fost puse în executare, iar în 
urma  acțiunii, doi bărbați, în vârstă de 
33 de ani, respectiv 52 de ani, au fost 
reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi  
prezentați instanței, pentru dispunerea 
măsurilor legale.

 Săptămâna pe scurt 
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DIRECTOR NOU DIRECTOR NOU 
LA APM PRAHOVA

MEDIUL DE AFACERI PRAHOVEAN, MEDIUL DE AFACERI PRAHOVEAN, 
ÎN AL DOILEA AN DE PANDEMIE

Premierul Florin Cîțu 
a anunțat că Agenția 

Standard and Poor’s a 
îmbunătățit perspectiva de 
rating a României de la „negativ” 

la „stabil”. Ministrul Finanțelor, 
Alexandru Nazare, apreciază că 
aceasta este prima modifi care în 
sens pozitiv din noiembrie 2013 
încoace: „Decizia Standard 

& Poor’s reprezintă o dovadă 
a recunoașterii internaționale 
a eforturilor României de 
consolidare fi scal-bugetară și 
confi rmă că măsurile adoptate 
au fost cele corecte, necesare 
pentru țara noastră și așteptate 
de către partenerii externi. 
Totodată, am remarcat și 
estimările pozitive ale agenției 
referitoare la potențialul de 
creștere economică a României 
pe termen mediu. Este un semnal 
excelent, care ne încurajează și 
ne arată că suntem pe drumul 
cel bun, dar nu înseamnă 
că am ajuns deja acolo, 

eforturile trebuie continuate. 
Vom merge mai departe atât 
cu implementarea măsurilor 
destinate înlăturării efectelor 
negative ale pandemiei Covid-19 
și relansării economiei, cât și cu 
politica fi scal-bugetară prudentă 
care să asigure înscrierea 
României în țintele asumate.” 
S&P spune că stoparea creșterii 
pensiilor, reducerea defi citului 
bugetar și perspectiva unei 
stabilizări a datoriei publice la 
50% în PIB, până în 2023, sunt 
principalele motive pentru care 
a îmbunătățit perspectiva de 
rating.

M

Postul a fost ocupat de fostul 
subprefect Maria-Mihaela Duță

Fostul subprefect al județului Prahova, 
Maria-Mihaela Duță, a fost numită, 

prin decizia președintelui Agenției Naționale 
pentru Protecția Mediului, director executiv al 
Agenției pentru Protecția Mediului Prahova. 
O parte a presei locale vorbește despre o 
numire politică, încercând să acrediteze ideea 
că este un nărav exclusiv al actualei alianțe de 
guvernare. Da, este o numire politică, așa cum 
toate partidele practică de 30 de ani încoace. 
Și tot de 30 de ani acestea vorbesc despre 
profesionalism. În 2020, pe când candida ca 
independent la Camera Deputaților, Mihaela 
Duță declara, într-un material publicitar, 
pentru Câmpina TV: „nu am ocupat niciodată 
o funcție fără să o merit.” Acum nu știu câte 
merite s-au adunat în dreptul actualului 
director, dar această funcție, ca și cea de 
subrefect, sunt eminamente ocupate politic. 
Directoratul la instituțiile statutului rar au 
de a face cu meritele, ci în totalitate cu voința 
politică. Mihaela Duță este absolventă a 
Liceului Industrial 5 din Câmpina (1983-
1987) și a Facultății de Științe Juridice de 
la Universitatea „Valahia”, Tâgoviște (1996-
2000). Are un master în „Administrația 
publică europeană” tot la la Univ. „Valahia” 
(2005) și un curs postuniversitar de „Drept 
Privat”, la Universitatea București (2003). A 
lucrat ca ofi ciant (evidență contabilă primară) 
la Direcția de Poștă și Telecomunicații 
Prahova (1990-1995), apoi ca administrator 
la o fi rmă privată din Cornu (1992-2002), 
răstimp în care face și facultatea. Rând pe 
rând a fost: consilier juridic și secretar la 
Primăria Comarnic (2002-2005), consilier 
principal la Inspectoratul Teritorial de Regim 
Silvic și Vânătoare Ploiești (2005), secretar 
de comună la Poienarii Burchii (2005-2011), 
șef la Poliția locală Șirna (2013), consilier 
juridic superior la Inspectoratul de Stat în 
Construcții București (2011-2017), consilier 
juridic superior la Ministerul Apelor și 
Pădurilor (2017-2019), lector formator 
Institutul Național de Administrație Publică 
(2018 prezent). În 2019 a fost numită (politic, 
evident) ca subprefect al județului Prahova 
(2019-2020). Ceea ce se mai știe este că vine 
din sfera de infl uență a PMP.

STANDARD AND POOR’S A ÎMBUNĂTĂȚIT RATINGUL STANDARD AND POOR’S A ÎMBUNĂTĂȚIT RATINGUL 
DE ȚARĂ DE LA „NEGATIV” LA „STABIL”DE ȚARĂ DE LA „NEGATIV” LA „STABIL”

În Prahova, în luna martie 2021, 
funcționau în Prahova 50.323 de 

fi rme, față de 49.266 de fi rme, câte erau 
active în 2020. Asta înseamnă că între timp 
s-au mai înfi ințat 1.057 de noi entități. 
Cele mai multe erau înregistrate în Ploiești 
(16.859 fi rme), Câmpina (2.995), Sinaia 
(1.401) și Băicoi (1.352).

Anul trecut, spun datele Registrului 
Comerțului, au fost radiate 1.727 de fi rme 
și au intrat în insolvență alte 169 de unități. 
Și tot în 2020, 1.500 de angajatori au 
formulat solicitări de acordare a șomajului 
tehnic pentru un număr de peste 11.000 
de salariați. În primele trei luni din 2021, 
au fost radiate 377 de fi rme, alte 28 de 
fi rme intrând în insolvență. Principalele 
domenii în care activau fi rmele radiate 
sau intrate în insolvență țin de activități 
de servicii administrative și activități de 
servicii suport, activități de spectacole, 
culturale și recreative, activități științifi ce 
și tehnice, industria prelucrătoare, hoteluri 
și restaurante, agricultură, silvicultură, 
pescuit, industria extractivă, industria 
prelucrătoare, informații și comunicații, 
intermedieri fi nanciare și asigurări, 
transport și depozitare și tranzacții 
imobiliare. Prima concluzie, dacă e să 
ne luăm după cifre, ar fi  că economia 
Prahovei s-ar putea să-și revină ușor, 
chiar dacă pandemia nu a trecut și avem 
încă o mulțime de măsuri de limitare a 
activităților.

CE SPUNEA ANUL TRECUT 
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE 

PRAHOVA
La sfârșitul anului trecut, Camera de 

Comerț și Industrie Prahova a analizat 
cifrele economice din județ pentru 

2020, primul an devastat de pandemie. 
Președintele Aurelian Gogulescu spunea, 
atunci: „pandemia cauzată de noul 
coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru 
economii, atât în UE, cât și la nivel mondial, 
cu consecințe foarte grave din punct de 
vedere socio-economic.  În ceea ce privește 
România,  deși contracția înregistrată de 
economie în 2020 pare mai puțin gravă decât 
se estimase inițial, incertitudinea rămâne 
foarte ridicată, iar producția reală probabil 
că nu va reveni la nivelurile de dinainte 
de criză până la sfârșitul anului 2022. Se 
estimează că defi citul va crește semnifi cativ, 
deoarece efortul bugetar necesar pentru 
combaterea crizei se adaugă derapajelor 
fi scale din trecut.” 

Cu privire la evoluția numărului de fi rme, 
comparativ cu 2019, situația nu era deloc 
una descurajantă. În perioada ianuarie-

octombrie 2020, comparativ cu perioada 
similară din 2019, statistica fi rmelor era în 
felul următor: înfi ințare fi rme-2.897 fi rme, 
în 2019, față de 1.900 fi rme, în 2020, o 
scădere cu 34,4%; suspendări fi rme-393 de 
fi rme, în 2019, față de 285 fi rme, în 2020, 
o scădere de 27,5%; dizolvări fi rme-966 
fi rme, în 2019, comparativ cu 734 fi rme, în 
2020, o scădere de 24%;  radieri fi rme-3.181 
fi rme, în 2019, față de 1.373 fi rme, în 2020, 
o scădere cu 57%; insolvențe fi rme-181 
fi rme, în 2019, față de 139 fi rme, în 2020, 
cu o scădere de 23%. Singurul indicator cu 
conotații negative este cel care se referă la 
fi rme nou înfi ințate, cifra din 2020 fi ind 
mai mică decât perioada similară din urmă 
cu doi ani. În rest, faptul că s-au suspendat, 
dizolvat, radiat ori au intrat în insolvență 
mai puține companii sau mici afaceri în 
anul pandemic nu poate decât să ne bucure.

2020 primul an devastat de pandemie octombrie 2020 comparativ cu perioada
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GESTUL FĂCUT DE UN 
PLOIEȘTEAN DUPĂ CE 

A GĂSIT UN 
PORTOFEL CU BANI

Un ploieștean, în vârstă de 
44 de ani, s-a prezentat la sediul 
Inspectoratului Județean de 
Poliție Prahova pentru a preda un 
portofel găsit în zona stației Coreco 
Ploiești. „În scurt timp, polițiștii au 
identifi cat proprietarul, un bărbat 
din Plopeni căruia i-a fost restituit 
portofelul ce conținea 564 de lei, o 

copie a unei cărți de identitate 
și poze alb-negru. Gestul 
ploieșteanului care s-a prezentat 
la sediul poliţiei pentru a preda 
un portofel găsit este unul  ce 
scoate în evidență spiritul civic 
şi responsabilitatea”, a precizat 
IPJ Prahova, care a menționat 
și consecințele care pot să apară 
în cazul în care bunurile găsite 
nu sunt restituite proprietarilor. 
„Totodată, amintim că, din punct 
de vedere legal, însuşirea unui 
bun găsit sau ajuns din eroare 

ori în mod fortuit în posesia 
altei persoane, care nu îl predă 
autorităților în termen de 10 zile, 
constituie infracțiune. Mulțumim 
cetățenilor care își asumă un 
rol activ în viața comunității!”, a 
precizat IPJ Prahova.

BĂRBAT COBORÂT 
DINTR-UN COPAC DE 

POLIȚIȘTI ȘI POMPIERI
Un bărbat, în vârstă de 45 

de ani, din Ploiești a pus pe jar 
autoritățile după ce s-a urcat 
într-un copac și refuza să mai 
coboare. Pompierii militari au fost 
solicitați să intervină pe strada 

Lupeni pentru asigurarea asistenței 
pentru cel care, fi ind în stare de 
ebrietate, a ales să se urce într-un 
copac. Omul se pare că nu avea 
nimic de revendicat, dar gestul lui 
a pus pe drum echipajele Poliției 
și ale ISU Prahova. „Pompierii 
prahoveni au alocat mai multe 
echipaje, respectiv o autospecială 
de stingere, o autoscară și o 
ambulanță Smurd ca urmare a 
unei solicitări de asistență pentru 
o persoană urcată într-un copac”, 
a precizat ISU Prahova. Bărbatul a 
fost convins de polițiști să coboare 
din copac cu ajutorul unei scări 
afl ată pe autospeciala ISU Prahova.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

CÂMPINA A SEMNAT AL TREILEA PROIECT EUROPEAN CÂMPINA A SEMNAT AL TREILEA PROIECT EUROPEAN 
PENTRU REABILITAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „B.P. HAȘDEU”

Primarul municipiului 
Câmpina, Alin Moldoveanu 

și directorul general al Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, 
au semnat contractul de fi nanțare 
pentru proiectul  „Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale 

la Școala Gimnazială „B.P. 
Hașdeu”, în cadrul Programului 
Operațional Regional (POR) 
2014-2020, Axa prioritară 10 
-  „Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale.” Prin această 
investiție, autoritățile și-au propus 
să reabiliteze și să modernizeze 
corpul de clădire existent în care 
funcționează școala, realizând 
lucrări de refacere a instalațiilor, 
de reparație a tencuielii, de 
zugrăvire, de înlocuire a 
tâmplăriei exterioare și interioare, 
precum și construirea unei săli de 
sport care să găzduiască un teren 
de handbal, minifotbal, baschet 
și gradene special amenajate 
pentru 250 de spectatori. De 
asemenea, se propune realizarea 

unor spații anexe sălii de sport: 
vestiare, grupuri sanitare, magazii 
depozitate materiale sportive 
și a unor spații de învățământ, 
care să corespundă normelor 
de funcționare a instituțiilor 
de învățământ. Proiectul va fi  
implementat în 67 de luni, în 
perioada 1 februarie 2018-31 
august 2023, având un buget cu o 
valoare totală de 16.260.252,36 lei, 
din care aproape 13,82 milioane 
de lei reprezintă valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR, peste 
2,11 milioane de lei -fi nanțarea 
de la bugetul național, iar 332 de 
mii de lei- contribuția Primăriei 
Municipiului Câmpina.

Acesta este al treilea proiect 
pentru care Câmpina primește 

fi nanțare, după ce au fost deblocate 
fondurile europene. Celelalte două 
investiții se referă la construirea 
unei grădinițe noi în Cartierul 
Uniunea Europeană (5.588.997,73 
lei) și modernizarea și extinderea 
iluminatului public (7.683.934,77 
lei) în oraș.  Până acum, benefi ciarii 
din Prahova au transmis  la ADR 
Sud-Muntenia 556 de cereri de 
fi nanțare, ce au însumat o valoare 
totală de aproape 5,58 miliarde 
de lei și au solicitat fonduri 
nerambursabile de peste 3,83 
miliarde de lei. Pentru 203 dintre 
acestea s-au semnat contracte de 
fi nanțare în valoare totală de peste 
1,84 miliarde de lei, ce au solicitat 
fonduri publice în valoare de 
aproximativ 1,55 miliarde de lei.

rimarul municipiului Muntenia Liviu Gabriel Mușat

Cei 34 de elevi prezenți la 
faza națională a Olimpiadei 

Societății pentru Excelență și 
Performanță în Informatică au 
obținut rezultate remarcabile. 
Aceștia provin de la Colegiul 
Național „Mihai Viteazul” Ploiești 
(17 elevi), Colegiul Național „I.L. 
Caragiale” Ploiești (13), Școala 
Gimnazială „Ing. Gh. Pănculescu” 
Vălenii de Munte (2), Colegiul 

Pedagogic „Regina Maria” 
Ploiești (1) și Colegiul Național 
„N. Grigorescu” Câmpina (1). 
Lotul din Prahova  s-a întors cu 
6 medalii de aur, 9 de argint și 19 
de bronz. Un rezultat important 
l-au reușit trei elevi ai Centrului 
Județean de Excelență Prahova, 
califi cați în loturile naționale 
de juniori și seniori, cu punctaj 
maxim: Savu Ștefan Cătălin, 

clasa a VII-a, Colegiul Național 
„I.L.Caragiale”, Ploiești; Arsenoiu 
Iulian George, clasa a VIII-a, Ș.G. 
„Ing. Gh.Pănculescu”, Vălenii 
De Munte; Dobleagă Alexandru, 
clasa a IX-a, Colegiul Național 
„I.L. Caragiale”, Ploiești. Cei 
trei participă la alte 3 probe, 
pentru stabilirea echipelor care 
vor participa la competițiile 
internaționale. 

TREI ELEVI DIN PRAHOVA, CALIFICAȚI TREI ELEVI DIN PRAHOVA, CALIFICAȚI 
ÎN LOTUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂÎN LOTUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ

Consiliul Județean al Elevilor 
Prahova, unica structură de 

reprezentare a elevilor din județul 
Prahova, încurajează răsplătirea 
eroilor pandemiei din sistemul de 
învățământ!

Consiliul Național al Elevilor 
organizează cea de-a patra ediție 
a Galei Elevului Reprezentant, 
eveniment care va avea loc pe 
data de 15 mai. Anul acesta, la 
baza proiectului va sta conceptul 
intitulat „ResetEDU - un nou 
capitol pentru educație”, afl at în 
strânsă legătură cu punctul în care 
se afl ă sistemul educațional la un 
an de la începutul pandemiei.

Prin intermediul Galei Elevului 
Reprezentant, Consiliul Național 
al Elevilor va răsplăti eforturile 
actorilor implicați în societatea 
civilă. Fie că vorbim despre 
activiștii care, prin inițiativele 
lor, vor să aducă o schimbare în 
comunitate, despre profesorii 
dedicați îmbunătățirii constante 
a actului educațional sau despre 
părinții și unitățile de învățământ 
care ajută la formarea elevilor, cu 
toții merită aprecierea noastră.

Astfel, oricine poate nominaliza 
o persoană care, prin acțiunile sale, 
contribuie la dezvoltarea climatului 
educațional, accesând următorul 
link: https://gala.consiliulelevilor.
ro/nominalizeaza/. Categoriile 

în cadrul cărora se pot face 
nominalizări sunt: „Elev implicat 
în comunitate”, „Profesor de 10”, 
„Părinte – agent al schimbării” și 
„Comunități școlare reziliente”.

Calendarul de desfășurare al 
evenimentului este:

• 30 aprilie, ora 23:59 – 
Depunerea nominalizărilor pentru 
toate secțiunile disponibile online;

• 30 aprilie – 15 mai, ora 23:59 
– Jurizarea nominalizărilor depuse;

• 20 mai – Publicarea listei cu 
semifi naliști;

• 4 iunie – Premierea celor 
nominalizați la Gala Elevului 
Reprezentant.

Regulamentul evenimentului, 
precum și alte informații privind 
criteriile de jurizare sau condițiile 
de eligibilitate ale persoanelor 
nominalizate pot fi  consultate aici: 
https://gala.consiliulelevilor.ro/

„Acum, la un an de când sala de 
clasă s-a mutat în mediul virtual, 
cred că este foarte important să 
recunoaștem eforturile acelor 
actori din sistemul de învățământ 
care, în fi ecare zi, contribuie 
la creșterea calității actului 
educațional. Fiecare dintre noi are 
sau cunoaște un coleg, un profesor 
sau un părinte care reprezintă o 
adevărată doză de inspirație. Hai 
să-l răsplătim!”, a declarat Robert 
Avram, președintele Consiliului 
Județean al Elevilor Prahova.

EROII PANDEMIEI EROII PANDEMIEI 
VOR FI RĂSPLĂTIȚI!VOR FI RĂSPLĂTIȚI!

 
CONSILIUL JUDEŢEAN AL                         

                ELEVILOR PRAHOVA  
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CAZANELE DUNĂRII, O DESTINAȚIE IDEALĂ DE 1 MAI
Pentru că tot vin sărbătorile pascale, suprapuse cu zilele libere de 1 Mai, iar teama de pandemie este 

încă ridicată, vă propunem să vă petreceți minivacanța la Cazanele Dunării, o zonă în care în mod 
sigur nu va exista aglomerație așa cum se întâmplă cu Valea Prahovei, nordul Bucovinei sau litoralul Mării 
Negre. Pe Defi leul Dunării, în dreptul cazanelor, nu doar peisajul este de admirat, ci sunt și câteva obiective 
care merită vizitate.

Dunărea parcurge pe 
teritoriul României 

1.075 km, făcând graniță cu 
Sebia (235,5  km),  Bulgaria   
(469,5  km),  Republica 
Moldova  (0,6  km) și  Ucraina 
(53,9  km). Cazanele Dunării fac 
parte din Parcul Natural Porțile 
de Fier, dimpreună cu masivele 
muntoase care străjuiesc malurile 
fl uviului. Cazanele Mari se întind 
între Plavisevita și bazinetul 
Dubova și au o lungime de 3,8 
km, încadrându-se între masivele 
Ciucarul Mare (România) și Veliki 
Strbac (Serbia), iar Cazanele Mici 
(bazinetul Dubova și Ogradena) 
au 3,5 km, fi ind mărginite de 
masivele Ciucarul Mic (România) 
și Mali Strbac (Serbia). În aceste 
porțiuni, în anumite locuri, 
Dunărea se îngustează până la 
250 m, viteza de scurgere a apei 
depășește 5m/s, iar adâncimea 
apei se duce la 75 m. Ca obiective 
de vizitat vă propunem:

Chipul lui Decebal: Este o 
sculptură (basorelief) de dată 
recentă, realizată între anii 1994-
2004, de o echipă alcătuită din 
12 sculptori-alpiniști, condusă 
de artistul Florin Cotarcea. 
Finanțarea-aproximativ 1 milion 
de dolari- a fost asigurată de omul 
de afaceri și istoricul amator Iosif 
Constantin Drăgan. Înaltă de 
55 m și lată de 25 m, sculptura în 
piatră este cea mai mare de acest 
fel din Europa , fi ind poziționată 
între Eșelnița și Dubova, în zona 
cataractelor de la  Cazanele  Mici, 
în golful săpat de râul Mraconia 
la vărsarea în Dunăre, loc ce 
coincide și cu cea mai mare 
adâncime a apei, de 120 m. Este 
un omagiu adus regelui dac ce a 
apărat fruntariile țării de mulții 
neaveniți străini, iar locul ales 
nu este deloc întâmplător: în 
fața Tabula Traiana, la înălțimea 
munților și cu ochii în zarea 
albastră a Dunării... Sub basorelief 
a fost săpată o inscripție în latină: 
„DECEBALUS REX - DRAGAN 

FECIT” („Regele Decebal-făcută 
de Drăgan”).

Tabula Traiana: Chiar 
în fața basoreliefului, dar pe 
malul sârbesc, tronează o placă 
memorială de acum aproape 
2000 de ani, lăsată de împăratul 
Traian, după cucerirea Daciei. E 
singura care se mai păstrează din 
vreo 20, iar pe ea scrie, potrivit 
traducerii și interpretării lui Otto 
Benndorf: „Împăratul Cezar fi ul 
divinului  Nerva, Nerva Traian, 
Augustus, Germanicus,  Pontifex 
Maximus, investit de patru ori 
ca Tribun, Tatăl Patriei, Consul 
pentru a treia oară, excavând 
roci din munți și folosind bârne 
de lemn a făcut acest pod.” Placa 
are 4 metri lungime și 1,75 metri 
înălțime, fi ind descoperită în anul 
1960, când întreaga zonă a fost 
cercetată de arheologi. În perioada 
construirii barajului Porțile de 
Fier, aceasta a fost ridicată cu 30 
de metri, pentru a nu fi  acoperită 
de apele Dunării.

Mănăstirea Mraconia: Nu 
departe de „Chipul lui Decebal”, 
între Dubova și Eșelnița, la 
Cazanele Mici, se afl ă mănăstirea 
Mraconia, denumirea în sine 
însemnând „loc ascuns” sau „apa 
întunecată”. Lăcașul este atestat 
documentar din anul 1453, dar 
o clădire despre care s-au păstrat 
scrieri a fost zidită în 1523, de 
dregătorul regiunii de graniță a 
Caransebeșului și Lugojului, banul 
Nicola Gârlișteanu, așezământul 
fi ind, la acea vreme, sub jurisdicția 
Episcopiei de la Vârșeț. Mănăstirea 
a fost așezată într-un loc denumit 
„la balon”, fost punct de observație 
și dirijare a vaselor de pe 
Dunăre.  Construcțiile au suferit 
distrugeri în timpul războiului 
ruso-austro-turc, dintre anii 
1787 și 1792. Abia după 139 de 
ani, respectiv, în 1931, a început 
reconstruirea altui lăcaș. Acesta a 
fost însă acoperit de ape când s-a 
edifi cat hidrocentrala de la Porțile 
de Fier, motiv pentru care i se mai 

spune „Mănăstirea de sub ape, 
Mraconia”. Mitropolia Olteniei a 
consimțit să rezidească mănăstirea  
începând cu anul 1993, lucrările 
fi ind terminate în 2000.

Peștera Ponicova (Peștera de la 
Gura Apei ori Peștera Liliecilor): 
Amplasată la mică distanță de 
Dubova, este cea mai mare peșteră 
din Defi leul Dunării, situată în 
zona Cazanelor Mari, în masivul 
Ciucarul Mare, fi ind accesibilă 
de pe uscat sau din apă (cu 
barca). Galeriile sale, dispuse pe 
două etaje, însumează 1.660 m 
și comunică între ele. La intrare, 
pârăul Ponicova creează niște 
chei scurte și sălbatice și un pod 
natural lung de circa 25 m și înalt 
de 6-8 m. Trebuie știut că parțial 
galeriile au fost inundate după 
crearea Porților de Fier.

Peștera Veterani (Grota 
Veterani, sanctuarul lui Zamolxe 
sau Pânza Curii): Numele vine 
de la Veterani, aghiotantul lui 
Ivanovici, comandantul armatei 
austriace cantonate la Caransebeș, 
care a și fortifi cat peștera. Este 
situată pe teritorul comunei 
Dubova, pe un perete de stâncă 
cunoscut sub numele de Pânza 
Curii, accesul fi ind posibil numai 
de pe Dunăre, după o plimbare 
cu ambarcațiunea cu motor. Este 
relativ mică, de 87 m lungime, iar 
în decursul istoriei a fost utilizată 
deseori în scop militar.

Morile de apă cu ciutură 
și butoni de la Sichevița: În 
așezările de pe Clisura Dunării se 
afi rmă că sunt în jur de 50 de mori 
de apă, unele dintre ele numărând 
chiar și două secole. La Gârnic se 
mai păstrează 9 mori, din care trei 
sunt active chiar în vatra satului, la 
Coronini funcționează o moară, 

dar se pare că faimoase-în fi ne, la 
fel de valoroase precum cele de la 
Rudăria (comuna Eft imie Mugu)- 
sunt morile de la  Sichevița, având 
specifi c „butonii” de lemn, un 
jgheab ce direcționează apa către 
ciutură, controlând astfel debitul și 
presiunea acesteia. De asemenea, 
în interior, lucru inedit, acestea 
dispun de vatră de lemn, utilizată 
mai ales pe timp de noapte, pentru 
a se încălzi cei veniți la măcinat 
cereale, iar unele au adăpost chiar 
și pentru animale. Comuna cu 
populație curat românească este 
situată la hotarul dintre Munții 
Locvei și Almăjului, având 19 sate 
răsfi rate într-un relief pe alocuri 
extrem de difi cil, iar pe o cale de 
10 km (cam două ore de colindat) 
se găsesc cele 10 mori cu apă 
ridicate pe cursurile unor pârâuri, 
în sistem de furci de lemn și picior 
din piatră spre albie.

Mănăstirea Sf. Ana: Povestea 
spune că, în toamna anului 1916, 
în Primul Război Mondial, chiar 
pe Dealul Moșului, din Orșova, 
sublocotenentul Pamfi l Șeicaru 
a fost acoperit cu pământ, după 
explozia unui obuz, dimpreună 
cu camaradul său de arme, Petre 
Găvănescu. Amândoi au scăpat 
cu viață, iar renumitul gazetar a 
făgăduit că, atunci când va face 
bani, va ridica aici o mănăstire, 
ca semn de mulțumire către 
Dumnezeu, dar și în memoria 
oștenilor care au căzut pe frontul 
reîntregirii neamului românesc. 
Lucrul s-a și întâmplat între anii 
1936-1939, numele ctitoriei fi ind 
dat în memoria mamei ziaristului. 
Anterior, în 1935, a fost construită 
șoseaua de 1,5 km, numită 
„Drumul Eroilor”, până pe Dealul 
Moșului, acesta fi ind străjuit 

de 7 troițe și bănci din lemn, în 
amintirea regimentelor care au 
luptat la Alion, Cerna și Orșova. În 
1945, noul regim a pângărit totul, 
transformând chiliile într-un soi 
de motel, iar biserica, în restaurant 
și discotecă. În 1975, Șeicaru 
donează locul, printr-un act 
semnat la   München, Mitropoliei 
Olteniei. În 1990, așezământul 
a fost preluat de proprietarul de 
drept, fi ind extins și sfi nțit pentru 
prima dată de la zidirea sa. 

Cetatea Trikule (Tricule ori 
Trei cule sau Trei Turnuri, tr. 
kule=turn): a fost construită în 

scop militar, prin secolele XIV-
XV, pentru a opri înaintarea 
otomană spre teritoriile austriace 
din vest. Zidirea este atribuită lui 
Petru Petrovic, ban peste cetățile 
Lugoj, Mehadia și alte zone de 
pe Valea Dunării. Din ruinele 
cetății plasate în apropierea 
comunei Svinița de astăzi se mai 
păstrează două turnuri, al treilea 
prăbușindu-se prin anul 1924, din 
cauza ghețurilor. Turnurile nu au 
fost dintotdeauna sub apă, ci doar 
după ce s-au construit barajele de 
acumulare.

Peștera Gaură cu Muscă: este 
poziționată la aproximativ 70 km 
de zona Cazanelor, cam la 3 km de 
Coronini. Are o lungime de 254 m 
și o înălțime de 8 m, fi ind plasată 
într-o stâncă tot așa, la malul 
Dunării. Se consideră că a servit 
ca locuință ideală pentru omul 
primitiv din perioada Hallstatt, iar 
în epoca medievală a fost fortifi cată, 
aici instalându-se garnizoane de 
soldați. A fost utilizată în scopuri 
militare din 1460 și până prin 
1880. Numele vine de la o specie 
de muscă prezentă prin părțile 
locului până acum vreo 50 de ani, 
a cărei înțepătură putea aduce 
moartea animalelor.

unărea parcurge pe FECIT” ( Regele Decebal făcută

dar se pare că faimoase în fine la de 7 troițe și bănci din lemn în

 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
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DIN SECRETELE TEHNICII DE MANIPULARE A OPINIEI PUBLICE

Presa ostilă alianței de guvernare, 
respectiv, proPSD și AUR, a titrat 

următoarele titluri: „președintele Iohannis, 
în prăbușire de popularitate”; „PSD a 
câștigat puncte electorale importante”.

Presa de dreapta, mai puțină ca număr 
de posturi TV și ziare, scrie: „sondajul BCS 
care răstoarnă propaganda- președintele 
Klaus Iohannis, pe primul loc în topul 
încrederii”. În realitate, lucrurile stau 
cumva la jumătate. Depinde din ce unghi 
vrei să privești lucrurile. Informația a fost 
vehiculată în funcție de interes, ci nu a ținut 
cont de adevăr.

CÂTĂ ÎNCREDERE MAI AU 
ROMÂNII ÎN LIDERII POLITICI

La întrebarea „Câtă încredere aveți în 
următorii lideri politici?”, președintele 
Klaus Iohannis se afl ă, într-adevăr, pe prima 
poziție, cu 29% dintre respondenți care au  
foarte multă și multă încredere, dar sunt 
mai mulți și cei care au puțină încredere 

(35,5%), dar și cei care nu au încredere deloc 
(30,9%). Dacă simpatizanții PSD jubilează, 
președintele social-democrat, Marcel 
Ciolacu, stă și mai rău: 14% din populație 
are mare și foarte mare încredere, 32,7% se 
încred foarte puțin în el, iar 43% nu au deloc 
încredere în liderul PSD. Drept este că, pe 
fondul pandemiei, popularitatea liderilor 
afl ați la guvernare s-a erodat substanțial. 
Dar nici cei doi conspiraționiști, Șoșoacă ori 
Simion, n-au adunat popularitate atât cât ar 
fi  sperat. Dimpotrivă, cei doi au cele mai 
multe procente de neîncredere. Interesantă 
este poziționarea primarului Clujului, Emil 
Boc, în această ecuație (vedeți tabelul).

Să mergem cu raționamentul mai 
departe. În 2019, președintele Klaus 
Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale 
cu 66,9%. Iar presa și partidele potrivnice 
au jubilat: „președinte a pierdut peste 30% 
din încrederea românilor”. Lucrurile nu 
stau deloc așa: eșantionul sondajului se 
referă la toată populația din România, pe 
când la alegeri aproape jumătate au absentat 

și doar 66, 9% l-au votat pe Iohannis. Să 
explicăm pe îndelete. La votul din turul al 
doilea al alegerilor prezidențiale au fost 
prezenți 10.013.270 de alegători, din totalul 
de 18.217.411 de persoane înscrise în listele 
permanente, în procent așadar de 54,96%. 
Pe Iohannis l-au votat 6.509.135 de români. 
Ca reprezentativitate absolută, adică la total 
număr de alegători, indiferent că au fost sau 
nu la vot, procentul președintelui Iohannis 
este de 35,73%. Această cifră o putem 
compara cu popularitatea din sondaj, de 
29%. Ei bine, pe același principiu de calcul, 
candidatul PSD (Viorica Dăncilă sau putea 
fi  oricare altă persoană de la PSD) a avut o 
reprezentativitate de 18,33%. Deci avem, 
între cele două mari partide, o scădere de 
popularitate de 6,73%, în cazul lui Iohannis 
și de 4,88%, în cazul reprezentantului 
PSD. Dar, pentru că mai urmează un dar, 
faptul că procentul de români care nu au 
încredere deloc în reprezentantul PNL 
este mai mic cu 2,1 procente în dreptul lui 
Iohannis, concluzia generală ar fi  că există o 
pierdere de simpatie nesemnifi cativă pentru 
liderii de facto ai ambelor partide. Însă, la 
încredere multă și foarte multă, Iohannis 
depășește PSD cu 15%! 

ÎN DOI ANI, AU SCĂZUT ÎN 
SONDAJE ȘI PNL, DAR ȘI PSD!

La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar 

avea loc alegeri parlamentare anticipate, dvs. 
cu ce partid ați vota?, românii au răspuns: 
PSD-28,9%, PNL-22,3%, USRPLUS-22,5%, 
AUR-10,0%, UDMR-4,0%, PMP-4,2%, Pro 
România ALDE-2,9%, alt partid-5,1%.

Aici lucrurile sunt mult mai ușor de 
urmărit. La alegerile generale de anul 
trecut, la Camera Deputaților s-au obținut 
următoarele rezultate: PSD-33,3%, PNL-
28,18%, USRPLUS-16,67%, AUR-10% și 
UDMR-6,36%. Pentru Senat, procentele 
au fost: PSD-34,56%, PNL-30,8%, 
USRPLUS-18,38%, AUR-10,29%, UDMR-
6,62%.

Faceți calculele de unii singuri și vedeți 
că au pierdut și PSD, dar și PNL, ultimul 
având de gestionat un interval extrem 
de greu, așa cum a fost și este perioada 
de pandemie. Remarca este valabilă și în 
cazul prezentat înainte, când Iohannis este 
primul român asociat cu restricțiile. AUR 
se menține la votul de anul trecut, cu toată 
disperarea lor de a specula nemulțumirile 
românilor legate de măsurile de limitare 
a pandemiei. Dar trebuie să recunoaștem 
că ni se pare un pic trasă de păr creșterea 
USRPLUS, mai ales că miniștrii celor două 
partide au generat cea mai recentă criză în 
sânul Guvernului României.

Lider Multă și 
foarte multă 
încredere

Puțină 
încredere

Totală 
neîncredere

Nu îl 
cunosc

Klaus Iohannis 29,0 35,5 30,9 4,5
Emil Boc (PNL) 25,1 34,4 31,5 9,0
Florin Cîțu (PNL) 21,6 36,7 31,8 9,8
Dacian Cioloș (PLUS) 18,6 35,1 35,8 10,4
Ludovic Orban (PNL) 17,5 39,4 36,0 7,1
Victor Ponta (Pro Ro) 17,4 32,6 42,0 8,1
Dan Barna (USR) 16,8 38,4 35,0 9,8
Marcel Ciolacu (PSD 14,0 32,7 43,0 10,3
Diana Șoșoacă (PNR) 12,8 31,3 43,8 12,1
George Simion (AUR) 11,2 28,7 43,0 17,1

și doar 66 9% l au votat pe Iohannis Să avea loc alegeri parlamentare anticipate dvs

Probabil v-ați dat seama până acum că, la noi și în toată lumea, fi ecare manipulează 
pe fi ecare. Manipularea n-o punem doar în cârca mass-media scrisă, vorbită și 

video, ci și pe seama partidelor și  autorităților publice, indiferent cum s-or numi acestea, 
parlament, guvern, ministere, poliție, primării etc. Ba se manifestă din plin și în sectorul 
privat. Astăzi vom demonta o astfel de încercare de manipulare. De fapt, nu este doar o 
manipulare, fi indcă chiar a reușit. Avem ca subiect un sondaj al Biroului de Cercetari 
Sociale (BCS) realizat în perioada 30 martie-11 aprilie, cu privire la popularitatea unor 
conducători în rândul românilor.

16 FOȘTI PARLAMENTARI DIN 16 FOȘTI PARLAMENTARI DIN 
PRAHOVA ÎȘI VOR PENSIILE PRAHOVA ÎȘI VOR PENSIILE 

SPECIALE ÎNAPOISPECIALE ÎNAPOI
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

122 de foști parlamentari au dat în judecată 
secretariatele Camerei Deputaților și Senatului, 
solicitând instanțelor să oblige cele două 
instituții la repunerea în plată a pensiilor 
speciale pe care le primeau înainte de februarie 
2021, dată când acestea au fost abrogate.   În 
perioada 13-14 aprilie, 20 de instanțe din țară au 
înregistrat astfel de procese. Reclamanți provin 
din Prahova  (16),  Iași  (15),   Galați (9), Argeș 

(8), Călărași  (8),  Sibiu  (7),  Vâlcea  (7),  Bistrița-
Năsăud  (7),   Gorj  (7),  Neamț  (5),   Brăila  (5),   
Bacău  (5), Teleorman (5), Mehedinți (4), Buzău 
(4), Arad (4), Covasna (3), București (1), Giurgiu 
(1) și Constanța (1). 

Deși abrogarea pensiilor a fost votată de PSD 
și PNL, cei mai mulți reclamanți sunt politicieni 
proveniți din cele două partide. Printre ei se 
numără  Petre Daea (PSD), Nicolae Bacalbașa 
(PSD), Victor Socaciu (PSD), Anghel Stanciu 

(PRM / PSD), Ion Solcanu (PSD), 
Doru Ioan Tărăcilă (PSD), Victor 
Paul Dobre (PNL), Puiu Hașotti 
(PNL), Ion Ariton  (fostul  PDL) 
și  Ioan Oltean  (fostul  PDL). La 
începutul lui 2021, statul român 
plătea pensii speciale de circa 12 
milioane de euro pe an, pentru 827 
de parlamentari. Pensia specială 
lunară era de circa 5.000 de lei 
pentru un mandat, 10.000 de lei 
pentru două mandate, respectiv 
15.000 de lei pentru trei sau mai 
multe mandate. Aceasta se adaugă 
pensiei normale (ocupaționale).

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

SUNT ELE...SUNT ELE...
MAIMUȚELELEMAIMUȚELELE

Sunt în majoritate vegani, 
vegetarieni și virgini, ceea ce 

este perfect, pentru că se simt curați. 
Iar de aici și ipohondria lor. Atât 
de curați încât, dacă ai alerga după 
autobuz și ai avea nevoie de o mână 
care să te tragă pe scară, de la ei nu ai 
primi-o, de teamă să nu se infecteze 
cu vreo boală, fi e ea a alergatului 
după autobuz ori, mai rău, boala 
întârziatului.

Sunt acei “perfecționiști-
profesioniști” așa cum au citit ei în 
cărți că trebuie să fi e, nu în practica 
plină de erori.

Sunt cei pe care îi iei să îi plimbi cu 
mașina ta, pe traseul tău, pe benzina 
ta și care, la un moment dat, te roagă 
politicos să te dai jos pentru că nu 
corespunzi valorilor lor morale.

Sunt acei ipocriți care, la micul 
dejun organizat de fi rma ale cărei 
valori le divinizează și încearcă să 
le impună acasă nevestei și copiilor, 
bagă în buzunar patru plicuri de 
zahăr pentru mai târziu.

Sunt acei băieți și fete între 30 
și 45 , cu sacou și rucsac, tunși cu 

3 și încălțați cu sandale și șosete 
asortate cu papionul, cu zâmbet larg 
în pozele de grup de la meetinguri, 
workshopuri, teambuildinguri...
alături de cei care le-au plătit bursele.

Pe scurt, sunt cei cu care nu 
te sfătuiesc să pleci pe munte, 
pentru că ori se opresc la jumătatea 
drumului și încep să plângă, ori te 
împing în prăpastie, ca să le râmână 
lor mâncarea ta, pentru că, nu-i 
așa!?, asta scrie la paragraful 8 din 
ghidul de supraviețuire al unui guru 
motivațional, care i-a luat locul lui 
Isus de mult.

Sunt cei care ne conduc astăzi 
cu mutre, îmbufneli, cu atitudini 
autiste, reci, ambițioși, rigizi, plini 
de cinism, feroce în negocieri, 
sarcastici și deloc empatici...demni 
nevoie mare de cei 5 la sută obținuți 
în alegerile la care nu au participat 
nici jumătate dintre alegători. Sunt 
cei care se dau cu fundul de pământ 
deși căpușează statul mai rău ca 
ceilalți, în văzul tuturor, precum 
maimuțele, blocând guvernul, țara, 
pe noi.

Cu ei...chiar îmi este milă de noi!
Paște liniștit și sănătos!
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NU OPREȘTE NIMENI PRIMĂVARA – 
VOM AVEA ANTICIPATE! 

Ședința din 15 aprilie a CCM a avut loc într-o atmosferă 
mai încordată decât precedentele, decizia ce urma să o 
adopte jurații fi ind una cardinală pentru soarta clasei 
politice de la Chișinău. Așa încât, volens-nolens, presiunile 
asupra acestora nu au lipsit, ba chiar s-au făcut bine simțite. 
La ședință a participat însăși președintele Maia Sandu. 
„Pornind de la importanța obiectului sesizării și din respect 
față de Curtea Constituțională, am decis astăzi să vin 
personal să îmi susțin punctul de vedere”, a declarat Maia 
Sandu în debutul ședinței. Dar inexplicabilă a fost prezența în 
incita CC a socialistului Vasile Bolea, legislativul (și implicit 
PSRM) fi ind reprezentat de consilierul principal Radu 
Radu. Până la urmă acestei „enigme” i s-a afl at descifrarea: 
Bolea a trebuit să convingă cel puțin doi jurați să nu voteze 
avizul favorabil Maiei Sandu, care, împreună cu judecătorul 
socialiștilor, Vladimir Țurcanu, ar fi  înclinat balanța în 
folosul lui Dodon și PSRM. A convins doar unul. Disperat, 
i-a strecurat reprezentantului legislativului un text însăilat la 
repezeală prin care să ceară  recuzarea judecătorului Nicolae 
Roșca, care între 2017-2019 ar fi  fost avocatul Maiei Sandu și 
membru al PAS. Dar eșec de procedură – solicitarea trebuia 
formulată în debutul ședinței, înaintea prezentării poziției 
președinției. Etapa de înaintare a recuzărilor fi ind depășită, 
demersul a fost respins. 

Așadar, zarurile au fost aruncate – actualul legislativ, 
constituțional, poate fi  dizolvat. Trei judecători au votat 
pentru această decizie considerată previzibilă de majoritatea 
experților constituționali –D. Manole, președintele CC, 
L. Șova și N. Roșca, ceilalți doi având opinie separată (V. 
Țurcanu) sau opinie disidentă (S. Roșca). Mai departe 
urmează să afl ăm când vor avea loc anticipatele. Adică 
de când începe să curgă termenul de organizare propriu-
zisă a scrutinului – trei luni din ziua semnării decretului 
sau acest termen va fi  fi xat chiar în decret, posibil cu 
mențiunea că termenul curge imediat după încheierea sau 
suspendarea stării de urgență. Or, la CC au mai fost depuse 
două sesizări – a deputaților Octavian Țâcu (liderul PUN) 
și Sergiu Litvinenco (PAS) referitor la constituționalitatea 
deciziei privind starea de urgență, la adoptarea căreia a 
fost încălcată procedura de declarare a stării de urgență. 
Într-adevăr, instituirea stării de urgență, mai ales pe 60 
de zile, nu a fost dictată de numărul mare al deceselor și 
a persoanelor infectate, lucru ce s-a adeverit la nici două 
săptămâni deloc prin efectele restricțiilor, ci a vaccinării (așa 
lent cum decurge). Ea refl ectă dorința disperată a majorității 
de strânsură din legislativ de a amâna anticipatele și de a se 
menține pe cât mai mult posibil la putere. Acum deputații, 
având în vedere decizia CC care prevede clar că alegerile 
parlamentare anticipate vor avea loc, urmează să reconsidere 
în ce măsură mai este oportună menținerea stării de urgență. 
Dacă, fi rește, majorității PSRM + „ȘOR”-pokemonii le-a 
mai rămas vreun dram de bun simț, de respect pentru lege, 
nemaivorbind de cel politic sau de o elementară moralitate.
REACȚII NU PREA CONFUZE SCĂLDATE 

ÎN APE CU NOXE  
Toată lumea bună a salutat decizia CC privind 

dizolvarea legislativului. Plus două partide parlamentare, 
au considerat-o „una favorabilă, justă și oportună” (PAS), 
precum și „exprimând convingerea că actualul legislativ, 
dominat de încrengătura oligarhică Dodon-Plahotniuc-Șor, 
nu mai reprezintă interesele cetățenilor, ci ale grupurilor 
criminale” (PUN). Cel mai fericit însă pare a fi  Renato 
Usatîi , liderul „Partidului Nostru”: „Victorie! Acesta a fost 
ultimul Parlament din istoria Republicii Moldova, care și-a 
permis să  activeze în baza intereselor personale”, a scris 

primarul de Bălți pe contul său de Facebook în speranța 
că și formațiunea sa va prinde totuși un scor eligibil în 
parlament. Toate trei așteaptă decretul Maiei Sandu privind 
data alegerilor legislative anticipate, Usatâi mai arătându-se 
convins că „de acum încolo, prăbușirea coaliției Dodon-Ș or 
nu-i decât o formalitate, care se va încheia ofi cial odată cu 
anunțarea rezultatelor scrutinului ce ne așteaptă”. Liderii 
celorlalte trei formațiuni, care, declarativ, par a se situa în 
opoziția majorității toxice din legislativ, au scăldat decizia 
CCM fi ecare în apele în care încearcă să se curețe. Andrei 
Năstase recunoaște că a luat act de decizia CCM, emisă la 
capătul unui „spectacol de prost gust al unor politicieni 
iresponsabili și forțe politice populiste, afl ate în permanentă 
campanie electorală”. Dânsul a mai specifi cat că Platforma 
DA a militat și militează pentru alegeri anticipate libere și 
corecte (de parcă ceilalți și le-ar fi  dorit altfel decât „libere 
și corecte”?!), condamnând „demersurile iresponsabile 
ale unor politicieni de a-și realiza cu orice preț obiectivele 
lor partinice și personale”, fără însă a-i nominaliza pe acei 
politicieni. Invective prea puțin voalate, care lasă să se 
întrevadă cui sunt adresate săgețile. Doar că sinceritatea 
dânsului e pe jumătate – toate abordările Platformei DA 
în aceste circa cinci luni de la investirea Maiei Sandu nu 
au scontat oare scopuri electorale partidului său sau chiar 
personale? 

Și ceilalți doi lideri care provin de sub cloșca lui Plahotniuc, 
liderul PDM, Pavel Filip, și cel al așchiei „Pro-Moldova”, 
Adrian Candu, și-au clătit declarațiile în ape cu noxe, 
accentele de zefl emea țintind mai degrabă președinția decât 
majoritatea toxică din legislativ. „Gata, ne-au fericit și cu 
dizolvarea. Ca prin minune, s-au rezolvat și toate problemele. 
Dar ce fel de victorie, dacă rămâi să te bucuri singur de ea?!”, 
se întreabă Filip, mai califi când-o ca „o victorie a lui Pirus”. 
Și prevestind că războiul politic nu se încheie aici, ci că abia 
începe episodul doi. În aceeași direcție își îndreaptă săgețile 
și pro-moldoveanul Candu: „Anticipate să fi e.  Prost, bun, 
adevărat sau trucat, avizul pentru dizolvarea Parlamentului 
a fost aprobat”. 

Mult mai sinceri, chiar dacă și absurd de nocivi s-au 
dovedit cei de la Partidul „ȘOR” și Plarforma „Pentru 
Moldova”. Maia Sandu a vrut, Curtea a decis – anticipate pe 
timp de pandemie, au reacționat aceștia. „Noi nu ne temem 
de alegeri anticipate. Suntem siguri pe noi și pe victoria 
noastră. Dar orice îmbolnăvire, orice moarte de Covid-19 din 
timpul alegerilor, a campaniei electorale va fi  pe conștiința 
Maiei Sandu”, se mai arată în comunicatul pokemonilor. Dar 
din martie 2019 și până în prezent (sau până la decretul de 
dizolvare a legislativului) pe a cui conștiință sunt cele peste 
5.600 de decese, inclusiv peste 110 lucrători medicali, și circa 
250 mii de cazuri de COVID-19? Dacă și am presupune că 
cei care acuză azi mai au conștiință…  

IGOR DODON, DE LA „KULIOK” LA 
BANDITISM POLITIC?

Pe cât de previzibilă a fost decizia CCM, pe atât de 
previzibilă și reacția PSRM, mai corect a lui Dodon. În mai 
puțin de cinci zile socialiștii și liderul lor au rătăcit între zeci 
de scenarii, care mai de care mai aberante. La doar câteva ore 
după ce CCM a stabilit că există circumstanțe de dizolvare 
a actualului Parlament, Dodon califi ca decizia ca fi ind una 
similară celei adoptate în 2019 de Curtea de buzunar al lui 
Plahotniuc. „Trei din cinci magistrați ai CC, prin decizia 
lor, au uzurpat instanța supremă a Moldovei în interesul 
politic al președintei țării, astfel încălcând grosolan normele 
constituționale, propriile decizii, adoptate pe parcursul 
ultimilor ani, dar și recomandările Consiliului Europei și ale 
Comisiei de la Veneția. Noi toți suntem martorii încercărilor 
Maiei Sandu de a uzurpa puterea în stat, folosind în acest 
scop 3 judecători de la CC, exact în stilul oligarhului fugar”, 
a declarat exasperat liderul PSRM. 

Mare tupeu când citează, de altfel eronat, forurile 
europene după ce, în 2016, Dodon, în campania electorală și 
după, turna tone de zoaie în capul partenerilor occidentali, 
iar în prima zi de la învestire a scos din reședința 
prezidențială drapelul UE. De altfel Comisia de la Veneția 
și Consiliul Europei, dimpotrivă, au dat o replică negativă 
adresării spicherului Zinaida Greceam prin care denunța 
că „în acțiunile Președintelui Republicii Moldova se atestă 
o tentativă de violare a obligațiilor sale constituționale ca 
putere neutră, fi ind create blocaje instituționale cu consecințe 
imprevizibile pentru democrație și statul de drept”. Ca 
să nu mai zicem că nu Maia Sandu, ci anume Dodon este 
astăzi Plahotniuc și Șor în Republica Moldova, anume el 
„la pachet” cu majoritatea toxică din legislativ încearcă cu 
disperare să uzurpeze puterea de stat. 

A doua zi, dimineața, Dodon vine cu altă declarație: 
PSRM e pentru anticipate, dar numai după ce țara va depăși 
pandemia de COVID-19. Pe după amiază cheamă la discuții 
PAS pentru a stabili când vor avea loc alegerile parlamentare 
și elabora o foaie de parcurs cu acțiunile necesare până la 
ziua anticipatelor. „Gata, decizia de ieri a CC este așa cum 
am început dialogul în luna martie. Continuăm să vedem 
când mergem la anticipate, fi xăm data și apoi facem foaia 
de parcurs înapoi. Parlamentul se dizolvă, până atunci 
aprobăm așa legi, căutăm bani pentru alegeri…” etc., 
etc. Seara, în cadrul eronatei sale emisiuni „Președintele 
răspunde”, face o adresare deja către Maia Sandu, prin care 
afi rmă că „alegerile anticipate pot avea loc numai prin 
dialog”, invocând aceeași „foaie de parcurs”. Mai trece o zi și 
același Dodon declară că PSRM va înainta în Parlament un 
proiect de hotărâre privind demiterea celor trei judecători 
ai CC care au votat avizul privind dizolvarea parlamentului. 
Iar duminică, 18 aprilie, convoacă Consiliul Republican al 
PSRM, care ar fi  decis (Consiliul, nu Dodon?!) că „Maia 
Sandu a participat direct în complotul antistatal, antinațional 
și anticonstituțional împotriva țării și poporului ei” și cere 
demisia acesteia și alegeri prezidențiale anticipate. În cadrul 
aceleiași ședințe, reprezentanților partenerilor externi care 
au contribuit mult la sprijinul populației din Republica 
Moldova, Peter Michalko, șefului Misiunii UE în Moldova, 
Daniel Ioniță, ambasadorului României la Chișinău, dar și 
a altor ambasadori ai țărilor UE, le-au fost aduse injurii și 
calomnii din cele mai aberante. 

ÎNTRE CRITICI, ZEFLEMELE POATE FI 
LOC ȘI DE LAȘITATE? 

Igor Dodon a pierdut orice contact cu realitatea. Văzând 
cum îi scapă din mâini puterea, se comportă exact ca 
Plahotniuc în iunie 2019. Ba chiar mai obraznic. Amenință 
judecătorii CCM, dar tocmai că acțiunile sale cad sub 
incidența Codului Penal. El se joacă cu focul. De acest lucru 
ar trebui să țină cont deputații săi. Dacă nu azi, mâine-
poimâine ei vor fi  trași la răspundere și vor plăti pentru că nu 
s-au conformat Înaltei Curții, ale cărei decizii „sunt defi nitive 
și nu pot fi  atacate”. La toate atacurile lui Dodon Președinția 
i-a recomandat „să învețe că legea trebuie respectată”. „Slabi, 
limitați, incompetenți, fără viziune. Se îngroapă singuri”, îi 
caracterizează pe socialiști deputatul Dumitru Alaiba. Iar 
deputatul Sergiu Litvinenco îi ia în zefl emea, după ce au 
cerut demisia Maiei Sandu și prezidențiale anticipate: „Un 
singur mesaj pentru majoritatea PSRM-ȘOR: Beți ceai și vă 
vaccinați! Că de anticipate nu scăpați!”

Dodon și PSRM și-au meritat atât califi cările lui Alaiba, 
cât și zefl emele lui Litvinenco. Mă întreb însă dacă Năstase, 
Filip și Candu, când trimit săgeți spre Maia Sandu în loc să 
pună cele mai grele tunuri pe Dodon, sunt conștienți că de 
fapt dau dovada unei sufi cientă doze de lașitate ca să mai 
fi e votați? Chiar am ajuns să admitem și una ca asta, să ne 
lăsăm manipulați și jucați în „pocherul” lor politic de niște 
kuliocari și eretici? Pentru asta am trecut prin Marile Adunări 
Naționale, prin Războiul de la Nistru, prin Podurile de Flori, 
Drumul Crucii, prin Mișcarea de Eliberare Națională?

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Pagină realizată de Nicolae MISAIL; 
www.ziarulploieştii.ro

La Chișinău, după ce Curtea Constituțională 
a decis, pe 15 aprilie curent, că sunt întrunite 

condiții pentru dizolvarea Parlamentului și rezultă că 
vom avea alegeri parlamentare anticipate, la numai trei 
zile a mai apărut o eventuală versiune de anticipate. 
PSRM, într-o ședință a Consiliului său Republican, 
convocată de Igor Dodon chiar în zi de duminică, a 
decis …să ceară demisia Președintelui Maia Sandu și 
organizarea alegerilor prezidențiale anticipate. Clasa 
politică de pe Bâc o ține tot într-o continuă febră 
care pare să estompeze chiar consecințele pandemiei 
de coronavirus: din febra unor matrapazlâcuri și 
blestemății sub imperiul legii în cea a unei stări de 
urgență exagerată (ca să nu-i zicem chiar descreierată), 
febra unei confruntări esmintite a legislativului cu 
Președinția și mai nou – culmea smintelii! – a unor 
inventate alegeri anticipate deja prezidențiale. Până 
unde poate abera o parte a clasei politice de la Chișinău?

PÂNĂ UNDE POATE DUCE „RĂZBOIUL” PÂNĂ UNDE POATE DUCE „RĂZBOIUL” 
PSRM CU CURTEA CONSTITUȚIONALĂ?

Mare tupeu când citează de altfel eronat forurile
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Franţa se afl ă într-o 
situaţie paradoxală, 

subliniază Th e Atlantic. În 
timp ce moartea lui Samuel 
Paty, din 16 octombrie 
2020, l-a determinat pe 
Emmanuel Macron „să 
jure că Franţa nu va ceda 
niciodată în apărarea 
libertăţii de exprimare”, 
guvernul său introduce 
noi legi „care, de fapt, o 
restricţionează”, observă 
revista americană.

„Dacă nu se modifi că sau 
nu se elimină legile propuse, 
Franţa va fi  în curând o 
ţară mult mai puţin liberă 
decât este acum”. Th e 
Atlantic indică astfel trei 
texte care „urmăresc să 
aducă mai multă siguranţă 
francezilor prin limitarea 

drepturilor democratice”. 
Potrivit revistei, legea 
cercetării, adoptată de 
Senat pe 20 noiembrie 
2020, este o lovitură dată 
libertăţii academice, prin 
incriminarea adunărilor 
din campusuri, care 
„tulbură pacea și ordinea 
unităţii”. Proiectul de lege 
privind securitatea globală, 
introdus pe 17 noiembrie 
anul trecut, conţine două 
dispoziţii „îngrijorătoare”. 
Una prevede restricţionarea 
diseminării imaginilor 
poliţiștilor și jandarmilor. 
Cealaltă autorizează 
utilizarea dronelor pentru 
fi lmarea cetăţenilor 
în public și permite 
transmiterea în direct către 
autorităţi a imaginilor de 

pe camerele corporale 
purtate de poliţie. Pentru 
Th e Atlantic, „acest proiect 
de lege riscă să transforme 
Franţa într-un stat de 
supraveghere, care încalcă 
direct dreptul cetăţenilor 
la viaţa privată și în care 
poliţia este ferită de orice 
critică din partea oamenilor 
sau a presei”.

În ceea ce privește 
proiectul de lege 
privind islamul radical 
și separatismul, acesta 
incriminează schimbul de 
informaţii de identifi care 
despre un funcţionar care 
ar putea fi  folosite pentru 
a-i face rău, iar unii juriști 
se tem că formularea este 
atât de vagă, „încât ar 
putea fi  folosită pentru a 

condamna oamenii pentru 
ceea ce echivalează cu o 
critică justifi cată a unui 
ofi cial”, spune revista.

„Franţa este tulburată 
și în criză”, continuă Th e 
Atlantic, care constată că 
șomajul în masă, frustrarea 
cauzată de lockdown și 
frica provocată de reluarea 
atacurilor teroriste „nu 
pot decât să agraveze 
tulburările și diviziunile”: 
Toate acestea sunt un 
avantaj, desigur, pentru 
Marine Le Pen, liderul 
populist de extremă dreapta 
al ţării și, probabil, cel mai 
provocator contracandidat 
al lui Marcon la alegerile 
prezidenţiale din 2022”.

Potrivit revistei Th e 
Atlantic, strategia lui 

Macron este „să impună o 
ordine strictă”, „să controleze 
criticile din presă” și să preia 
„o parte din limbajul și 
politicile extremei drepte, 
pentru a-i fura sufi cienţi 
alegători”. Dar, potrivit 
publicaţiei americane, 
această strategie este foarte 
riscantă. Libertatea pe care 

președintele francez o apără 
„atât de energic” și pentru 
care Franţa „a sacrifi cat 
atât de mult” este în prezent 
„legiferată”. Ceea ce ar putea 
„lăsa ca moștenire unui 
viitor lider mai autoritar”un 
act puternic de instrumente 
antidemocratice.

Problema energiei curate a fost 
considerată mai imperativă ca 

oricând, iar viziunea principală a Europei 
este o reţea energetică unică, prin care 
toţi cetăţenii europeni vor avea acces 
nestingherit la energie curată și, mai ales, la 
preţuri rezonabile. În acest scop, Europa și-a 
stabilit obiectivul principal, de a diversifi ca 
rutele energetice și furnizorii, în corelaţie cu 
preţurile și produsele energetice în cauză. În 
aceste condiţii, coroborat cu evoluţiile din 
estul Mediteranei, redistribuirea rolurilor 
în rândul actorilor de pe piaţa energiei este 
inevitabilă.

Acum este, așadar, momentul în Grecia 
să joace un rol de lider pe tabla de șah 
a energiei, valorifi cându-și potenţialul 
energetic, în cadrul acestor trei axe. În 
special, Grecia de Nord, datorită poziţiei 
sale geografi ce și geopolitice pe harta 
energetică a Balcanilor de Vest, se poate 
transforma într-un jucător puternic, care va 
prelua distribuirea surselor de energie către 
vecinii din nord. Infrastructura nu numai că 
există, dar se și dezvoltă într-un ritm foarte 

rapid. A fost demarată deja construcţia 
unor gazoducte importante, pentru a crește 
securitatea aprovizionării și diversifi carea 
surselor. Conducta trans-atlantică de gaze 
naturale (TAP) care traversează nordul 
Greciei, legând-o de Albania și Marea 
Adriatică, va ajunge pe uscat în sudul Italiei, 
pentru a se conecta la reţeaua italiană de 
gaze, și va transporta gaze naturale azere 
din zona caspică în Europa.

După cum se știe, aproximativ 10 
miliarde de metri cubi de gaz natural pe an 
(bcma) din capacitatea iniţială de fl ux direct 
a TAP au fost deja contractate în baza unor 
contracte/acorduri de transport pe termen 
lung. Conducta interconectoare de gaz 
Turcia-Grecia-Italia (ITGI) este o conductă 
pentru transportul gazelor naturale din 
câmpul Shah Deniz din Azerbaidjan către 
pieţele europene, prin Grecia și Italia. Intră 
în Grecia din Turcia și de acolo străbate 
Marea Ionică ajungând la Otranto, Italia. 
Gazoductul IGB este proiectat pentru a 
conecta sistemul naţional al Greciei de 
transport al gazelor naturale, în localitatea 

Komotini, cu sistemul naţional bulgar de 
transport al gazelor, în orașul Stara Zagora. 
Proiectul reprezintă un tronson de bază în 
strategia de unifi care a pieţelor gazelor, care 
include proiecte de interconectare Bulgaria-
Grecia, Bulgaria-România, România-
Ungaria. Un proiect despre care s-a vorbit 
mult, mai ales după semnarea Acordului de 
la Prespa, este gazoductul Salonic-Skopje, 
o axă verticală, prin care nordul Greciei 
devine principalul furnizor de gaze pentru 
piaţa ţării vecine (Macedonia de Nord).

Conducta va oferi teoretic perspective 
pentru continuarea traseului către Serbia 
și Europa Centrală. În același timp, crearea 
platformei plutitoare de regazifi care a 
gazelor naturale lichefi ate (FSRU) de 
la  Alexandroupolis este un alt element 
puternic în „tolba” de proiecte energetice a 
regiunii, creând perspective extraordinare 
pentru noi investiţii și colaborări de mare 
importanţă pentru securitatea naţională, 
întrucât, dincolo de interconectările cu 
toate conductele de mai sus, este posibil 
să transporte și gaze din estul Mediteranei 
(prin East Med) spre Europa Centrală. Mai 
ales că acest proiect vine într-o conjunctură 
excepţională.

Preţul gazului natural lichefi at (LNG), 
despre care se știe că se transportă doar 
pe mare, este în prezent foarte competitiv, 
datorită unor oferte în exces în raport cu 
cererea, ca urmare a supraproducţiei de 
gaze de șist din SUA. Diversifi carea necesară 
a furnizorilor de gaze se poate realiza prin 

aprovizionarea cu GNL și oferă avantaje 
competitive și dinamică ţărilor care dezvoltă 
infrastructuri aferente, permiţând în același 
timp statelor producătoare (Qatar, Algeria 
și America) să intre pe piaţa europeană prin 
nordul Greciei, care devine acum un hub 
pentru tranzitul LNG spre Europa Centrală.

Importurile de LNG în Grecia, în prima 
jumătate a anului 2020, aproape s-au dublat 
faţă de 2019, ajungând la valoarea de 1,9 
miliarde de metri cubi, 50% din totalul 
importurilor de LNG provenind din SUA 
ceea ce marchează începutul unei cooperări 
în sectorul energiei cu unul dintre cei mai 
mari furnizori din lume.

Se reamintește în acest moment că gazul 
natural este singurul combustibil care 
poate fi  ”conectat” cu surse regenerabile 
de energie atunci când aceștia încetează 
să mai producă, din cauza condiţiilor 
meteorologice – un element cheie pentru 
tranziţia către o energie mai curată, conform 
angajamentelor din Tratatul de la Paris.

Totalitatea proiectelor de mai sus creează 
un cadru puternic pentru transformarea 
nordului Greciei într-un hub energetic al 
Balcanilor de vest și al UE, în general, având 
în vedere perspectiva alimentării cu gaze 
naturale de ordinul a 40 bcma. După cum 
s-a spus în trecut, „pe piaţă, perspectiva 
schimbă realitatea” și este timpul ca Grecia 
de Nord să valorifi ce aceste perspective 
„promiţătoare”.

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

Într-un context internaţional în continuă schimbare, energia este declarată o 
prioritate și funcţionează ca un catalizator pentru evoluţii în mai multe niveluri. 

Având în vedere că securitatea energetică în Uniunea Europeană este strâns legată de 
scena planetară, evoluţiile internaţionale afectează direct piaţa energetică europeană. 
Astăzi, Europa este extrem de vulnerabilă din cauza dependenţei sale energetice de un 
furnizor (Rusia, cu aproape 40%), ceea ce face ca securitatea aprovizionării să fi e în prim-
planul politicii energetice europene. Pandemia Sars-Cov 2, pe lângă impactul economic 
sever, cu consecinţe necunoscute pentru viitor, a dus la o supraofertă în raport cu cererea 
în sectorul energetic, răsturnând datele de până acum, scrie presa greacă.

roblema energiei curate a fost rapid A fost demarată deja construcţia
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Macron este să impună o președintele francez o apără

NORDUL GRECIEI, HUB ENERGETIC AL EUROPEI?NORDUL GRECIEI, HUB ENERGETIC AL EUROPEI?

FRANŢA, O ŢARĂ MULT MAI PUŢIN LIBERĂ?FRANŢA, O ŢARĂ MULT MAI PUŢIN LIBERĂ?
Pentru revista americană Th e Atlantic, legea cercetării, legea asupra securităţii globale și proiectul de lege 

radical privind islamul și separatismul conţin dispoziţii care ameninţă idealul de libertate pe care Franţa s-a 
angajat să-l apere, precizează Courrier International, preluat de rador.ro.



Ziarul   Ploiestii
22 aprilie - 12 mai 2021

PAGINA 10

MOZAIC

VĂRUL CARE ERA UN MILITARIST 
CONVINS

După cum își aduc aminte iubitorii de 
Shakespeare, un Cezar muribund s-a întors 
către asasinii săi, cu privirea pironită către 
Marcus Iulius Brutus, și l-ar fi  întrebat pe 
acesta cu ultimele puteri: „Și tu, Brutus?”. 
Doar că Cezar nu a spus niciodată aceste 
cuvinte. Ele aparţin strict lui William 
Shakespeare, care a ales să i le pună în gură 
personajului său, pentru a da o mai mare 
încărcătură emoţională piesei de teatru. 
Iar Brutus nu a fost nici pe departe cel mai 
apropiat prieten al lui Cezar, cum nu a fost 
nici cel mai mare dușman al său.

Cel mai vinovat dintre apropiaţii lui 
Cezar pentru trădarea și uciderea sa a fost 
un personaj real, abia amintit astăzi în cărţile 
de istorie. Este vorba de Decimus Iulius 
Brutus Albinus, pe scurt Decimus. Acesta 
era un văr îndepărtat al lui Marcus Iulius 
Brutus. Însă, deoarece Shakespeare a decis 
să nu-l introducă în drama sa, Decimus este 
chiar și astăzi asasinul uitat. De fapt, el a 
avut un rol esenţial în schimbarea istoriei 
Romei și, în consecinţă, în schimbarea 
istoriei întregii lumi.

Autorul englez a pus în piesa sa doi 
oameni care să orchestreze asasinatul, 
Brutus și Gaius Cassius Longinus. Bătrânul 
Will îl menţionează și pe Decimus, dar îi 
stâlcește și modifi că numele în Decius. În 
plus, îi schimbă rolul și importanţa. Doar 
că sursele istorice ale vremii spun altceva. 
Anume că Decimus fusese chiar liderul 
conspiratorilor. Decimus fusese mult mai 
apropiat de Cezar decât fuseseră Brutus 
sau Cassius. De fapt, cei doi se opuseseră 
lui Cezar în timpul războiului civil care s-a 
fi nalizat cu sângeroasa câștigare a puterii 
de către acesta. Numai în momentul în 
care celebrul personaj istoric a început să 
câștige lupta pentru putere, cei doi au decis 
să se mute în tabăra sa. Cezar i-a iertat pe 
Brutus și Cassius și i-a răsplătit cu posturi în 
conducere, dar bănuitori, cei doi au refuzat, 
căci nu se încredeau în el.

Decimus avea un trecut diferit. A luptat 
dintotdeauna de partea lui Cezar, niciodată 
contra lui și prin urmare și-a câștigat un 
loc important în cercul celor mai apropiaţi 
și preţuiţi oameni ai lui Cezar. Decimus 
provenea și din aristocraţia romană, elita 
restrânsă care conducea de fapt atât Roma, 
cât și uriașul imperiu care cuprindea zeci de 
milioane de oameni. Bunicul lui Decimus 

luptase cu celtiberii în Hispania, pentru 
extinderea imperiului înspre Atlantic. 
Dar tatăl său avusese o mediocră carieră 
militară. Însă a apărut Cezar care i-a 
oferit lui Decimus șansa spre glorie și spre 
refacerea faimei familiei sale. Decimus era 
în interiorul său un soldat adevărat. Era dur, 
dar și ambiţios, cum o arată și corespondenţa 
sa cu legionarii din subordine: „Soldaţii mei 
au avut parte de generozitatea și curajul 
meu, au capturat multe fortăreţe și au distrus 
multe locuri, căci am pornit la război contra 
celor mai războinice popoare”. Și, după cum 
recunoaște mai apoi, Decimus a făcut toate 
acestea pentru a-și impresiona oamenii și 
a servi intereselor Romei. Și, nu în ultimul 
rând, pentru a-i crește reputaţia și faima.

Decimus l-a apreciat și susţinut pe Cezar, 
un mare comandant și erou de război. 
Căci, în jurul vârstei de 25 de ani, acesta a 
plecat alături de el pentru a cuceri Galia și 
a alipi-o imperiului. Tot Decimus a câștigat 
o bătălie navală lângă coastele Britaniei și a 
participat alături de Cezar la asediul Alesiei. 
Mulţi romani ajunseseră însă să se teamă 
de puterea lui Cezar, căci Roma, teoretic 
o republică constituţională, fusese ani de 
zile pe marginea riscantă a unei dictaturi 
militare, însă Cezar avea să ajungă primul 
dictator pe viaţă al Cetăţii Eterne. Și-a 
luat chiar amanta, pe Cleopatra, și voia 
să o facă împărăteasă. În martie anul 44, 
regina Egiptului trăia deja în vila lui Cezar 
din Roma, iar fi ul lor avea viitorul deschis 
pentru a ajunge împărat.

TRĂDĂTORUL CARE PREŢUIA 
ONOAREA MAI MULT DECÂT 

LIBERTATEA
Doar că toată această situaţie s-a dovedit 

a fi  prea mult pentru tradiţionaliștii din 
Senat. Însă mai mult ambiţiile personale 
decât principiile politicii au fost cele care 
l-au întors pe Decimus contra lui Cezar. Căci 
scrisorile sale vorbesc despre un om căruia-i 
păsa mai mult de onoare decât de libertate. 
El făcea clar distincţia dintre noţiunile de 
triumf real și paradă victorioasă de formă 
pe străzile Romei, doar că Cezar i-a refuzat 
această onoare, pe care a oferit-o în schimb, 
altor generali, care nu avuseseră succesele 
lui Decimus.

Pe lângă aceste aspecte, apare și 
remarcarea publică a celui mai tânăr nepot 
al lui Cezar, Gaius Octavian, pe atunci un 
adolescent fără vână de războinic, dar un 

talentat și viclean politician. Decimus nu 
putea să-l vadă pe Octavian cum îl va înlocui 
pe Cezar la tron până când fi ul acestuia va 
crește.

O altă infl uenţă asupra deciziilor lui 
Decimus a fost reprezentată chiar de 
soţia sa, care provenea dintr-o familie ce 
i se opunea lui Cezar. În iarna anului 44, 
Cassius se gândea deja la un complot care 
să ducă la uciderea lui Cezar. Asemenea lui 
Decimus și Brutus, Cassius aparţinea și el 
aristocraţiei. Era un soldat profesionist, la 
fel ca Decimus, dar, spre deosebire de acesta, 
era și un intelectual de talia lui Brutus. Om 
de acţiune, Cassius l-a inspirat și pe Brutus, 
doar că acesta nu era războinic, ci un fi losof 
și orator mult apreciat în Roma.

În aceste condiţii, Decimus era omul 
providenţial pentru complot. Așa că a intrat 
și el în conspiraţie, împreună cu mai mult 
de 60 de cetăţeni romani proeminenţi. 
Cum era un maestru al atacurilor prin 
surprindere, Cassius a avut ideea ca Iulius 
Cezar să fi e surprins și atacat în Senat, unde 
nu era legiunile sale credincioase. Cu toate 
acestea, Decimus este cel care a făcut planul 
să meargă. Căci dintre toţi conspiratorii, 
numai el se bucura de încrederea absolută a 
lui Cezar. Atât de mare era încrederea dintre 
cei doi, încât dictatorul l-a avut invitat la 
cină în dreapta sa pe Decimus chiar în seara 
de dinaintea zilei crimei.

UITAREA, PEDEAPSA PENTRU 
TRĂDARE?

În ziua fatidică, Cezar nu prea voia să 
meargă în Senat, căci zvonurile cu privire 
la o tentativă de asasinat ajunseseră și la 
urechile sale. Nu este adevărat nici faptul că 
o prezicătoare i-ar fi  zis atunci să se ferească 
de Idele lui Marte, cum a adăugat de la sine 
Shakespeare. De fapt, prezicătoarea l-a 
avertizat pe Cezar, cu o lună înainte, să fi e 
atent la ce se va întâmpla la fi nele Idelor lui 
Marte, adică la sfârșitul perioadei cuprinse 
între 15 februarie și 15 martie. În momentul 
în care au auzit că Cezar stătea la el acasă 
și nu voia să vină la Senat, complotiștii 
l-au trimis pe Decimus după el. Decimus 
a venit la vila lui Cezar, a vorbit cu acesta 

și l-a convins să vină la întâlnirea la care 
a fost asasinat. După crimă, Decimus a 
fost cel care le-a oferit protecţie tuturor 
asasinilor, căci deţinea o trupă de gladiatori 
pe care i-a folosit pe post de gărzi de corp 
pentru complotiști. Aceștia l-au escortat 
în siguranţă dinspre colinele Capitoliului 
și l-au păzit și în decursul zilelor care au 
urmat. La început, locuitorii Romei au 
susţinut asasinatul, pe care îl vedeau drept 
un garant al libertăţii constituţionale, dar 
și-au schimbat tonul când au văzut cât de 
mulţi susţinători avea Cezar în teritoriu.

Decimus a încasat toate criticile, căci 
el, cel mai apropiat prieten al lui Cezar, 
s-a dovedit a fi  cea mai importantă piesă 
din planul asasinării. Decimus a părăsit 
Roma rapid, pentru a conduce o armată în 
nordul Italiei, unde credea că apără cauza 
republicii. Deși a început în forţă, a fost 
păcălit de Octavian. Numit moștenitor de 
Cezar și adoptat de către acesta, Octavian 
s-a aliat iniţial cu Decimus, apoi s-a întors 
împotriva lui. La un an și jumătate de la 
Idele lui Marte, Decimus a fost abandonat 
de trupele sale, capturat de inamici și 
executat. Brutus și  Cassius au pierdut 
toate bătăliile contra lui Octavian și au ales 
să se sinucidă. Octavian, pe de altă parte, 
și-a continuat lupta abilă pentru putere și, 
în fi nal, a câștigat tot ce se putea câștiga, 
devenind astfel primul împărat roman sub 
titulatura de Augustus Octavian.

Dacă Decimus a fost atât de important 
în asasinarea lui Cezar, de ce nu este el 
cunoscut mai bine și în prezent? Aceasta este 
o întrebare pe care și-o pun mulţi oameni. 
Parţial, deoarece Brutus a monopolizat toată 
publicitatea favorabilă. Prietenii și familia 
sa i-au amplifi cat și idealizat imaginea 
după moarte. Apoi, romanii s-au uitat cu 
admiraţie la Brutus, tendinţă moștenită și 
de Shakespeare, care îl considera drept ”cel 
mai nobil dintre romani”.

Nu și Decimus. Care, spre deosebire de 
Brutus, nu era un orator talentat, nu avea 
admiratori, nici nu știa să se facă plăcut 
maselor. Sau poate că uitarea este blestemul 
istoric al tuturor celor care își trădează 
binefăcătorii.

talentat și viclean politician Decimus nu și l a convins să vină la întâlnirea la care

Este secretul pe care familia regală britanică 
l-ar fi  vrut pentru totdeauna îngropat. Din 

păcate pentru reputaţia acestei familii, n-a fost 
chiar așa.

În 1987, s-a descoperit că Regina Elisabeta a II-a 
are două verișoare ascunse, Katherine și Bowes-
Lyon Kartherine, născută în 1926, și Nerissa, 
născută în 1919, ambele fi icele lui John Herbert 
Bowes-Lyon, fratele Reginei Mamă Elisabeta, 
și, prin urmare, verișoare primare ale suveranei 
în exerciţiu. Cele două surori s-au născut cu un 
handicap sever și, după moartea tatălui lor, care a 

avut loc în 1930, au fost internate într-o instituţie 
pentru boli psihice din Londra, în 1941.

Familia regală britanică a încercat să îngroape 
existenţa celor două, susţinând că fetele au murit în 
1940. de fapt, Nerissa a murit la vârsta de 66 de ani, 
în 1986, și a fost îngropată într-un mormânt marcat 
cu o cruce pe care scria doar numele de familie și 
un număr de identifi care. Sora Katherine, a stat în 
spital până în 1997, apoi a fost mutată într-o casă 
din Surrey. Aceasta a trăit până la vârsta de 87 de 
ani, decedând în 2014.
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VERIŞOARE ALE REGINEI VERIŞOARE ALE REGINEI 
ELISABETA, UITATE ÎN AZILELISABETA, UITATE ÎN AZIL

În data de 15 martie, anul 44 Î.H., un grup de senatori romani îl ucidea pe Iulius 
Cezar pe când acesta stătea pe podiumul Senatului. Celebrul dictator și deopotrivă 

cuceritor al Antichităţii a fost ucis cu 23 de lovituri de cuţit în faţa asistenţei înmărmurite. 
Era imediat după celebrele Ide ale lui Marte, așa cum numeau romanii, pe atunci, mijlocul 
calendaristic al acestei luni a anului. Spectatorii crimei nu știau, dar tocmai văzuseră 
ultimele clipe ale Republicii Romane. Însă cine a fost adevăratul autor, mult mai celebrul 
Brutus, cum spunea Shakespeare, sau Decimus, cum zic astăzi tot mai mulţi istorici?

CINE A FOST DECIMUS, ADEVĂRATUL CINE A FOST DECIMUS, ADEVĂRATUL 
UCIGAŞ AL LUI CEZAR?UCIGAŞ AL LUI CEZAR?
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MOZAIC

 BERBEC
Atât în relația cu persoana 
iubită cât și în relația cu copiii 
se întrezăresc schimbări 
plăcute, mai mult sau mai 
puțin. Deocamdată, totul este 

învăluit într-o ceață greu de pătruns și bine ar 
fi  să lași lucrurile așa. Chiar dacă îți doreai 
altceva de la cei dragi, ai încredere că la 
momentul potrivit vei primi. Tu ești cel care 
ar fi  bine să-și reevalueze felul în care privește 
iubirea și implicațiile ei. Selectează 
prioritățile, întrucât sănătatea este 
vulnerabilă. Posibile confl icte deschise în 
relațiile colegiale și cu subalternii. 

 TAUR
Sunt momente bune pentru 
a afl a informații utile. 
Începe o perioadă cu multe 
călătorii pe distanțe scurte, 
atât pentru a rezolva 

chestiuni personale, cât și pentru a rezolva 
chestiuni profesionale. Comunicarea va 
deveni destul de confl ictuală. Fii prudent în 
vorbe și fapte! În segmentul domestic se 
conturează schimbări. Observă încotro bate 
vântul schimbării și trasează rapid planuri 
noi, fi e de a te muta într-o casă nouă, fi e a 
achiziționa sau vinde bunuri patrimoniale 
care-ți prisosesc. Foarte importante sunt și 
dialogurile cu membrii familiei, însă și cele 
cu neamurile.

 GEMENI
Apar cheltuieli, dar vin și 
banii necesari realizării 
acestora. Se conturează 
cheltuieli majore, fi e pe ele 
necesare traiului cotidian, 

pentru proiecte personale sau profesionale, 
fi e pentru prieteni. Selectează prioritățile, 
deoarece tendința de  cheltui mult este mare 
și păguboasă. Schimbări majore se întrezăresc 
în relațiile cu anturajul apropiat. Discuții, 
întâlniri, schimb de informații și 
documentare asupra unor subiecte de larg 
interes. Pe de altă parte, este posibil să 
călătorești frecvent pe distanțe scurte, fi ind 
nevoit să rezolvi diverse, fi e pentru tine, fi e 
pentru cei dragi. 

 RAC
Ai spor în toate, astfel că 
poți rezolva treburi 
restante, atât în plan 
personal, cât și în plan 

profesional. Evită graba, hazardul și 
implicarea în treburile altora sau în cele prea 
solicitante! Organsimul este vulnerabil, astfel 
că energia vitală fl uctuează mult. Segmentul 
fi nanciar aduce noutăți, în sensul că se vor 
deschide variante noi de câștig din munca 
proprie. Tentația cheltuielilor este mare și 
păguboasă. Rezumă-te la a consuma și 
cheltui strictul necesar.  

 LEU
Farmecul și misterul care te 
înconjoară vor atrage multe 
priviri, admirație, dar și 
criticile unora care doresc 
să afl e mai multe despre 

tine și intențiile tale. Bine ar fi  să-ți vezi 
numai de treburile și interesele tale, fără a te 
lăsa impresionat sau sedus de vorbele și 
gesturile celorlalți. Există mulți profi tori în 
preajma ta, iar acum este vremea să te te 
debarasezi de ei defi nitiv. Te vei simți mult 
mai bine. Poți acumula venituri bune din 
activitatea profesională desfășurată la 
serviciu. Cheltuieli majore.

                       FECIOARĂ
Este momentul să pui 
ordine și disciplină în 
relațiile cu prietenii, 
deoarece chiar din primele 

zile ale săptămânii, vreme de câteva 
săptămâni, unii te vor necăji destul de mult. 
Poți descoperi intrigi țesute de mult, dar care 
acum încep să iasă la iveală în cele mai 
ciudate moduri. Prudență, discernământ și ai 
răbdare pentru a afl a despre ce este vorba! În 
structura fi inței tale se petrec schimbări 
profunde și defi nitive, astfel că nu mai este 
timp și loc pentru compromisuri și hazard. 
Sănătatea este vulnerabilă, evidențiindu-se 
afecțiuni mai vechi sau mai noi.  

                                              BALANȚĂ
Este forfotă în plan socio-
profesional, astfel că 
activitatea de bază va fi  
socializarea și reorganizarea 
mediului de muncă. Sunt 

posibile neplăceri atât în relația cu șefi i și 
autoritățile, cât și cu membrii familiei. Fii 
prudent și evită escaladarea confl ictelor! 
Imaginea ta în ochii celorlalți poate avea de 
suferit. Prietenia și tot ce implică ea va 
cunoaște modifi cări începând din această 
săptămână. Este un moment prielnic pentru 
a renunța la persoanele care ți-au creat 

neplăceri. Orientează-te spre alții, care 
corespund noului tău mod de gândire și 
acțiune. 

                 SCORPION
Poți călători, studia, trasa 
planuri de viitor, atât în 
ceea ce privește cariera 
profesională, cât și viața 
personală. Ești animat de 

gânduri mărețe, de idealuri nobile, aspecte 
importante pentru perioada tulbure pe care o 
traversăm. Notează totul într-un jurnal 
personal și asumă-ți cele scrise. Vor veni 
momente în care să se împlinească exact cele 
gândite și dorite acum. La locul de muncă 
apar schimbări importante, unele radicale și 
total neașteptate. Prudență, discernământ, 
răbdare și toleranță!  

           SĂGETĂTOR
Se întrezăresc cheltuieli pe 
facturi, aspecte legate de 
datorii de orice fel, însă și 
moștenirile și partajele pot 
avea nevoie de atenție, 

discuții și rezolvări ce nu mai suportă 
amânare. Urmează o perioadă în care se vor 
evidenția cheltuieli majore, comune cu alții 
pe facturi, taxe, impozite, moșteniri și 
partaje. Așadar evită această zi pentru 
semnarea documentelor importante, pentru 
cheltuieli sau pentru implicarea în acțiuni de 
anvergură. Apar informații deosebite 
privitoare la străinătate, fi e că este vorba 
despre o călătorie de agrement, de afaceri, fi e 
pentru studii.

                 CAPRICORN
Schimbări în relațiile 
parteneriale! Începând cu 
această săptămână se 
conturează un nou capitol 
partenerial. În primul rând, 

unele parteneriate se vor destrăma fără 
echivoc. Dialogurile cu partenerul de viață 
sau cu cei de afaceri se vor desfășura pe 
tonuri confl ictuale, astfel că se poate ajunge și 
la procese în justiție pe teme comune. 
Prudență și discernământ! Evită să te lași pe 
seama sfaturilor altora, deoarece 
subiectivismul este accentuat și din partea ta. 
Și din partea celorlalți. Filtrează cu ajutorul 
sufl etului tău ceea ce afl i și decide apoi în 
consecință, după o analiză profundă. 

         VĂRSĂTOR
Ai multe de rezolvat la locul 
de muncă, dar și acasă te 
așteaptă o serie de treburi 
domestice restante. 
Planifi că totul atent și lasă 

loc și pentru situații neprevăzute. Se 
conturează o perioadă foarte dinamică în 
câmpul muncii, cu multe sarcini de lucru ce 
trebuie rezolvate urgent. Totodată se vor 
evidenția confl ictele deschise în relațiile 
colegiale și cu subalternii. Prudență și 
discernământ, deoarece unele confl icte de la 
locul de muncă pot dura multă vreme dacă se 
declanșează fățiș în aceste zile. Sănătatea este 
vulnerabilă, astfel că te poți gândi la un plan 
de analize, consultații medicale sau 
intervenții chirurgicale.

 PEȘTI
Săptămână foarte 
importantă la locul de 
muncă, dar și în domeniul 
sănătății. Este posibil ca 

unele afecțiuni mai vechi să recidiveze pe un 
fond emoțional foarte răscolit. Cum relațiile 
cu persoana iubită și copiii vor lua turnuri 
nebănuite în primele zile ale săptămânii, vei 
fi  foarte acaparat de ceea ce se petrece în 
plan amoros și de aici întregul organism va 
avea de suferit. Segmentul amoros devine 
foarte confl ictual. Unele relații se pot 
destrăma zgomotos și cu urmări neplăcute 
pe termen lung. Prudență, discernământ, 
răbdare și înțelegere! 

21 aprilie - 21 mai
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CELE 14 OPRIRI DIN PATIMILE DOMNULUI

Drumul Crucii (Via Dolorosa) include în traseul 
său 14 opriri legate de Patimile Domnului. 

Primele două dintre ele se afl ă pe teritoriul Pretoriului 
(Fortăreaţa Antonia), următoarele şapte – în oraş, iar 

celelalte – pe teritoriul Bisericii Sfântului Mormânt.
Traseul include în sine toate Patimile lui Iisus în 

Ierusalim, începând cu arestarea şi terminând cu 
punerea Lui în mormânt.

Durata şi itinerarul Drumului de astăzi (care nu 
depăşeşte niciun kilometru ca lungime) nu corespund 
neapărat cu cel parcurs de Hristos cu două mii de ani 
în urmă, întrucât oraşul a suportat schimbări radicale 
în urma sistematizării din secolele II-V.

Drumul Crucii (Via Dolorosa) include în traseul său 
14 opriri legate de Patimile Domnului. Primele două 
dintre ele se afl ă pe teritoriul Pretoriului (Fortăreaţa 
Antonia), următoarele şapte – în oraş, iar celelalte – pe 
teritoriul Bisericii Sfântului Mormânt.

Cele 14 opriri sunt:
• Curtea casei lui Pilat din Pont – Judecata lui 

Hristos şi condamnarea la moarte.
• Punerea Crucii pe umerii Domnului şi pornirea 

spre Golgota (Matei 27, 31).
• Prima cădere a Mântuitorului sub povara Crucii 

(după tradiţie).
• Întâlnirea Domnului cu Maica Sa (după tradiţie).
• Simon Cirineanul ridică Crucea Domnului, spre 

a-L ajuta (Matei 27, 32; Marcu 15, 21; Luca 23, 26).
• Întâlnirea Domnului cu Veronica – Hristos Îşi 

şterge chipul cu mahrama (după o veche tradiţie 
creştină).

• A doua cădere a Mântuitorului la pământ (tradiţie 
medievală).

• Întâlnirea Domnului cu femeile mironosiţe (Luca 
23, 27-31).

• A treia cădere a Mântuitorului la pământ (tradiţie 
medievală).

De aici se coboară pe scările pe care s-a urcat, se 
ia spre dreapta şi se merge direct la Sfântul Mormânt 
unde se afl ă ultimele cinci opriri.

• Golgota – dezbrăcarea Domnului de hainele Sale 
(Ioan 19, 40).

• Pironirea Mântuitorului pe Cruce (Marcu 15, 22-32).
• Moartea Domnului pe Cruce (Ioan 19, 28-30).
• Coborârea Domnului de pe Cruce – Piatra Ungerii 

(Matei 27, 57-61).
• Punerea Domnului în Mormânt şi Învierea (Luca 

24, 1-7).

rumul Crucii (Via Dolorosa) include în traseul
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CALEA CRUCII – VIA DOLOROSA

Duminica Floriilor este una dintre cele 12 
sărbători împărăteşti din cursul anului 

bisericesc. Prima menţionare a Duminicii Floriilor 
datează din secolul al IV-lea, iar prima celebrare a 
avut loc la Ierusalim. Sărbătoarea a cuprins, în scurt 
timp, întreaga lume creştină, fi ind celebrată cu mare 
fast. Această duminică îi pregăteşte pe credincioşi 
pentru bucuria pe care o aduce biruinţa lui Hristos 
asupra morţii din duminica următoare, cea a Învierii.

Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim a fost 
suprapusă peste cea a zeiţei romane a fl orilor, Flora, de 
unde şi denumirea populară pe care a primit-o. Astfel, 
pe lângă sărbătoarea creştină a intrării Mântuitorului 
în Ierusalim au apărut şi nenumărate obiceiuri şi 
tradiţii, atât în mediul rural, cât şi în cel urban, cele 
mai multe de sorginte păgână.

De exemplu, de Florii se obişnuieşte să se facă “de 
ursită”, astfel că fetele afl au, prin diverse procedee, 
dacă se vor căsători sau nu în acel an. Tot de Florii, 
mărţişorul purtat până în această zi se pune pe 
ramurile unui pom înfl orit sau pe un măceş, iar 
zestrea se scoate din casă pentru aerisire.

Înaintea sărbătorii, fetele nemăritate din Banat şi 
Transilvania obişnuiesc să pună o oglindă şi o cămaşă 
curată sub un păr altoit. După răsăritul soarelui, 
aceste obiecte sunt folosite în farmece pentru noroc 
în dragoste şi sănătate.

De asemenea, la miezul nopţii se fi erbe busuioc 

în apă, iar dimineaţa fetele se spală pe cap cu această 
fi ertură, ca să le crească părul frumos şi strălucitor. Ce 
rămâne se toarna la rădăcina unui păr, în speranţa că 
băieţii se vor uita după ele, ca după un copac înfl orit.

În popor se mai spune că cine îndrăzneşte să se 
spele pe cap în ziua de Florii fără apă descântată şi 
sfi nţită riscă să albească.

La toate popoarele creştine pot fi  întâlnite diferite 
obiceiuri, unele similare celor de la noi, majoritatea 
având în prim-plan salcia.

Creştinii prăznuiesc Intrarea Mântuitorului în 
Ierusalim participând la Sfânta Liturghie, împodobind 
cu ramuri de salcie sfi nţită icoanele, uşile şi ferestrele 
gospodăriilor lor şi păstrând rânduiala postului. Aceste 
ramuri sfi nţite se păstrează peste an, fi ind folosite 
cu credinţă la tămăduirea diferitelor boli. Oamenii 
obişnuiesc şi să înfi gă aceste ramuri în straturile 
proaspăt semănate, să le pună în hrana animalelor sau 
să le aşeze pe morminte. Ramurile verzi simbolizează 
castitatea, dar şi renaşterea vegetaţiei, amintind 
totodată de ramurile cu care a fost întâmpinat Iisus la 
intrarea în Ierusalim, în această zi.

În trecut, ramura de salcie sfi nţită era folosită şi în 
scopuri terapeutice. Oamenii înghiţeau mâţişori de pe 
ramura de salcie pentru a fi  feriţi de diferite boli, iar 
bătrânele se încingeau cu salcia ca să nu le mai doară 
şalele.

www.identitatea .ro
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Echipa de baschet fete 
„U16” a CSM Ploieşti 

s-a califi cat la Turneul Final 
al Campionatului după ce 
a reuşit să câştige toate cele 
trei partide susţinute, în 
acest weekend, în ultimul 
turneu al sezonului regular, 
găzduit de Sala „Octavian 
Dimoft e”, din Bucureşti.

Fetele pregătite de Corina 
Savu şi Loredana Munteanu 
au trecut, pe rând, de LPS 
Alba Iulia, scor 81-52, CS 
Olimpia Rapid Bucureşti, 

scor 76-64 şi ACS Gladius 
Târgu Mureş, scor 62-51 şi 
au încheiat prima parte a 
campionatului cu un bilanţ 
de 7 victorii şi 4 înfrângeri, 
numărându-se printre cele 
opt echipe care vor participa 
la Turneul Final, programat 
în perioada 24-29 mai. 
Aici  se vor alcătui două 
grupe a câte patru echipe, 
iar primele două clasate 
din fi ecare grupă vor juca, 
încrucişat (A1-B2, A2-B1) în 

semifi nalele campionatului, 
iar câştigătoarele semifi -
nalelor vor disputa fi nala 
mare a acestui sezon.

Lotul de jucătoare folosit 
în turneul din Capitală a fost 
următorul: Andreea Popa, 
Sara Sandor, Diana Ştefan, 
Elena Ionescu, Andreea 
Pîrvulescu, Amalia Moisei, 
Alexandra Pomojnicu, 
Karina Munteanu, Ioana 
Savu, Daria Iordăchescu, 
Daria Tănase, Agnes Zane şi 
Cristina Grigore.

FETELE DE LA CSM PLOIEȘTI, FETELE DE LA CSM PLOIEȘTI, 
CALIFICARE LA TURNEUL FINAL U16CALIFICARE LA TURNEUL FINAL U16

SUCCESE PENTRU MICII 
PETROLIȘTI ÎN LIGA ELITELORPETROLIȘTI ÎN LIGA ELITELOR
Echipele de juniori ale FC Petrolul Ploiești au avut un sfârșit de săptămână 

plin, obținând două succese în cele trei partide ofi ciale programate în „Liga 
Elitelor”. FC Petrolul și Concordia Chiajna și-au împărțit victoriile la „U17” și 
„U19”, în vreme ce formația „U16” a debutat cu dreptul în noua stagiune, câștigând 
la Buzău.

Duelul formațiilor „U19” a fost tranșat de către ilfoveni în ultimele secvențe 
ale jocului. După 0-0 la pauză și după ce, la jumătatea reprizei a doua, portarul 
petroliștilor, Petru Marinache, a parat o lovitură de pedeapsă, Concordia a reușit 
să facă diferența aproape de minutul 90, cu dubla reușită de către Antonio Călin 
(86 și 88)! Pentru formația noastră, pregătită de către Marius Manolache, în „11”-
le de start s-au regăsit Petru Marinache – Iulian Duță, Andrei Șerban, Adrian 
Nicolae, Nicholas Stănescu, Cristian Licsandru, Octavian Mănescu, Cristian 
Vrăjitoarea, Radu Dumitru, Gabriel Stoica și Raul Bucur. Rezerve: Andrei Stănescu 
– Antonio Popa, Octavian Dumitru, Dan Stoica, Tiberiu Dima, Ionuț Pop, Răzvan 
Cojocaru și Fabian Sotir. Petroliștii și-au luat revanșa la „U17”, meci în care s-au 
impus cu scorul de 3-0. David Ilie (45) a „deschis” tabela chiar înainte de pauză, 
pentru ca, după reluare, Juan Pătrașcu (53) și Andrei Oprea (85) să consolideze 
succesul puștilor pregătiți de către Gheorghe Liliac. Petroliștii au început jocul 
cu Andrei Jercălău – Alex Cazan, Juan Pătrașcu, Rafael Popovici, Daniel Andrei, 
Lucian Iancu, Andrei Sârbu, Andrei Oprea, Alex Tudose, Alin Boțogan și David 
Ilie. Rezerve: Liviu Toma – Andrei Spătărelu, Vlad Balea, Ionuț Vasile, Andrei 
Gheorghe, Leonard Grigore, Ionuț Vuță, Mihnea Rădulescu și Albert Dima.

În etapa următoare, reprezentantele clubului nostru vor evolua în deplasare, cu 
LPS Buzău. Partidele se vor disputa duminică, 25 aprilie, de la orele 12.00 („U19”) 
și 14.00 („U17”).

Sâmbătă a debutat și „Liga Elitelor” rezervată juniorilor „Under 16”, FC Petrolul 
Ploiești câștigând, în prima etapă din cadrul Seriei 2, confruntarea disputată, în 
deplasare, cu LPS Iolanda Balaș Soter Buzău. Formația antrenată de către Laurențiu 
Tureac s-a impus cu 2-0 (1-0), golurile fi ind marcate de către Augustin Giamanu 
(30) și Albert Dima (65). „Lupișorii” au început partida cu Andrei Jercălău – 
Sebastian Alexandrescu, Tudor Catargiu, Alexandru Petre, Denis Ardeleanu, 
Mihnea Rădulescu, Andrei Giamanu, Mario Ioniță, Eduard Niculae, Albert Dima 
și Augustin Giamanu. Au mai jucat Leonard Preda, Mihai Terțea, Damian Ioniță, 
Denis Mihăilă și Alexandru Mitran, pe banca de rezerve mai afl ându-se Th eodor 
Stancu și Alexandru Huiban.

În etapa a doua, FC Petrolul „U16” va evolua tot în deplasare, pe terenul 
formației ACS SR Municipal Brașov (duminică, 25 aprilie, ora 14.00).

Fotbal

MARIAN GHINOIU MARIAN GHINOIU 
ȘI IULIAN ȘI IULIAN 

DUMITRESCU, ÎN DUMITRESCU, ÎN 
OPTIMI LA CM DE OPTIMI LA CM DE 

TINERETTINERET
La Campionatul Mondial de Box pentru 

Tineret de la Kielce (Polonia), Iulian 
Dumitrescu și Iulian Ghinoiu, legitimați la 
CSM Ploiești au ajuns până în faza optimilor 
de fi nală. Pregătiți de Titi Tudor şi Adrian 
Pîrlogea, cei doi pugiliști au realizat astfel un 
rezultat bun la competiția continentală. Iulian 
Dumitrescu a pierdut,  la limită, scor 2-3, în 
faţa lituanianului Aleksandr Trofi mcuk, la 
capătul unei lupte spectaculoase, cu mare 
risipă de energie şi mulţi pumni bine ţintiţi.

La rândul său, Marian Ghinoiu (49 kg) a 
cedat în faţa lui Ibrokhim Ishjonov, la capătul 
unei partide în care toţi cei cinci arbitri 
judecători l-au văzut învingător pe uzbek. 

DOUĂ LOCURI 5 LA CN PENTRU JUNIORI

La Campionatele Naţionale 
Individuale pentru Juniori 

(U14, U16, U18 şi U20) la şah 
clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări, 
cele mai bune performanţe ale 
sportivilor de la CSM Ploiești 
(antrenor Petre Grigore) au fost 
reuşite de Anamaria Raţă (foto, 

stânga) – locul 5 la dezlegări şi 
locul 7 la şah clasic – şi Teodor 
Szocs – locul 5 la dezlegări. La 
competiția care a avut loc în 
perioada 6-15 aprilie, la Hotelul 
Ramada din staţiunea Mamaia, 
au participat 160 de sportivi din 
ţară.

De la fi nele săptămânii 
trecute, Clubul Sportiv 

Municipal (CSM) Ploiești are un 
nou șef pentru structurile sportive, 
în persoana fostului arbitru FIFA, 
Cristian Nica (foto), fost director al 
clubului.

Nica s-a transferat de la arena „Ilie 
Oană”, acolo unde era administrator, 
postul de la stadion fi ind preluat de 
către Mihai Albu.

Cristian Nica va coordona 
activitatea pe linie sportivă a tuturor 
echipelor de la CSM Ploiești.

CRISTIAN NICA, ȘEF PESTE SECȚIILE CRISTIAN NICA, ȘEF PESTE SECȚIILE 
SPORTIVE DE LA CSM PLOIEȘTISPORTIVE DE LA CSM PLOIEȘTI
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