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„Caracterul e ca un copac, iar reputația e umbra lui. Noi avem 
grijă de umbră, dar de fapt trebuie să ne gândim la copac.”

- Culese de Tata  Abraham Lincoln (1809 - 1865)  
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PRIMUL SCANDAL POLITIC LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Petrolul Ploiești a ofi cializat, 
luni, primele două noutăți 

din această vară în ceea ce privește 
lotul de jucători cu care va aborda 
viitoarea stagiune competițională. 
Astfel, atacantul Marius Cătălin 
Coman și mijlocașul Darius Grazian 
Buia au semnat angajamentele 
cu galben-albastrii, acordurile 
urmând să se întindă până la fi nalul 
sezonului 2022-2023.

În vârstă de 24 de ani, Marius 
Coman (1.85 metri) a fost unul 
dintre principalii marcatori din 

ultima ediție a Ligii 2, înscriind 10 
goluri pe parcursul sezonului regulat 
și alte 5 în play-out. Având trecut 
în CV inclusiv un titlu de campion 
al României, în sezonul 2017-2018, 
atunci când a adunat patru prezențe 
pentru CFR Cluj, noul echipier al 
„lupilor” a mai evoluat, de-a lungul 
carierei, pentru Minaur Baia Mare, 
Bucovina Pojorâta, Academica 
Clinceni, Universitatea Cluj și CSM 
Reșița, totalizând, la nivel de eșalon 
secund, 120 de apariții și 39 goluri 
marcate.

Darius Buia (27 ani, 1.76 metri) a 
evoluat în ultima ediție de campionat 
la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, formație 
pentru care a înscris de 9 ori în 
cele 14 apariții din sezonul regulat 
și din play-out. Fost component 
al naționalelor de juniori „U17” și 
„U19”, Buia a mai jucat, de-a lungul 
carierei, la Dinamo București, 
Academica Argeș, Gloria Lunca Teuz 
Cernei, UTA Arad și Sportul Snagov, 
bifând trei prezențe în Liga 1 și 120 
în eșalonul secund (36 de goluri 
marcate).

d
lo
v
A
C
B
c
u
s

C
d

…nu vom mai vorbi peste interlocutor, 
nu vom mai parca pe trecerea de pietoni, 
nu vom mai scuipa guma de mestecat 
pe trotuar, nu vom mai ocupa locurile 
destinate persoanelor cu dizabilități, nu 
vom mai vorbi la per-tu cu oameni mai 
în vârstă, nu vom mai merge pe banda 
de biciclete, nu vom mai scuipa cojile de 
semințe în parcuri, nu vom mai asculta 
muzica dată la maxim după ora 21, nu 
vom mai lăsa în coșul de la Lidl resturile 
mâncate de cel mic, nu vom mai înjura 

în comentariile de pe FB, dar nici pe 
stadion, la volan, la televizor etc, nu vom 
mai arunca mucul de țigară pe geamul 
mașinii, nu vom mai claxona la semafor, 
nu vom mai bloca trecerea salvărilor și 
a pompierilor, nu vom mai răspunde 
la telefon în timpul altei conversații, 
nu vom mai mânca cu gura deschisă, 
nu vom mai pleca de la baie fără să ne 
spălăm pe mâini, nu vom mai fi  nevoiți 
să închidem ușa după altul, nu vom mai 
găsi mizerie în lift  sau la ușa ghenei, nu 
vom mai vorbi urât despre persoane care 
nu sunt de față, nu ne vom mai băga peste 
rând, nu vom mai da șpagă jumătate din 
amendă, nu vom mai sta cu șapca în cap 
în încăpere, nu vom mai fi  șefi  ci colegi 
cu mai multă experiență, nu vom mai 
zice „nu” doar pentru că putem, nu vom 
mai accepta funcții pentru care știm că 
nu avem competența, nu le merităm și 
poate chiar luăm șansa la muncă unui 
nefericit de nepilos, nu vom mai uita să 
oferim locul unei doamne sau domn în 
vârstă, nu vom mai…multe, dar poate cel 
mai important, nu-l vei mai vota decât pe 
cel cu mai mult bun simț ca tine!

în comentariile de pe FB dar nici pe

PRIMELE TRANSFERURI LA PETROLUL PLOIEȘTI

Acesta mocnește mai de mult 
timp. Dar ieri, de la sediul 

de partid, social-democrații au 
acuzat actuala administrație 
municipală, condusă de liberalul 
Andrei Volosevici, instalat în 
funcție acum 7 luni, că „Ploieștiul 
a pierdut fi nanțarea de la Banca 
Mondială pentru acceleratorul 
de particule care ar fi  trebuit 

să intre în dotarea viitorului 
centru de radioterapie oncologică 
de la Spitalul Municipal.” La 
câteva ore distanță, primarul 
Ploieștiului a ripostat: „Când 
am preluat primăria, pentru 
construcția acestui buncăr erau 
alocați aproape 3 milioane de 
lei (…) Mi se pare o chestiune 
jenantă! În 3 ani, investiția a 

fost fi nanțată 30% din valoarea 
pe care ei au stabilit-o.” Facem o 
scurtă radiografi e, spre a trage 
singuri concluzia: 2016-apare 
ideea realizării laboratorului; 
2018- CL Ploiești (cu majoritate 
PSD) a adoptat forma fi nală 
a proiectului; august 2019- 
Primăria Ploiești (primar PNL și 
doi viceprimari din coaliția PSD-

ALDE) semnează contractul de 
execuție, în valoare de 10,4 mil. 
lei; 2020-încep lucrările propriu-
zise, care se desfășoară cu sincope 
din cauza pandemiei. Volosevici a 
dat asigurări că laboratorul va fi  
fi nalizat (termenul era 31 martie 
2020) în acest an, iar fi nanțare 
externă se va găsi cert.

Șeful Serviciului de Ordine Publică și Pază, Ionuț 
Cătălin Anton, va ocupa interimar funcția de director 

al Poliției Locale Ploiești. Postul a rămas liber după ce 
Adrian Vaida a primit califi cativul „nesatisfăcător” 
la ultima evaluare, iar ca urmare fi rească a lipsei de 
performanță, a fost și demis din funcție. La SC „Hale 
și Piețe”, unde poziția a rămas liberă după ce a expirat 
mandatul fostului director ALDE, Mariana Pepelea, 
a fost numit tot interimar-și probabil din rațiuni 
politice- Răzvan Lungu, cel care a mai deținut câteva 
funcții de conducere în administrație: director al RASP 
(2008-2012), director exploatare la Hidro Prahova 
(2019-prezent) etc.

DIRECTORI NOI DIRECTORI NOI 
LA POLIȚIA LA POLIȚIA 
LOCALĂ ȘILOCALĂ ȘI

SC „HALE ȘI PIEȚE”SC „HALE ȘI PIEȚE” Societatea de Gospodărie 
Urbană Ploiești vrea într-un fel 

să aibă totul mură-n gură! Ia uitați 

ce a inventant conducerea SGU, în 
legătură cu parcările: dacă vă lăsați 
automobilul într-o parcare publică și 

v-ați cumpărat tichet 
de la parcometru, e 
musai să lăsați bonul 
la vedere, pe bordul 
mașinii, pentru a putea 
fi  verifi cat de angajații 
societății. Dacă nu 
faceți asta, riscați să 
vă găsiți autoturismul 
blocat, iar de aici 
vor curge toate 
procedurile acelea de 
Sisif cu deblocarea, 
amenda etc.

ATENȚIE LA BLOCAREA ATENȚIE LA BLOCAREA 
MAȘINILOR!MAȘINILOR!
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Presa a vuit și s-a scandalizat 
când a afl at că Viorica 

Dăncilă a fost angajată la BNR, pe 
postul de consilier al lui Mugur 
Isărescu, în compartimentul 

Strategia de Sustenabilitate 
și Energie Verde, urmând să 
își înceapă activitatea de la 1 
iunie.  Adrian Vasilescu, consilier 
de strategie în BNR, a declarat 
că Dăncilă „are blazon de fost 
premier”, relații în Parlamentul 
European, cum ar veni deci, știe să 
deschidă ușile pe la UE.

-Să deschidă uși, de știe,
Fiindcă are, deh, blazon,
N-ar fi  fost bine să fi e
Angajată...majordom?

Tot la BNR va fi  angajat și  
Ioan Mircea Pașcu, fostul 

vicepreședinte al Parlamentului 
European, consultant pentru 
viitorul Departament de 
Geopolitică, precum și fostul 

premier și parlamentar Petre 
Roman. Cum Roman are 74 de ani, 
Pașcu 72, iar Isărescu 71 de ani, 
să înțelegem că BNR organizează 
pe-acolo vreo grădină cu... 
brontozauri?

-Evident, să-l facă tare,
BNR face efort,
Dar cu moșii din dotare,
LEUL este sigur mort!

România are cea mai rapidă 
revenire economică din 

istorie, ca răspuns la cea mai mare 

criză economică din ultima sută 
de ani, a afi rmat prim-ministrul 
Florin Cîțu: „Am promis, am făcut. 
Economia României a crescut cu 
2,8% în primul trimestru din 2021. 
Felicitări, români! Acum pregătim 
toate măsurile ca economia 
României post-pandemie să fi e 
mai puternică, mai competitivă, 
mai rezilientă. În următorii ani, eu 
mă aștept la o creștere economică 
care să spulbere toate estimările 
făcute până acum și de care să 
benefi cieze toți românii.” Mda, abia 
acum pricep de ce nu ne mai ia pe 
noi somnul: e zgomot mult de la 
duduiala asta a economiei!

-Duduie economia
Spune Cîțu, fericit,

Dar vedem că-n România
Traiul s-a pipernicit.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, 
a lansat un nou atac la adresa 

premierului Florin Cîțu, după ce 

șeful Executivului s-a lăudat că, 
potrivit datelor INS, România a 
înregistrat creștere economică 
de 2,8% în primul trimestru din 
2021. Social-democratul susține 
că premierul „se visează iar pe 
calul alb al creșterii economice”. 
Ciolacule, tu ai uitat că din 2018 
și până în 2019, când erați la 
guvernare, ne anunțați similar că 
suntem chiar primii din lume ca 
performanțe?

-Și voi, dragă, luați de val,
Ați încălecat pe cal.
S-a văzut pe urmă clar:
Calul era doar...măgar!

Liviu Mihaiu îi ia la mișto 
pe tinerii de azi, așa zisul 

Omul-nou: „În materie de politică 
internă, Omul nou susține cu orice 

preț lupta anticorupție, a fost la 10 
august în piață și votează fanatic cu 
USRPlus, este anti-patriot și urăște 
„by default” Biserica și ar mânca 
civic pesediști pe pâine având în 
sufrageria sufl etului pe Dacian și 
pe Codruța.” Acuma, Liviule, na, 
nu au toți câte un Sorin Ovidiu 
Vântu în spate, să le cumpere cu 
2 milioane de euro un post de 
guvernator al Deltei Dunării, așa 
cum a dat norocul peste tine!

-Dacă printr-o întâmplare
Ți-ar da ăștia de „mâncare”
Fac prinsoare, Liviule,
Că te-nscrii în USeRe!

Europarlamentarul Rareș 
Bogdan, zis și „Batistuță”, 

a fost deranjat de polițiștii și 
jandarmii care făceau controale la 
terasa la care el mânca. L-a sunat 
pe ministrul de Interne și i-a zis că, 
dacă el ar fi  vrut să vadă uniforme, 
s-ar fi  făcut polițist. Rareș le-a 
explicat jurnaliștilor că oamenii 
legii ar fi  trebuit să stea în parcare 
și să intervină doar dacă ar fi  fost 
cazul.

-La așa obrăznicie
Nu-i decât o teorie:
Din greșeală, polițista
Nu ți-a observat batista!

Dan Bittman se plânge 
acum că este izolat, iar 

marile trusturi de presă nu-l mai 
mediatizează. Evitat de Pro TV 
și de Europa FM, ba chiar și de 
prietenii de la Antena 3, solistul 
trupei Holograf acuză că e cenzurat 
și se vaită că e mai rău decât pe 
vremea lui Ceaușescu. Ei, Dane, 
nu-ți ajunge cât am fost și suntem 
obligați să te vedem la TVR și la 
„grețuri și delicatețuri”? 

-Asta e, se mai întâmplă,

Dan mereu se necăjește,
Publicului nu-i mai cântă,
Fiindcă soarta și-o bocește!

Prezentă la un miting anti-
habar-n-am, Oana Lovin 

„Sparanghelista”, fata cu videochat-ul, 
s-a luat de un biciclist care purta 
mască: „Prost ești că porți mască, 
fraiere! A zis Cîțu că nu mai trebuie 
să porți, cretinule! Papagalule! Oaie 
bleagă! Be-he-he! Marș, fraiere!” 
Pe urmă s-a luat de niște copii, iar 
unul dintre ei a pus-o la punct, 
când l-a întrebat de ce ține masca: 

„pentru că vreau și pentru că pot.”
-E simplă uneori natura 
Dar întrece și măsura!
Când Oana Lovin s-a născut,
Neuroni n-a mai avut!

Un ofi ciu poștal din 
Târgu Mureș, zugrăvit și 

modernizat timp de trei luni, a 
fost inaugurat cu sobor de preoți, 
covor roșu și lume venită să bată 
din palme. La tăierea fundiției a 
participat chiar directorul general 
al Companiei Naționale Poșta 
Română SA, Horia Grigorescu, 
care a fost întâmpinat cu pâine și 
sare.

-Multe-a mai răbdat prostia
Pe a politicii cărare...
Dar când fundița o tăia
Și-a dat ultima răsufl are!
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ACTUALITATE

ACCIDENT ÎN PLOIEȘTI. 
TREI AUTO IMPLICATE 

Accidentul rutier a avut loc 
la intersecția străzilor Găceni 
cu Radu de la Afumați, după 
ce trei autoturisme au intrat în 
coliziune. În evenimentul rutier 
au fost implicați trei conducători 
auto. În urma impactului au 
fost transportate la spital două 
persoane, respectiv o tânără în 
vârstă de 26 de ani și un copil. 
Conducătorii auto au fost testați 

cu aparatul etilotest. „Cercetările 
continuă în vederea stabilirii cu 
exactitate a împrejurărilor în care 
s-a produs accidentul”, a precizat 
IPJ Prahova. Trafi cul rutier în 
zonă a fost deviat pe strada Radu 
de la Afumați.

SCANDAL LA O TERASĂ 
DIN PLOIEȘTI

Polițiștii din cadrul Secției nr.1 
de Poliție Ploiești s-au sesizat din 
ofi ciu cu privire la faptul că la 
o terasă din municipiu, are loc 

un confl ict spontan între câteva 
persoane. „La fața locului au fost 
mobilizate echipaje de politiști 
pentru aplanarea confl ictului, 
stabilirea situației de fapt și luarea 
măsurilor de asigurare a ordinii 
publice. Din cercetările efectuate, 
a rezultat faptul că doi bărbați, ar fi  
fost loviți de către alți doi. În urma 
evenimentului, unul dintre bărbați 
a fost transportat la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale. 
În cauză, a fost întocmit un dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de lovire sau alte 
violențe și tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, față de cei doi 

autori fi ind luată măsura reținerii 
pentru 24h”, a anunțat IPJ Prahova.

TÂNĂR ÎNJUNGHIAT
 ÎNTR-UN PARC DIN 

BREAZA
Polițiștii din cadrul Poliției 

orașului Breaza au fost sesizați, 
în jurul orei 23.00, de un tânăr 
de 23 de ani despre faptul că în 
timp ce se afl a într-un parc din 
localitate cu mai mulți prieteni, 
ar fi  avut un confl ict spontan cu o 
persoană necunoscută care i-ar fi  
aplicat o lovitură în zona spatelui 
cu un obiect tăietor-înțepător. 
„Polițiștii au fost mobilizați la fața 
locului, iar persoana bănuită de 

săvârșirea faptei a fost interceptată 
de organele de poliție, fi ind 
condusă la sediul Poliției. A fost 
solicitată o ambulanță, care a 
acordat îngrijiri medicale victimei. 
Ulterior, bărbatul de 23 de ani a 
fost transportat la spital”, a anunțat 
IPJ Prahova. În baza probatoriului 
administrat în cauză, potrivit IPJ 
Prahova, persoana bănuită de 
săvârșirea faptei a fost reţinută de 
poliţiști pentru 24 de ore, ulterior 
fi ind plasat sub control judiciar. În 
cauză, a fost întocmit dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
lovire sau alte violențe”, a precizat 
IPJ Prahova.
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Dan mereu se necăjește

pentru că vreau și pentru că pot”
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ȘOFERI ÎN STARE DE 
EBRIETATE, DEPISTAȚI LA 

VOLAN
Trei conducători auto în stare 

de ebrietate au fost depistați la 
volan în Prahova. Primul incident 

a fost înregistrat pe raza comunei 
Aluniș, după ce polițiștii din cadrul 
Poliției orașului Slănic au oprit, 
pentru control, un autoturism. 
„Întrucât conducătorul auto 
emana halenă alcoolică, acesta 
a fost testat cu aparatul etilotest. 
Rezultatul a indicat o valoare 
de 0,90 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, ulterior bărbatul fi ind 
condus la o unitate medicală 
în vederea recoltării de mostre 
biologice. În cauză, s-a întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 

infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului”, a 
precizat IPJ Prahova. Un al doilea 
incident a avut loc pe DN1A. 
Polițiștii au fost sesizați cu privire 
la faptul că, pe raza localității 
Corlătești, s-a produs un accident 
cu pagube materiale în care au 
fost implicate două autoturisme, 
iar unul dintre conducătorii 
auto implicați nu ar fi  oprit la 
locul producerii accidentului. 
„În urma verifi cărilor, polițiștii 
au identifi cat și depistat pe cel 
de-al doilea conducător auto 
implicat, în persoana unui bărbat 
de 35 de ani care nu posedă 

permis de conducere pentru 
nicio categorie de autovehicule. 
Acesta a fost testat cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a indicat o 
valoare de 1,31 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Bărbatul a refuzat 
recoltarea de probe biologice în 
vederea stabilirii alcolemiei. În 
urma administrării probatoriului, 
tânărul a fost reținut pentru 24 de 
ore. Cercetările sunt continuate sub 
aspectul săvârşirii infracţiunilor 
de conducere pe drumurile 
publice a unui autovehicul de 
către o persoană care nu posedă 
permis de conducere și refuzul 
sau sustragerea de la prelevarea 

de probe biologice”, a precizat 
IPJ Prahova. Un al treilea caz a 
fost întregistrat pe raza localității 
Bucov. Polițiștii Secției de Poliție 
Rurală Blejoi au oprit, pentru 
control, un autoturism care circula 
pe strada Iuliu Maniu. „Întrucât 
conducătorul auto emana halenă 
alcoolică, acesta a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat 
o valoare de 2,51 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. În cauză, se 
efectuează cercetări în cadrul unui 
dosar penal privind săvârșirea 
infracțiunii de conducere sub 
infl uența alcoolului”, a anunțat IPJ 
Prahova.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

VACCINARE DE TIP VACCINARE DE TIP 
DRIVE-THROUGH, DRIVE-THROUGH, 

LA PLOIEȘTILA PLOIEȘTI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Primăria Sinaia se pregătește să deschidă licitația 
pentru un nou telescaun, gândit să deservească 

Valea Dorului. Potrivit documentației, instalația, 
prevăzută cu scaune de patru locuri, ar trebui să aibă o 
capacitate de transport de circa 2.000 de persoane pe oră. 
Stația inferioară se va realiza la aproximativ 30 de metri 
est de Cabana Valea Dorului, la altitudinea de 1.826 de 
metri, iar cea superioară, la circa 100 de metri vest de 
stația telecabinei Cota 1400-Cota 2000, la altitudinea de 
2.045 de metri, cu o diferență de nivel deci de 219 metri. 
Valoarea estimată a contractului de proiectare, asistență 
tehnică, furnizare a echipamentului și montaj instalația 
de transport pe cablu, cabine de comandă și de observare, 
se ridică la 15.331.620 de lei.

Astăzi, în parcarea centrului comercial Ploiești 
Shopping City, s-a deschis primul centru de 

vaccinare de tip drive-through din Prahova (direct 
în mașină sau la comandă, în mașina personală), care 
va funcționa până pe 30 mai. Pentru imunizare este 
utilizat vaccinul Pfi zer BioNTech, iar programul va 
fi  următorul: joi 27 mai, între orele 12.00- 20.00 și în 
zilele de 28, 29 si 30 mai, între orele 08.00-20.00. Cei 
care doresc să se vaccineze se pot prezenta în parcarea 
centrului comercial, indiferent de localitatea de 
domiciliu, fără programare, prezentând documente de 
identitate valabile (carte de identitate sau pașaport). 
Acest eveniment este organizat de Instituția Prefectului 
Prahova, Consiliul Județean Prahova, Primăria Blejoi, 
în parteneriat cu Ploiești Shopping City și cu sprijinul 
Direcției de Sănătate Publică Prahova, ISU Prahova, IPJ 
Prahova, IJJ Prahova, SAJ Prahova și STS.

Compania Allview România-SC 
Visual Fan SRL a sponsorizat 

Primăria Ploiești cu 50.000 de măști 
faciale de uz medical, de tip chirurgical-

VF 17.5 (3 pliuri) și de unică folosință, 
destinate protecției individuale. Valoarea 
donației se ridică la 10.000 lei. Măștile 
au fost distribuite unităților afl ate în 

administrarea municipalității, Spitalul 
de Pediatrie Ploiești și Spitalul Municipal 
Ploiești, pentru a fi  utilizate de către 
personalul medical în activitatea curentă. 

A doua cea mai bogată comună 
din Prahova, am numit Brazi, 

are probabil unul dintre cele mai mari 
parcuri de agrement din spațiul rural 
românesc. Din județ sigur este cel mai 
costisitor și cel mai întins. Cheltuielile, 
care s-au ridicat la aproape 5,5 milioane 
de euro, au fost suportate integral de la 
bugetul local, iar amenajarea a durat 
mai puțin de un an. Parcul Nicolau, 
din Brazii de Sus, care a împrumutat 
numele de la un conac boieresc-clădire 
monumet istoric- se întinde pe o 
suprafață de 12,5 ha și dispune de locuri 
de joacă, terenuri multifuncționale de 
sport, fântâni arteziene, piste pentru 
biciclete și role, o esplanadă pentru 

concerte, bănci, alei, un spațiu destinat 
comercializării produselor alimentare, 
zonă pentru grătare, perimetre pentru 
recreere. Punctul de atracție îl reprezintă 
fără doar și poate un lac artifi cial de 
aproape două hectare, populat cu pești, 
pe care se vor putea face plimbări 
cu hidrobicicleta și barca. În viitorul 
imediat, va intra în circuitul turistic 
local și clădirea conacului, dar numai 
după ce va fi  restaurată.  Primăria Brazi 
nu se afl ă la o premieră. Comuna este 
unica din țară care a construit, tot din 
bugetul propriu, un drum de centură, 
iar anul trecut a dat în folosință și o cale 
rutieră nouă (Brazi-Bătești-Bărcănești-
ieșire în DN1), care ușurează trafi cul 

între sate, având în vedere că localitatea 
găzduiește o puternică bază industrială. 
Spre comparație cu ce se întâmplă în 
țară în materie de infrastructură rutieră, 
ambele drumuri s-au realizat în timp 
record, ultimul fi ind dat în circulație în 
aproximativ 6 luni!

Trebuie să spunem că administrația 
locală a știut să-și folosească bugetul: 
pe lângă faptul că s-au construit o sală 
polivalentă și alte săli de sport atașate 
unităților școlare, școli și grădinițe (noi 
sau modernizate/extinse) în fi ecare sat 
(Brazii de Sus, Brazii de Jos, Bătești, 
Negoiești, Popești și Stejaru), toate 
cu parcuri și locuri de joacă, centre 
sanitare, cămin cultural, drumuri, apă, 
canalizare și gaze, mai nou administrația 
și-a propus să reabiliteze câteva zeci de 
locuințe sociale, iar în satul reședință 
de comună se va dezvolta un cartier de 
locuințe, cu 105 case.

În 2021, bugetul local este estimat la 
31,070 mil. lei venituri și 32,42 mil. lei 
cheltuieli (din care 6,29 mil/ lei pentru 
dezvoltare), diferența fi ind acoperită 
din excedentul bugetar. În 2020, bugetul 
secțiunii de dezvoltare a fost unul imens, 
de 32,26 mil. lei, din care s-au cheltuit 
efectiv 30, 16 mil. lei.

doua cea mai bogată comună concerte bănci alei un spațiu destinat

COMUNA BRAZI GĂZDUIEȘTE COMUNA BRAZI GĂZDUIEȘTE 
CEL MAI MARE PARC DE CEL MAI MARE PARC DE 

AGREMENT DIN PRAHOVAAGREMENT DIN PRAHOVA

DONAȚIE DE MĂȘTI PENTRU SPITALEDONAȚIE DE MĂȘTI PENTRU SPITALE

Compania Națională de Investiții a anunțat autoritatea 
municipală că proiectul de construire a unui nou 

spital în Ploiești, pe str. Ghighiului, a fost inclus pe lista 
sinteză a subprogramului „Unități Sanitare”, aprobată 
prin  Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației  nr. 686/13.05.2021. În traducere liberă, 
acest nou pas înseamnă că obiectivul de investiții va 
avea linie de fi nanțare, dar numai în corelare cu alocațiile 
bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului 
Național de Construcții de Interes Public  și Social  derulat 
de Compania Națională de Investiții. Reamintim că unitatea, 
care va încorpora spitalele de Pediatrie și Municipal de 
astăzi, cu unitate de primiri urgențe, va avea 450 paturi, 
servicii medicale pe diferite specialități pentru copii și adulți, 
laborator de analize medicale pentru explorări funcționale, 
radiologie și imagistică, anatomie patologică, A.T.I., unitate 

de transfuzie sangvină, un centru de dializă, bloc operator, 
farmacie etc.
de transfuzie sangvină un centru de dializă bloc operator

CNI A INCLUS PLOIEȘTIUL PE LISTA DE CNI A INCLUS PLOIEȘTIUL PE LISTA DE 
FINANȚARE PENTRU UN NOU SPITALFINANȚARE PENTRU UN NOU SPITAL

NOU TELESCAUN NOU TELESCAUN 
LA SINAIALA SINAIA
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RAZII PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA

Polițiștii din cadrul  Serviciului 
Rutier au desfășurat o acțiune pe 

raza localităților Bucov, Valea 
Călugărească, Albești-Paleologul 
şi Ciorani. Acțiunea a vizat 
combaterea principalelor cauze 
generatoare de accidente, cu 
accent pe viteza excesivă, care 
a fost în atenția polițiștilor. „În 
cadrul acțiunii au fost aplicate 
36 de sancțiuni contravenționale 
în valoare totală de aproximativ 
13.300 de lei, 25 dintre ele fi ind 
aplicate pentru încălcarea limitelor 
legale de viteză. Pentru neregulile 
constatate de către polițişti au 

fost reținute un certifi cat de 
înmatriculare și patru permise 
de conducere, dintre care unul 
pentru conducerea sub infl uența 
băuturilor alcoolice”, a anunțat 
IPJ Prahova. O acțiune similară 
a avut loc în municipiul Ploiești, 
pentru combaterea consumului 
de băuturi alcoolice. Polițiștii au 
constatat cinci abateri, printre 
care și o infracțiune, respectiv la 
testarea unui conducător auto cu 
aparatul etilotest, a fost înregistrată 
valoarea de 0,49 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. „Recomandăm 
participanților la trafi c să adopte 
o viteză regulamentară în trafi c, 

să nu consume alcool înainte 
și în timp ce vor conduce pe 
drumurile publice și, totodată, 
să nu se angajeze în traversarea 
neregulamentară a părții 
carosabile”, a mai precizat IPJ 
Prahova.

ACCIDENT GRAV LA 
GHERGHIȚA

Accidentul rutier s-a produs 
la intersecția DJ 100 B cu DJ 
147, pe raza localității Gherghița, 
după ce un autoturism a intrat 
în coliziune cu un TIR. La 
fața locului s-au deplasat mai 
multe echipaje ale Poliției, ale 
Serviciului de Ambulanță și ale 

ISU Prahova. Potrivit primelor 
date, în evenimentul rutier au fost 
implicați un conducător auto, în 
vârstă de 49 de ani, afl at la volanul 
unui autoturism și un șofer, în 
vârstă de 50 de ani, care se afl a la 
volanul unui TIR. Conducătorul 
auto în vârstă de 49 de ani a 
fost transportat la spital pentru 
îngrijiri medicale, bărbatul fi ind 
găsit încarcerat la fața locului. 
Conducătorul TIR-ului a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a 
fost negativ. „Cercetările continuă 
în vederea stabilirii cu exactitate a 
împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul”, a precizat IPJ Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

PÂNĂ ÎN 2050, VOM PIERDE 25% DIN POPULAȚIA RURALĂ!

ROMÂNIA A DEPĂȘITROMÂNIA A DEPĂȘIT  
RUSIA CA PIB/CAP RUSIA CA PIB/CAP 
DE LOCUITORDE LOCUITOR
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US Air Force a informat că 
Statele Unite ale Americii 

vor investi 152 de milioane de 
dolari în 15 lucrări de modernizare 
a infrastructurii bazei aeriene de 
la Câmpia Turzii din România, iar 
primele lucrări vor începe în perioada 
mai-august 2021. Investiția, asumată 
în bugetul Pentagonului pentru 

anul 2021, va presupune că  noua 
pistă a bazei va permite aterizarea 
și decolarea avioanelor cargo de 
mare tonaj precum C-5 Galaxy 
sau C-17 Globemaster, operate de 
aviația americană. În ultimele luni 
a mai fost fi nalizată o investiție 
de 5,5 milioane de dolari care a 
cuprins un sistem de combustibil 

modernizat cu capacitate de stocare 
extinsă, iluminat îmbunătățit 
pentru aerodrom, sisteme electrice 
noi și un tampon îmbunătățit 
care îndeplinește cerințele 
NATO. „Aceste proiecte vor 
permite stabilirea unei prezențe 
de durată a Forțelor Aeriene în 
România. Câmpia Turzii este o 
locație strategică-cheie ce necesită 
infrastructură modernă, care să 
asigure o mai bună mobilitate a 
misiunilor aeriene, să găzduiască 
diverse bunuri și facilități ale 
forțelor aeriene și de unde să se 
poată oferi un răspuns rapid la orice 
fel de amenințări de securitate din 
regiune”, se arată în comunicatul 
forțelor aeriene ale SUA.

Până în 2050, România va pierde 
25% din populația rurală și 8,5% 

din populația urbană, arată cele mai 
recente date privind populația Uniunii 
Europene, publicate de Eurostat. 
Raportul arată că populația urbană va 
crește în 15 state membre ale Uniunii 
Europene, în top afl ându-se Malta, cu 
un plus de 35,4%, urmată de Irlanda 
(+29,2%) și Suedia (+25,1%). În 
același interval, 2019-2050, populația 
urbană va descrește în 9 state membre, 
printre care și România, care se afl ă pe 

locul patru în top, cu o diminuare de 
8,5 a locuitorilor din centrele urbane. 
Celelalte opt state sunt Bulgaria 
(-1,4%), Portugalia (-1,6%), Ungaria 
(-1,7%), Lituania (-2,7%), Italia 
(-3,1%), Polonia (-10,3%), Grecia 
(-16,7%) și Letonia (-17,7%). În aceeași 
perioadă, se estimează că populația 
rurală globală va crește în doar patru 
state membre ale UE: Irlanda (+ 
24,5%), Suedia (+ 10,9%), Danemarca 
(+ 1,2%) și Belgia (+ 1,0%). România 
se afl ă printre cele 20 de state membre 

care ar urma să înregistreze un declin 
al populației rurale (-25%), cea mai 
mare scădere înregistrându-se în 
Lituania (-43,5%), Letonia (-37,6%) 
și Bulgaria (-26,8%). În ceea ce 
privește regiunile intermediare, se 
preconizează că populația va scădea 
în 17 state membre ale UE și va 
crește în opt state membre, cele mai 
mari modifi cări ale populației fi ind 
preconizate în Irlanda și Estonia 
(+30,6% și, respectiv, -41,7%).

România a reușit după 30 de ani să depășească Rusia la 
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor. Astfel, cifrele Băncii 

Mondiale pentru anul 2019 arată că țara noastră a înregistrat un 
PIB de 12.085,853 dolari/cap de locuitor, iar Rusia-un PIB de 
12.011,532 dolari/cap de locuitor. În 1990, diferența dintre cele 
două state era uriașă: Rusia avea 9.570,808 dolari/cap de locuitor, iar 
România-5.381,798 dolari/locuitor. Diferența a scăzut până spre anul 
2000, după care a crescut din nou până în 2013. Din acel moment, 
distanța dintre cele două țări s-a redus constant, până când, în 2019, 
s-a produs rocada: România a depășit Rusia ca PIB/locuitor. La PIB/
locuitor ajustat (PIB PPP) cu puterea de cumpărare a locuitorilor, 
România a egalat Rusia în 2016 și a depășit-o începând din 2017. În 
2019, România a avut deja 33.323,276 dolari PIB PPP/locuitor, iar 
Rusia-29.181,363 dolari PIB PPP/locuitor. În ultimii 30 de ani, s-a 
mai întâmplat o singură dată ca România să depășească Rusia la PIB 
PPP/locuitor: în 1996, țara noastră a avut 5.731,379 dolari/locuitor, 
iar rușii-5.517,859 dolari/locuitor.

CJUE SCRIE ISTORIE:CJUE SCRIE ISTORIE:  

Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a hotărât că 

decizia din decembrie 2006 a 
Comisiei Europene de stabilire a 
unui mecanism de cooperare și 
de verifi care (MCV) a progresului 
realizat de România în domeniul 
reformei sistemului judiciar și 
al luptei împotriva corupției 
are caracter obligatoriu în toate 
elementele sale pentru România, 
de la data aderării sale la Uniune 
și o obligă să atingă obiectivele de 
referință. Unul dintre magistrații 
de notorietate din România, Cristi 
Danileț, consideră decizia drept 
una istorică, iar aceasta are cel 
puțin două consecințe: o decizie a 
CCR poate fi  anulată în instanță, 
iar Secția specială de investigare a 
magistraților este în afara normelor 
europene. Danileț a sintetizat în 

felul următor decizia CJUE:
-urmare a aderării României la 

UE, reglementările obligatorii ale 
UE au prioritate față de dispozițiile 
contrare din legile interne;

-decizia 2006/98 care instituie 
MCV este  obligatorie  până 
când va fi  abrogată (para. 163). 
România e obligată să țină seama 
de cerințele și recomandările 
formulate în rapoartele Comisiei. 
Curtea a stabilit că niciun stat nu 
își poate modifi ca legislația astfel 
încât să regreseze în privința 
statului de drept. De exemplu, nu 
pot fi  modifi cate legile justiției 
prin norme care afectează 
independența judecătorilor; 

-CJUE a decis că existența 
SIIJ este susceptibilă de a aduce 
atingere încrederii pe care justiția 
ar trebui să o inspire justițiabililor 

(para. 216). În Raportul MCV din 
anul 2019 s-a constatat că instituția 
acționează ca un instrument de 
presiune politică și că a intervenit 
pentru a schimba cursul unor 
anchete penale, inclusiv de mare 
corupție;

- CJUE a arătat că „eroarea 
judiciară” poate fi  defi nită la 
modul abstract și general (para. 
228) și că răspunderea personală 
a judecătorilor pentru prejudiciile 
rezultate dintr-o eroare judiciară 
contribuie la responsabilizarea și 
efi cientizarea sistemului judiciar 
(para. 229). Însă, pentru a elimina 
riscul de a afecta independența 
judecătorilor, răspunderea lor 
personală trebuie limitată la cazuri 
excepționale;

-dreptul UE are supremație 
în fața dreptului național și 

nicio instituție, fi e ea și Curte 
Constituțională, nu poate trece 
peste aceasta; Decizia devine 
una istorică printr-o nouă putere 
dată judecătorului național: 
chiar dacă o lege este validată 

de Curtea Constituțională, dacă 
ea este contrară dreptului UE, 
judecătorul trebuie să ignore 
decizia Curții Constituționale, 
având  obligația  de a aplica direct 
textul european.

S Air Force a informat că anul 2021 va presupune că noua

INVESTIȚIE MILITARĂ INVESTIȚIE MILITARĂ 
RECORD ÎN ROMÂNIARECORD ÎN ROMÂNIA

SUPREMAȚIA DECIZIILOR CCR S-A ÎNCHEIATSUPREMAȚIA DECIZIILOR CCR S-A ÎNCHEIAT
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT

Polițiștii din cadrul Secției 
de Poliție Rurală Blejoi, cu 
sprijinul polițiștilor din cadrul 
Poliției Municipiului Ploiești, au 
efectuat șase percheziții pe raza 
localităților Bucov și Colceag,  
la  domiciliile unor persoane 
bănuite de comiterea mai multor 
infracțiuni de furt. „Din cercetări 
a rezultat faptul că, atât în luna 
februarie cât și în luna aprilie, 

persoanele bănuite ar fi  sustras 
cantitatea de aproximativ 170 
de litri de combustibil din mai 
multe utilaje aparținând unei 
societăți.  În urma perchezițiilor,  
au fost descoperite și ridicate 
bunuri susceptibile a fi  utilizate 
la comiterea faptelor”, a precizat 
IPJ Prahova. Șase persoane au 
fost conduse la sediul poliției 
pentru audieri. „Prejudiciul cauzat 
prin activitatea infracțională este 
estimat la 2.000 de lei. În baza 

administrării probatoriului, s-a 
dispus măsura reținerii pentru 
o perioadă de 24 de ore pentru 3 
bărbați”, a anunțat IPJ Prahova. La 
acțiune au participat și luptători 
din cadrul Serviciului pentru 
Acțiuni Speciale  Ploiești.

INTERVENȚIE A 
JANDARMILOR ÎN ZONA 

MUNȚII BAIULUI
Două persoane au avut nevoie 

de ajutor, după ce s-au aventurat 
cu ATV-ul într-o zonă cu zăpadă 
din Munții Baiului. Jandarmii 
montani din cadru Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Prahova au 

fost solicitați să intervină pentru 
ajutarea celor două persoane care 
au rămas înzăpezite. Intervenția 
a durat peste trei ore deoarece în 
ultima perioadă au căzut cantități 
însemnate de zăpadă în zona 

montană din județul Prahova, 
însă persoanele au fost coborâte în 
siguranță în localitatea Secăria fără 
a avea nevoie de îngrijiri medicale. 
„Vă recomandăm să vă informați 
cu privire la starea drumurilor și 
la condițiile meteorologice locale 
înainte de a vă aventura pe traseele 
turistice montane iar în cazul 
apariției unei situații de difi cultate 
sau de risc la adresa integrității, 
sănătății sau a vieții solicitați 
ajutorul Jandarmeriei Montane 
prin intermediul numărului unic 
pentru apeluri de urgenţă 112”, 
este apelul lansat de IJJ Prahova.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Organizația non-profi t 
Funky Citizens a publicat 

o analiză privind transparența 
bugetelor din 109 de municipii 
din România, incluzând aici și 
cele șase sectoare din București, 
iar Ploieștiul se afl ă pe locul 25 
într-un clasament realizat în 
funcție de respectarea criteriilor 
la aprobarea bugetelor (dezbatere 

publică, nivel de accesibilitate 
în prezentarea cifrelor etc.). 
Topul este condus de Primăria 
Timișoara, administrație condu-
să de un neamț! Veți vedea, nu 
întâmplător, la diverse categorii, 
este menționat și Sectorul 1, care 
are un primar din Franța, stabilit 
de multă vreme în România. 
Analiza a urmărit, cum spuneam, 

în ce măsură municipiile din 
România au reușit să facă 
pasul către  standarde moderne 
internaționale din fi nanțele 
publice, respectiv, să adopte 
măsuri care să le facă bugetele 
deschise (formatul de publicare, 
bugetele pentru cetățeni sau 
dezbaterile publice organizate). 
Monitorizarea celor de la Funky 
Citizens arată că, deși legea 
fi nanțelor publice locale este în 
vigoare din 2006, elementele 
de bază nu sunt încă respectate 
în mult prea multe municipii. 
Concluziile studiului sunt 
următoarele:

-bifarea (aproape) tuturor 
elementelor care fac un buget 
deschis-Primăria Timișoara;

-cea mai bună interactivitate, 
prezentare și implicare a 

cetățenilor în proiectul de buget-
Primăria  Odorheiu Secuiesc;

-cea mai bună prezentare 
clară a priorităților de investiții-
Primăria Brașov;

-bugetul pe înțelesul cetățe-
nilor din online-primăriile 
Oltenița și Sectorul 6;

-vizualizarea bugetelor în 
integralitatea lor - Primăria Sec-
torului 1.

Primăria Ploiești a fost notată 
cu 6 puncte din 10, ceea ce 
înseamnă că mai are de învățat 
până să ofere acces neîngrădit 
cetățenilor la datele din buget, 
mai ales să fi e explicat pe înțelesul 
tuturor.

Analiza Funky Citizens poate 
fi  găsită la adresa https://funky.
ong/transparenta-bugetelor-de-
municipii/

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

PRIMĂRIA PLOIEȘTI, LOCUL 25 LA PRIMĂRIA PLOIEȘTI, LOCUL 25 LA 
TRANSPARENȚA BUGETULUI PUBLIC

Primăria Ploiești dorește să 
cumpere mai multe microstații cu 

senzori pentru monitorizarea calității 
aerului în oraș. Acestea vor fi  amplasate 
mai ales în preajma unităților de 
învățământ, iar constituirea unei astfel 
de rețele vine în urma doleanțelor unora 
dintre ploieșteni. Datele înregistrate de 
aparate vor fi  prezentate, în timp real, 
pe o secțiune de pe site-ul ofi cial al 
municipalității. Costurile s-ar ridica la 
aproximativ 80.000 lei. Așa cum am mai 
spus și altădată, nu știm cu ce anume 
i-ar ajuta pe cetățeni să știe cu ce cifră 
sunt poluați în fi ecare zi! Că respiră aer 
otrăvit, e o certitudine. Să cunoască și 
care sunt depășirile de noxe, le apără 
oare sănătatea? Și Ministerul Mediului 
a anunțat o investiție majoră în aparate 
de măsurare a calității aerului, deci din 
acest punct de vedere vom fi  acoperiți! 
Dar nici rețeaua autorității locale, nici 
cea de la București, nu contribuie la 
diminuarea poluării sau nu îi face mai 
sănătoși pe oamenii afectați deja de 
noxe! Poluarea ar putea fi  diminuată 
prin investiții majore ale agenților 
economici, dar și printr-o limitare a 
trafi cului rutier în oraș, nicicum prin 
stații de monitorizare!

rganizația non profit publică nivel de accesibilitate

TICHETE TICHETE 
GRATUITE GRATUITE 
PENTRU PENTRU 

PENSIONARII PENSIONARII 
CARE CÂȘTIGĂCARE CÂȘTIGĂ  
PÂNĂ LA PÂNĂ LA 
2.400 LEI2.400 LEI

Propunerea consilierilor locali 
ai PSD de a crește plafonul de 

la care se acordă călătorie gratuită pe 
mijloacele de transport în comun a 
revenit în Consiliul Local Ploiești, 
pentru a primi votul de conjunctură în 
legislativul local. Aceștia invocă faptul 
că punctul de pensie s-a majorat, ca 
urmare, ar trebui ca acest lucru să se 
regăsească și în facilitățile acordate 
pensionarilor. Cum în 2018 punctul 
de pensie a fost de 1.000 de lei, iar 
în 2020, a crescut până la 1.442 lei, 
plafonul de 2.100 lei, stabilit în 2017, va 
crește cu 14,42%, ceea ce înseamnă că 
gratuitățile de 100% se vor acorda până 
la venituri de 2.400 lei.

APĂ DE PLOAIE CU INSTITUȚIILE APĂ DE PLOAIE CU INSTITUȚIILE 
ACESTEA DE ÎNCURCAT LUMEA!

Mai țineți minte? La 
începutul anului, Hidro 

Prahova garanta că va elimina taxa 
pe apele meteorice din facturile 
emise către consumatori. Doriți 
să știți dacă s-a întâmplat acest 
lucru? Ei bine, nu! Lumea s-a 
încurcat în birocrațiile noastre 
românești. Să vedem cum s-au 
petrecut lucrurile.

În 2018, Parlamentul a emis 
o lege prin care consumatorii 
casnici sunt scutiți de la plata 
apei pluviale. Această taxă 
era de-a dreptul absurdă în 
localitățile care nu dispun de 
sistem de canalizare. Cum ar 
veni, taxa a fost un furt pe față. Și 
totuși, Hidro Prahova a încasat 
bani serioși de la consumatori, 
deși știa nu doar că este imoral, 
ci și ilegal. Repetăm, mai ales 
acolo unde nu exista sistem de 
colectare a apelor pluviale!

Pe 11 martie 2021, președintele 
Consiliului Județean Prahova, 
Iulian Dumitrescu, a anunțat că 
taxa pluvială va fi  eliminată din 

facturile prahovenilor.
Pe 23 martie, operatorul 

de apă și canalizare, Hidro 
Prahova, a emis un comunicat 
de presă prin care se lăuda că 
a pus la dispoziția Asociației 
de Dezvoltare Interco-
munitară „Parteneriatul pentru 
Managementul Apei” toată 
documentația necesară în 
vederea eliminării taxei pe apa 
pluvială din facturile clienților 
persoane fi zice și asociații de 
proprietari.

În aprilie, ADI-Apă a 
convocat o ședință pentru 
eliminarea acestei taxe, doar că 
ea nu a mai avut loc din cauză 
că reprezentanții primăriilor nu 
au avut mandat special pentru 
a vota eliminarea taxei ilegale 
pentru apa pluvială. Nu că 
atunci când s-a instituit ar fi  fost 
întrebați primarii!

Pe românește, birocrația 
cerea ca fi ecare consiliu local 
din Prahova să-l mandateze pe 
reprezentantul în AGA ADI-

Apă să voteze acest lucru. Doar 
30 dintre 78 de primării au 
emis și au transmis hotărârile 
de consilii, ceea ce înseamnă că 
lucrurilor vor mai întârzia până 
când va fi  terminată această 
formalitate. Până pe 21 mai, 
nu aveau acest document 51 de 
unități administrativ teritoriale: 
Băicoi, Bușteni, Comarnic, 
Mizil, Plopeni, Sinaia, Adunați, 
Aluniș, Apostolache, Ariceștii 
Zeletin, Baba Ana, Balta 
Doamna, Bălțești, Bertea, 

Brebu, Călugăreni, Cărbunești, 
Cerașu, Chiojdeanca, Ciorani, 
Dumbrava, Fântânele, Fulga, 
Gornet, Gornet Cricov, Gura 
Vadului, Măgureni, Mănești, 
Olari, Păcureți, Podenii Noi, 
Posești, Rîfov, Sălciile, Scorțeni, 
Șirna, Șoimari, Starchiojd, 
Ștefești, Surani, Tătaru, Teișani, 
Tinosu, Tomșani, Vadu Săpat, 
Vărbilău, Blejoi, Iordăcheanu, 
Cocorăștii Colț, Bărcănești, 
Florești și Consiliul Județean 
Prahova.

O CHELTUIEALĂ 
DE... „FOAIE 

VERDE”!VERDE”!

Apă să voteze acest lucru Doar Brebu Călugăreni Cărbunești
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Planul Național de Redresare și 
Reziliență a fost condiționat de o 

serie de reforme pe care statul ar trebui 
să le realizeze în următorii ani. Nu știm 
și în ce măsură o vor face. Unele dintre 
ele sunt extrem de sensibile, cum ar fi  
cele care prevăd eliminarea pensionării 
anticipate. Să vedem însă, pe scurt, care 
ar fi  reformele cerute României:

-sistemul de pensii: eliminarea 
pensionării anticipate, corelarea vârstei 
de pensionare atât la bărbați cât și la femei 
cu speranța de viață, introducerea de 
noi stimulente fi scale pentru a prelungi 
viața profesională dincolo de vârsta 
normală de pensionare, eliminarea 
creșterilor  ad-hoc ale pensiilor pe 
termen scurt și mediu, prevederile 
Legii nr. 127/2019 sunt retrase, inclusiv 
cele legate de modifi carea perioadei 
contributive   de 25 de ani, creșteri țintite 
pentru benefi ciarii de pensii minime 
pentru a le permite să treacă peste 
pragul sărăciei, pensiile speciale sunt 
simplifi cate în măsura în care o permite 
Constituția (n.n.-și permite măcar 
modifi carea sistemului de calcul, dacă 
nu chiar eliminarea lor) etc;

-politica fi scală (până în 2024): 
adoptarea unor sisteme moderne de 
gestionare a riscurilor la nivelul ANAF, 
îmbunătățirea administrării marilor 
contribuabilili, înghețarea numărului 
de bunuri și servicii supuse unor cote 
reduse de TVA (9%) sau foarte reduse 
(5%), renunțarea treptată la stimulentele 
fi scale excesive, în special în cazul 
impozitului pe profi t, impozitului pe 
venit și CAS, prioritizarea proiectelor 
de mari investiții (în termeni de 

cheltuieli), implementarea unor analize 
de cheltuieli în domeniul sănătății și 
educației (urmate de alte sectoare) etc;

-companiile de stat (2022 
legislativ/2024 audit -restructurare): 
conducerile companiilor publice 
trebuie depolitizate și profesionalizate 
în consecință, înfi ințarea unui grup de 
lucru unic de supraveghere la nivelul 
SGG, în subordinea primului ministru, 
preluând unitatea de la Ministerul 
Finanțelor, nou sistem de indicatori 
de performanță pentru membrii 
Consiliilor de Administrație, în funcție 
de care membrii CA-urilor vor fi  
remunerați, vor fi  lansate proceduri 
de audit pentru companiile care 
sunt în situație proastă și planuri de 
restructurare pentru companii auditate;

-salariile din sectorul bugetar 
(2022): cheltuielile publice cu salariile 
publice ca pondere din PIB sunt 
înghețate la nivelul anului 2019 (ca prag 
maxim), bonusurile și indemnizațiile 
sunt limitate, iar excepțiile nu sunt 
acordate ad-hoc, bonusurile de 
performanță se acordă pe criterii clar 
obiective defi nite în lege;

-crearea Băncii Naționale de 
Dezvoltare (2023): adoptarea legislației 
necesare operaționalizării și obținerii 
aprobării de la DG Concurență și a 
autorizației de la Banca Națională 
a României, integrarea celorlalte 
instituții fi nanciare ale sistemului 
(FNGCIMM, FRC, EximBank, 
potențial altele), cel puțin pentru partea 
de garanție, trimiterea dosarului noii 
bănci operaționale pentru evaluarea 
pilonilor pentru a deveni partener de 

implementare în cadrul programului 
InvestEU etc.;

-administrație publică (2023): 
administrarea unui sistem național 
de recrutare în stil EPSO pentru 
guvernul central în 2022, urmat de o 
aplicație la scară națională bazată pe 
lecțiile învățate, începând cu 2023, 
introducerea  unui nou sistem de 
recrutare pentru funcționarul public 
superior care interzice politizarea 
funcțiilor, introducerea de mandate 
limitate de timp pentru funcțiile de 
conducere din serviciul public;

-Justiție (2023): o nouă strategie 
anticorupție pentru creșterea prevenirii 
și furnizarea de instrumente și resurse 
adecvate entităților relevante, o creștere 
semnifi cativă a recuperării prejudiciilor, 
revizuirea Codului penal și a Codului 
de procedură penală etc.;

Îmbunătățirea managementului 
resurselor umane în procesul judiciar 
și dezvoltarea proceselor actualizate de 
recrutare și promovare.

-decarbonizarea (energia din 
surse regenerabile) transportului 
(2023): modifi carea politicilor de 
tarifare a drumurilor de la o abordare 
bazată pe tonaj la o abordare bazată pe 
distanță, implementarea principiilor 
de impozitare ecologică, descurajarea 
înmatriculării mașinilor mai vechi de 
15 ani, creșterea schemelor de casare 
pentru vehiculele poluante, încurajări 
fi scale prelungite pentru vehiculele cu 
emisii zero.

-promovarea energiilor regenera-
bile (2023): o mare parte din minele 
de exploatare vor fi  puse în siguranță 
până în 2030 și toate vor fi  închise 
până în 2032 (noroc că la noi sunt 
închise cele mai multe dintre acestea), 
înlocuirea treptată a capacităților de 
putere convenționale existente-reforma 
pieței energiei electrice (introducerea 
CfD-urilor, PPA-urilor, CM, 
simplifi carea procedurilor de acordare 
a licențelor și a permiselor etc.).

ACTUALITATE

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Mai mulți cercetători de 
la universitățile tehnice 

de top din România au cerut 
autorităților un plan pentru a 
pune, cu ajutorul banilor europeni, 
România pe harta mondială a 
producătorilor de cipuri. 

Ideea a venit după ce elitele 
universitare au remarcat o criză 
de cipuri pe plan mondial. 
Companii precum Volkswagen, 
General Motors, Ford sau Honda 
au fost nevoite să-și micșoreze sau 
chiar să își suspende producția 

de automobile din cauza lipsei 
circuitelor integrate. De asemenea, 
producătorii de dispozitive 
inteligente-Samsung, Apple sau 
Sony- au fost afectați de aceeași 
criză de proporții globale. Astăzi, 
întreaga industrie are nevoie de 
cipuri, de la automobile și mașini 
de spălat, echipamente medicale și 
console de jocuri, la  laptopuri și 
jucării. Partea rea este că producția 
mondială a fost comasată în câteva 
țări din estul Asiei-Taiwan, Coreea 
de de Sud, China și Japonia, 

acestea deținând trei sferturi din 
producția mondială. Potrivit 
datelor Financial Times, ponderea 
SUA din capacitatea globală de 
producție a semiconductorilor a 
scăzut de la 37%, în 1990, la doar 
12%, anul trecut, în timp ce Europa 
a ajuns la numai 9% din producția 
globală. Spre comparație, China 
continentală și-a extins cota la 
15%, cifră care se așteaptă să 
crească la 24% în următorul 
deceniu. Coreea de Sud a anunțat 
că va investi în jur de 450 de 
miliarde dolari pentru a construi, 
până în 2030, cea mai mai mare 
bază pentru dezvoltarea cipurilor. 
La proiect vor participa 153 de 
companii, între care Samsung, care 
spune că își va crește în acest scop 
cheltuielile cu 30% pentru a ajunge 
la 151 de miliarde dolari până la 
fi nalul deceniului.  

La 7 decembrie 2020, în 
Consiliul Uniunii Europene, 

miniștrii majorității statelor 
membre, între care și România, au 
semnat o Declarație Comună prin 
care „statele semnatare s-au angajat 
să colaboreze pentru a consolida în 
Europa lanțul de creare de valoare 
în electronică și sisteme embeded 
pentru a avea în Europa capabilități 
de vârf în proiectarea și fabricația 
de cipuri”. 

În acest context, s-a născut în 
România o inițiativă fără precedent: 
mari companii și universități 
s-au unit, sub egida Academiei 
Române, într-un grup de lucru 
care cere autorităților un plan, 
fi nanțat cu bani de la UE, care să 
pună România pe harta mondială 
a producției de microcipuri și de 
componente microelectronice.

Prof. dr. ing.  Gheorghe 
Ștefan, membru corespondent al 
Academiei Române, președintele 
interimar al grupului, crede că 
România ar putea face proiectare 

de circuite digitale, tehnologii 
avansate de încapsulare și 
fabricație de plăci de siliciu în 
noduri tehnologice de vârf. 
Printre atuurile țării se numără, în 
opinia lui, tradiția românească de 
dinainte de revoluție de producție 
de circuite integrate și o bună 
școală de inginerie: „Înainte de 
’89, în România au existat linii 
de producție de cipuri, această 
industrie a dispărut complet, dar 
competența există. Noi vrem să 
folosim această oportunitate dată 
de criză ca să repornim această 
industrie în România. Eu cred 
că avem toate premisele din 
punct de vedere profesional, toate 
atuurile, ca să producem cipuri în 
România, mai este nevoie de decizie 
politică dublată de un angajament 
fi nanciar. Europa ne va da bani, 
dar este nevoie de decizie politică, e 
foarte importantă, fără ea nu putem 
merge înainte.” 

ai mulți cercetători de de automobile din cauza lipsei

UNIVERSITARII VOR SĂ READUCĂ ROMÂNIA UNIVERSITARII VOR SĂ READUCĂ ROMÂNIA 
PE HARTA INDUSTRIEI DE CIPURIPE HARTA INDUSTRIEI DE CIPURI

PREMIERUL PREMIERUL 
FLORIN CÎȚU, FLORIN CÎȚU, 
NEMULȚUMIT NEMULȚUMIT 

DE MINISTRUL 
FINANȚELOR FINANȚELOR 

PUBLICEPUBLICE
Diverse surse politice, citate de presa centrală, 

vorbesc despre faptul că premierul Florin Cîțu 
ar fi  nemulțumit de ministrul Finanțelor Publice, 
liberalul Alexandru Nazare. Acesta i-ar fi  reproșat 
lui Nazare că l-a adus pe postul de consilier personal 
pe Mihai Diaconu, cunoscut drept un apropiat al 
lui Darius Vîlcov, fosta eminență cenușie a PSD în 
perioada lui Liviu Dragnea. Diaconu fusese înlăturat 
din poziția de secretar general în urma reorganizării 
Ministerului Finanțelor de către Florin Cîțu, în 2020. 
Hotărârea de guvern privind reorganizarea a fost 
atacată ulterior de Diaconu și alți angajați în instanțele 
de contencios administrativ. De asemenea, premierul 
este nemulțumit și de readucerea lui Ciprian Badea, 
dar și de numirile de la Fondul Național de Garantare 
a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 
(FNGCIMM). Este vorba despre Anca Boagiu și Ion 
Ariton, foști miniștri ai Transporturilor și Economiei, 
în Guvernul Boc, numiți în Consiliul de Administrație 
al FNGCIMM. Pe de altă parte, premierul nu agrează 
absența din spațiul public a actualului ministru al 
Finanțelor. Ei bine, ne aducem aminte că Nazare nu 
a performat deloc ca ministru al Transporturilor, dar 
nici nu s-a remarcat prin ceva deosebit în posturile pe 
care le-a ocupat: parlamentar, consilier al diverșilor 
miniștri, secretar de stat ba Ministerul Transporturilor 
și Infrastructurii, ba la Ministerul Finanțelor Publice, 
ba la Departamentul Afaceri Europene. În august 
2020, el a fost desemnat reprezentant cu Însărcinări 
Speciale al Guvernului României privind promovarea 
candidaturii României pentru găzduirea Centrului de 
Competențe, Industrial, Tehnologie și de Cercetare în 
materie de Securitate Cibernetică. Nazare, în vârstă de 
41 de ani, are o diplomă de licență în Științe politice, 
la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, 
iar în CV scrie despre un masterat în administrația 
publică, obținut la Berlin. Din 2005, adică de la 25 
de ani și până în prezent, omul s-a învârtit numai în 
funcții de conducere la stat, cu o mică ședere de un an, 
în Parlamentul European.

CE REFORME TREBUIE SĂ FACĂ ROMÂNIA CE REFORME TREBUIE SĂ FACĂ ROMÂNIA 
PENTRU A AVEA ACCES LA PNRR

lanul Național de Redresare și cheltuieli) implementarea unor analize
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

 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

Luni, mai mulți reprezentanți ai Agent 
Green au protestat pe Valea Cerbului 

din Parcul Natural Bucegi pentru a atrage 
atenția asupra exploatărilor forestiere 
masive din această arie protejată. Ei au cerut 
Ministerului Mediului să transforme Munții 

Bucegi din Parc Natural în Parc Național și 
să protejeze strict cel puțin 90% din pădurile 
acestei arii protejate, inclusiv întreaga Valea 
Cerbului și toate văile cu trasee turistice 
și care protejează nu doar biodiversitatea, 
ci și așezările omenești. Garda Forestieră 

este chemată, de asemenea, să cerceteze 
respectarea normelor silvice în vigoare la 
exploatările forestiere din Bucegi, în perioada 
2020-2021. Într-un comunicat de presă al 
Agent Green se arată: „Valea Cerbului este 
principala cale turistică de acces către vârful 
Omu și are cvadruplă protecție națională și 
internațională: parc natural, sit Natura 2000, 
Rezervație Naturală (Abruptul Prahovean) 
și păduri virgine cartate în inventarul PIN 
MATRA din anul 2004, protejate prin ordine 
ale ministerului mediului din 2012 și din 
2016. În anul 2018, noul inventar Primofaro a 
cuprins aceste păduri drept potențial primare 
și seculare. Pe hârtie, România stă bine la 
capitolul arii protejate: 23% din suprafața țării 
este acoperită, declarativ, cu astfel de zone. În 
realitate, doar 1% este strict protejată. Adică 
mai nimic, în vreme ce paradisul devine un loc 
odios unde nu mai ai de ce să revii. În Bucegi 
au protejat strict eminamente golurile alpine și 
prea puțin din păduri. Valea Cerbului și toate 
văile cu trasee turistice, cu rol de protecție a 

biodiversității, a surselor de apă, a așezărilor 
omenești și a infrastructurii ar trebui să 
devină strict protejate. În Valea Cerbului 
se scot de mai multe luni de zile arborii cei 
mai mari și mai valoroși economic, în special 
brad, dar și fag. Protestăm astăzi pentru că 
nu putem accepta proastele politici care au 
permis acest masacru în Bucegi, cel mai iubit 
și mai vizitat munte al României. Este rușinos 
ce am găsit aici. Un peisaj selenar. Ministerul 
Mediului trebuie să oprească jaful și să 
coopereze cu ministerul responsabil de turism 
pentru ca zonele turistice și de acces către 
destinații turistice să nu mai arate ca după 
bombardamente.” În comunicat se arată că 
„Agent Green a urmărit arborii monumentali 
exploatați din Valea Cerbului de fi rma Migab 
Forest. Lemnul este transformat în parchet, 
uși și plăci MDF la fabrica turcească Yldiz 
Entegre, de lângă Pitești, precum și în tamburi 
și bobine la fabrica MarMob, de lângă Rădăuți, 
județul Suceava.”

uni mai mulți reprezentanți ai Agent Bucegi din Parc Natural în Parc Național și

PATRU PASAJE NOI LA COMARNIC ȘI BUȘTENI
Licitația pentru realizarea a patru pasaje pietonale și 

rutiere  pe DN1, organizată de Compania Națională 
de Drumuri, a fost câștigată de Metroul SA-Italrom  și NV 
Construct. Pasajele vor fi  amplasate în următoarele puncte: 
Primăria Comarnic  (intersecția DN 1 cu str. Secăriei),  Piața 
centrală Comarnic (intersecția DN 1 cu str. Ghiosești), Poiana 
Țapului (intersecție DN 1 cu str. Urlătoarei, Gloriei și Nicolae 
Bălcescu), Bușteni (intersecție DN 1 cu str. Telecabinei). Pasajul 
de la Primăria Comarnic va avea 18 metri lungime, două accesuri 
pietonale, fi ecare cu lift , scară rulantă (escalator) și scară fi xă, 
valoarea lucrărilor fi ind estimată la 4,11 milioane de lei, fără 
TVA. Cel de la piața Comarnic va avea o lungime de 30 de 
metri, două accesuri pietonale, fi ecare cu lift , escalator și scară 
fi xă, cu o valoare de 4,67 milioane de lei, fără TVA. Perioada de 
execuție este de 12 luni de la semnarea contractului, la care se 
adaugă două luni pentru proiectul tehnic de execuție. Pasajul 
din zona Poiana Țapului va subtraversa DN 1 pe o lungime 
de 29 m. Acesta va  dispune de scară și de ascensor, pentru 
a asigura accesibilitatea pentru toate categoriile de utilizatori. 
Valoarea estimată a investiției este de 5,28 milioane de lei, fără 

TVA, iar perioada de implementare este de 20 de luni. În fi ne, 
cel de-al patrulea pasaj va subtraversa, de asemenea, DN 1 pe o 
lungime de 24,20 m, dispunând de scară și ascensor. Valoarea 
estimată se ridică la  5,68 milioane de lei, fără TVA, iar perioada 
de implementare este de 20 de luni.

TVA iar perioada de implementare este de 20 de luni În fine

LISTA PARLAMENTARILOR PRAHOVENI CARE ÎȘI VOR PENSIILE SPECIALE ÎNAPOI
Eliminarea pensiilor speciale nu le-a 

picat bine foștilor parlamentari 
prahoveni. Așa că o parte dintre cei care 
spuneau, atunci când alergau după voturi, 
că sunt în slujba cetățenilor, ba chiar s-au 
bătut să ocupe aceste funcții de demnitate 
publică, au acționat în instanță pentru a-și 
recupera privilegiile anulate anul acesta 
de Parlamentul României, printr-o lege 
promulgată de șeful statului, Klaus Iohannis. 
Se cunoaște deja, de pe portalul instanței, 
lista senatorilor și deputaților care își vor 

pensiile speciale înapoi, considerându-le un 
drept câștigat. Aceștia sunt: Victor Bercăroiu- 
deputat PDSR 2000-2004; Marcel Chirițescu- 
deputat FSN 1990-1992; Ion Eparu- deputat 
PSD 2012-2016; Mihail Fâcă- deputat PDSR 
2000-2004; Romeo Hanganu- senator PD 
2000-2004 și deputat în mandatul 2004-2008, 
ales pe listele Uniunii Naționale PSD+PUR; 
Ion Luchian- deputat PNL 2000-2008 și 
senator PNL 2012-2016; Adrian Moroianu- 
deputat 1996-2000; Ilie Nică- deputat 1990-
1992 (FSN) și 1992-1996 (PDSR);Adrian 

Constantin Pitca- deputat FSN 1990-1992 
și 1992-1996 (PDSR); Mircea Anton Silvaș- 
deputat PDSR 1992-1996; Petre Țurlea- 
deputat 1990-1992 (FSN), 1992-1996 (PDSR) 
și 1996-2000 din partea PUNR; Horia Victor 
Toma- deputat PNL 2004-2008; Adrian 
Mărăcineanu- deputat PRM 2000-2004. Ca 
să vedeți pentru ce se luptă acești oameni, 
trebuie să vă spunem că pensia medie 
specială a unui parlamentar este de 5.741 
lei, aceasta adăugându-se pensiei pentru 
limită de vârstă.  La începutul anului 2021, 

827 de foști senatori și deputați benefi ciau 
de pensii speciale al căror impact bugetar era 
de aproximativ un milion de euro pe lună 
(4.748.547 lei). Cei mai mulți pensionari 
speciali erau la Camera Deputaților-574, ale 
căror pensii costau 3.204.711 de lei pe lună. 
Restul de 253 erau la Senat, iar costul lor era 
de 1.543.836 de lei lunar. De menționat că 
un fost parlamentar primea peste 3.000 lei 
pe lună pentru patru ani petrecuți în forul 
legislativ. Cei care au avut  trei mandate 
încasau 14.827 de lei pe lună.

PROTEST ÎMPOTRIVA PROTEST ÎMPOTRIVA 
„MASACRULUI” DIN VALEA CERBULUI„MASACRULUI” DIN VALEA CERBULUI

Consiliul Local Ploiești a fost chemat 
să voteze documentația tehnică și 

indicatorii tehnico-economici pentru 
reabilitarea Bulevardului Independenței, 
pe o lungime de 1,39 km (lățime 14-27,5 
m), pe porțiunea cuprinsă între sensul 
giratoriu de la Gara de Sud și strada 
Gheorghe Lazăr. Modenizarea ar consta 

în asfaltarea părții carosabile, refacerea 
trotuarelor, cu borduri noi, modernizare 
căi de acces înspre locuințe etc. Nu se 
înțelege din proiect dacă va fi  înlocuit 
și mobilierul urban. Costurile sunt 
substanțiale: 15,11 milioane de lei într-o 
variantă de lucru sau 16,97 mil. lei într-o 
altă soluție oferită de proiectant.
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REABILITARE DE PESTE 15 MIL. LEI REABILITARE DE PESTE 15 MIL. LEI 
A BULEVARDULUI INDEPENDENȚEIA BULEVARDULUI INDEPENDENȚEI

CL PLOIEȘTI CL PLOIEȘTI 
A APROBAT A APROBAT 
CAIETUL DE CAIETUL DE 

SARCINI PENTRU SARCINI PENTRU 
SALUBRIZAREA SALUBRIZAREA 

CĂILOR PUBLICE

Într-o ședință extraordinară, Consiliul Local 
Ploiești a validat caietul de sarcini pentru 

serviciile de curățenie căi publice și deszăpezire 
la nivelul orașului. Votul vine la puțină vreme 
după ce aleșii au aprobat proiectul privind 
începerea procedurii de reziliere a contractului 
încheiat între Rosal și municipalitate. Potrivit 
fi șei de achiziție a serviciului, noul acord cadru 
va fi  încheiat pe o durată de 4 ani. Valoarea 
maximă a contractului este de 165.106.404,23 lei 
(fără TVA), iar valoarea minimă a fost  estimată 
la 98.811.271,19 lei.

ntr o ședință extraordinară Consiliul Local
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

BASARABIA DIN NOI

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat ieri Programul său politic. 
În lista obiectivelor asumate de către AUR, este creșterea pensiei minime din 

R. Moldova la nivelul celei din România - 3500 lei mdl.
Amintim că pensia medie din România este în jur 6500 lei mdl, iar cea din R. Moldova 

de vreo 1800 lei.
Pensionarii din R. Moldova, trăiesc la limita existenței, în timp ce clanurile politice storc 

milioane din buget.
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Ce simbolizează, de fapt, 
panglica rusească a 

Sfântului Gheorghe? Amintirea 
Imperiului ţarist şi a teritoriilor 
ocupate de acesta prin 
nenumărate războaie? Faptul că 
sub culorile acestei panglici au 
fost deznaţionalizate şi rusifi cate 
zeci de popoare în decursul 
secolului al XIX-lea? Ori poate 
panglica Sfântului Gheorghe 
simbolizează în prezent Armata 
Roşie „eliberatoare”? Mai 
degrabă această panglică pare 
să simbolizeze imperialismul 
pornit de la Moscova, indiferent 

că este ţarist sau sovietic. Liga 
tineretului rus de la Chişinău 
distribuie azi aceste panglici ale 
Sfântului Gheorghe, susţinând că 
reprezintă un simbol al victoriei 
din al Doilea Război Mondial. Din 
punctul lor de vedere, chestiunile 
sunt clare: naziştii au fost răi, 
sovieticii au fost buni. Eu zic că 
au fost la fel de răi şi sovieticii, şi 
naziştii.

Există de ceva ani un curent 
de „recuperare” a amintirilor 
sovietice, bazat pe un raţionament 
simplist. Vedeţi, oamenii sovietici 
au fost oameni simpli, nu erau 

nişte monştri. Copiii sovietici 
erau pionieri, jucau „Zarniţa” 
şi învăţau despre dreptatea 
lui Lenin. Apăreau fi lme cu 
Ludmila Gurcenko, existau 
tot felul de lipsuri, oamenii 
simpli sufereau şi încercau 
să supravieţuiască. Aceleaşi 
lucruri se pot spune şi despre 
germanii care au trăit în perioada 
nazistă. Copiii erau membri în 
Hitlerjugend, se antrenau în 
tabere şi învăţau despre teoriile 
rasiste. La Berlin rulau fi lme 
cu Marlene Dietrich, germanii 
sufereau din cauza lipsurilor 

şi încercau să supravieţuiască. 
Naziştii închideau în lagăre 
evrei pentru vina de a fi  evrei, 
sovieticii deportau în lagăre 
români basarabeni pentru vina 
de a fi  fost bogaţi, intelectuali sau 
funcţionari. În ambele cazuri, 
oamenii erau pedepsiţi fără să fi e 
judecaţi.

Confuzia pe care încearcă să 
o promoveze panglica Sfântului 
Gheorghe este că un totalitarism 
ar fi  mai bun decât altul. 
Totalitarismul sovietic a fost mai 
bun decât totalitarismul nazist 
- şi asta doar pentru că a ieşit 
învingător. 

CONFUZIA CREATĂ DE PANGLICA SF. GHEORGHE

şi încercau să supravieţuiască Confuzia pe care încearcă să

Nu există, poate, teritoriu românesc mai apropiat geografi c de România actuală și, totuși, mai 
îndepărtat decât Basarabia. Părându-ni-se multora dintre noi destul de cunoscut fără să știm că, 

de fapt, proiecțiile nostre despre el sunt, deseori, departe de realitate. Populat majoritar de români, dintre 
care însă mulți rămân tributari unui sentiment medieval de apartenență etnică (popor moldovenesc pus 
în antiteză, din motive politice, cu națiunea română), Basarabia noastră străveche (pliată, aproximativ, 
pe actuala Republică Moldova – această fi cțiune dureroasă pe harta politică a Europei) nu încetează a ne 
fascina, intriga, interesa. Sunt ani de zile, șapte la număr, de când trăiesc printre ei. Prin natura activității 
mele, călătoresc în toată țara. Bat Basarabia de la nord la sud, de la est la vest. Vorbesc cu oameni simpli, 
țărani din sate izolate, uitate de lume, interacționez cu protipendada pretențioasă și prețioasă din Chișinău. 
Mă minunez de rămășițele locale ale lui Homo Sovieticus, admir tinerele generații occidentalizate înaintea 
instituțiilor care îi încorsetează până la emigrare. Și, da, încă mai există bătrâni care ”au făcut școala 
la români” și care își mai amintesc de Rege. Din ce în ce mai puțini și mai discreți. Ca niște fantome 
ale trecutului transmit o predanie străveche nepoților și strănepoților. Nu și fi ilor ori fi icelor! Cei care 
azi sunt undeva între 45 și 75 de ani (aproximativ, desigur) sunt cei mai afectați de spălarea pe creier 
aplicată lor de regimul bolșevic (”zombifi cați”, după o expresie locală, sau ”mancurți”). Există, evident, 
numeroase excepții. Dar nu asupra lor mă voi opri. Ci asupra acelor particularități și bune, și rele, care au 
dat identitatea spiritului basarabean.

Într-un fel, ceea ce am trăit noi, în 
România, în anii ’90, se tot petrece aici, 

cam tot de pe atunci și până azi, ca într-un 
trecut continuu. Dacă ar fi  să simplifi căm 
la maxim, aș zice că, la dreapta și la stânga 
Prutului, ADN-ul este același, dar nuanțele 
sunt (foarte) diferite. Și toate acestea dau, 
în interfl uviul Prut – Nistru, realitățile 
– uneori necunoscute nouă – și care ne 
minunează pe fi ecare atunci când facem 
primele vizite la frații noștri. Voi încerca 
să plec, în seria de articole ce va urma, de 
la general la particular, pentru a avea o 
imagine de ansamblu al acestui spațiu, al 
oamenilor de aici. Și pentru a înțelege mai 

bine mentalul colectiv, resorturile intime 
ale acțiunilor, condiționalitățile ascuțite 
ale forțelor care, mai apăsat ca oriunde în 
Europa, se luptă aici pentru infl uență. În 
Basarabia urmează, în mai puțin de două 
luni, alegeri parlamentare anticipate. În 
30 de ani de independență, în republică 
au avut loc nu mai puțin de 10 alegeri 
parlamentare (cele din 11 iulie vor fi  ale 
11-lea) (din care 5 anticipate!), 4 alegeri 
prezidențiale directe, 7 alegeri locale și 4 
referendumuri. De fi ecare dată când au loc, 
se spune că acestea sunt alegerile decisive ce 
vor duce Moldova defi nitiv într-o direcție 
sau alta. Deși aproape demonetizată, 

această aserțiune pare a fi  mai adevărată 
acum decât oricând. Și asta întrucât 
Basarabia, după 1990, s-a transnistrizat. A 
devenit un poligon (secundar, dar totuși 
poligon) unde forțele din Est și din Vest își 
încordează mușchii și își trasează, mereu 
alte și alte, linii roșii. Cel mai sărac stat 
din Europa (o spun statisticile) și cel mai 
corupt, în care justiția este o glumă iar 
bunăstarea o himeră, într-un ritm nebun de 
depopulare (zeci de sate părăsite complet, 
cu mai bine de un milion de emigranți 
– dintr-un total de patru milioane, cu 
aproape jumătate din oamenii săi având 
și cetățenia altui stat), orbecăind bezmetic 

într-o tranziție fără sfârșit, nesiguri asupra 
denumirii limbii ofi ciale (”limba de stat”, 
”limba noastră” sau ”limba maternă”) și cu 
veșnica întrebare ”Cine suntem noi?”, dar 
al cărei răspuns întârzie încă.

Și totuși... Și totuși există și o altă 
Basarabie decât vitrina aceasta prăfuită 
numită Republica Moldova. Este Basarabia 
românească din poveștile bunicilor și 
străbunicilor noștri, din plaiurile răzășești, 
din ochii copiilor frumoși de astăzi. Și care 
așteaptă să fi e trezită de sărutul unui prinț 
ce întârzie să apară. Este Basarabia din noi, 
pe care vă invit s-o descoperim împreună...

Puiu Cinescu, timpul.md

George Damian, timpul.md

La Chişinău, panglica Sfântului Gheorghe loveşte din nou, creând confuzie. Nu este clar dacă în mod 
intenţionat sau pur şi simplu din întâmplare. În primul rând, panglica în sine este de natură să creeze 

confuzie. Apărută în timpul Rusiei ţariste, ea a devenit un simbol al armatei ruse, fi ind ataşată decoraţiei 
„Sfântul Gheorghe”. La începutul perioadei sovietice a dispărut - nici nu avea cum să se întâmple altceva cu 
un simbol ţarist - pentru a fi  reactivată în 1941. În faţa invaziei naziste, Stalin a căutat să mobilizeze toate 
resursele afl ate la îndemână, inclusiv la nivel simbolic. Panglica negru-portocalie a Sfântului Gheorghe a 
reintrat astfel în spaţiul public de la Moscova - deşi nu sub denumirea ei originală -, fi ind folosită pentru 
diviziile de gardă şi anumite decoraţii. Decoraţia „Crucea Sfântului Gheorghe” a fost reînfi inţată în 
Federaţia Rusă abia în 1998 - cu tot cu panglică. Iar de câţiva ani, campaniile de purtare a acestei panglici 
sunt legate de reabilitarea sau promovarea imaginii Uniunii Sovietice în legătură cu cel de-al Doilea Război 
Mondial. Anume în acest punct apar confuziile.

OPRIM JAFUL ȘI PENSIONARII DIN OPRIM JAFUL ȘI PENSIONARII DIN 
R. MOLDOVA SĂ PRIMEASCĂ PENSIA R. MOLDOVA SĂ PRIMEASCĂ PENSIA 

DE MINIM 3500 LEI PE LUNĂDE MINIM 3500 LEI PE LUNĂ

OBIECTIV AUR: OBIECTIV AUR: 
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Mulţi se scarpină în cap 
întrebându-se de ce 

oare bloggerul rus anticorupţie 
Alexei Navalnîi s-ar întoarce în 
ţara despre care el a susţinut că a 
încercat fără succes să-l omoare 
anul trecut și, totuși, exact asta a 
decis în mod inexplicabil să facă 
(pe 16-17.01.2021, n.n.).

Anterior, el fusese tratat la un 
spital din Berlin, după ce a fost 
otrăvit cu o substanţă chimică 
necunoscută drept pentru care 
mass-media occidentală susţine că 
a fost Novichok, produs de Rusia, 
deși Moscova neagă vehement 
acţiunile. La urma urmei, 
înţelepciunea convenţională 
sugerează că Kremlinul nu l-ar 
fi  lăsat pe Navalnîi să plece din 
Rusia în Germania, mai ales 
dacă ar fi  vrut cu adevărat să-l 
asasineze. În orice caz, naraţiunea 
despre războiul informaţional 
recent depănată de forţele adverse 
este că Rusia este așa-numitul 

„regim criminal” care merită să 
fi e izolat agresiv de comunitatea 
internaţională, inclusiv prin 
posibila impunere a mai multor 
sancţiuni împotriva sa.

Cei mai mulţi observatori se 
așteptau ca Navalnîi să-și trăiască 
restul zilelor în străinătate, 
acţionând ca o fi gură simbolică de 
„opoziţie”, dar nesemnifi cativă din 
punct de vedere politic, după cum 
a fost descris peste tot, dar în mod 
greșit de mulţi. Prin urmare, el a 
surprins pe toată lumea anunţând 
că se va întoarce acasă, în ciuda 
faptului că autorităţile au promis 
că îl vor reţine pentru încălcarea 
probaţiunii, și s-au ţinut de cuvânt 
printr-o hotărâre judecătorească, 
notează și Agenţia Tass.

La rândul său, această 
succesiune de evenimente l-a 
determinat pe noul consilier 
pentru securitate naţională, Jake 
Sullivan, să blameze vehement 
Kremlinul pentru respectarea 

propriilor legi, drept pentru 
care purtătoarea de cuvânt a 
ministrului rus de externe, Maria 
Zakharova, i-a reamintit acestuia 
să respecte dreptul internaţional, 
fără a încălca legislaţia naţională 
a statelor suverane. La scurt timp 
după aceea, miniștrii de externe 
britanici și germani au făcut ecou 
cererii lui Sullivan ca Navalnîi să 
fi e eliberat imediat. După cum 
se vede în mod evident, acest 
incident este exploatat în scopuri 
clare de război informaţional 
împotriva Rusiei. Având în vedere 
acest lucru, se înţelege de la sine 
că Navalnîi și-ar fi  sincronizat 
întoarcerea provocatoare și lipsită 
de sens în Rusia pentru a coincide 
cu perioada premergătoare 
inaugurării lui Biden. Scopul 
acesteia a fost de a oferi pretextul 
„plauzibil public”, pentru ca 
președintele proaspăt ales să 
intensifi ce cruciada antirusă a 
ţării sale în urma discuţiei lui 
Navalnîi ca răspuns la încălcarea 
probaţiunii.

Nord Stream II a fost 
întotdeauna adevărata ţintă 
de-a lungul timpului, nu așa-
numita provocare a așa-zisei 

„democraţii” și a „drepturilor 
omului” în Rusia, după cum 
s-a și observat în mod evident în 
momentul în care personalităţi 
străine au început să solicite 
sancţiuni împotriva proiectului 
la scurt timp după ce au fost 
raportate pentru prima dată știrile 
despre otrăvirea lui Navalnîi, vara 
trecută. Biden intenţionează, de 
asemenea, să închege o „Alianţă 
a democraţiilor” cu sprijin al 
viitoarei puteri necoercitive a 
SUA, care visează conectarea 
reţelei sale de aliaţi geografi c 
disparaţi unii de alţii, astfel încât 
să le ofere o „cauză” unifi catoare” 
de a se ralia prin condamnarea 
detenţiei lui Navalnîi, lucru ce 
ar putea servi avansării acestui 
măreţ obiectiv strategic, de 
asemenea.

Nu trebuie uitat că președintele 
Putin l-a acuzat pe Navalnîi (deși 
nu pe nume, deoarece preferă să 
folosească eufemismul „pacientul 
din Berlin”) că a cooperat cu 
agenţii de informaţii americane în 
timpul conferinţei sale de presă de 
la sfârșitul anului trecut, ceea ce 
conferă credibilitate interpretării 

autorului asupra evenimentelor 
recente ca fi ind parte a unei 
provocări de război hibrid pre-
planifi cat pentru scopurile 
explicate anterior.

Navalnîi nu a simţit niciodată 
cu adevărat că propriul său guvern 
a încercat să-l omoare vara trecută, 
altfel nu s-ar fi  întors niciodată 
la locul crimei dacă așa ar fi  stat 
lucrurile. În primul rând, șefi i săi 
de la serviciile de informaţii nu 
i-ar fi  permis să facă acest lucru. 
Vor doar ca el să servească drept 
o icoană a „opoziţiei”, un rol pe 
care ei au concluzionat că l-ar 
juca mai efi cient în timp ce se afl ă 
în Rusia (fi e încarcerat, fi e liber), 
decât locuind în străinătate, în 
Germania, de exemplu.

Acesta este motivul pentru 
care a decis în mod straniu să se 
întoarcă acasă, ceea ce face de 
la sine înţeles că și-a dezminţit 
propriile afi rmaţii americane 
cum că Kremlinul a încercat fără 
succes să-l omoare.  Scopul real 
al întoarcerii sale este să închege 
„opoziţia” și să „justifi ce” 
sancţiunile împotriva Nord 
Stream II.

De când a început 
pandemia în 

Europa, tot ceea ce ni s-a 
mai arătat în media au fost 
doar străzi pustii, delfi ni 
fericiţi în canalele Veneţiei, 
oameni în baloane cântând, 
copii desenând curcubee 
și vedete îndemnând „Stai 
în casă, dacă îţi pasă!”, ca 
unică soluţie salvatoare din 
actualul prăpăd.

În acest context, îmi 
permit să mă întreb cu 
privire la un aspect pe 
care nu l-am găsit nicăieri 
abordat în mod public și nici 
chiar „pe la colţuri”.

Am făcut destule vizite 
minunate în Franţa, din 
2004 și până în 2018, 
considerând-o ţara copilăriei 
mele, deoarece am crescut cu 
poveștile lui Dumas, Balzac, 
Zevaco. Dar Franţa are 
mai multe feţe, cea pentru 
turismul obișnuit (Parisul 
cu Tour Eiff el, Notre Dame, 
Nisa, Cannes, Bordeaux, 
Chamonis-Mont-Blanc) cea 
pentru turismul pasionat 
(și aici vorbim de regiuni 
ca Provence, Occiania, 
Bretania, Normandia) și cea 
pentru cel însoţit de un om 
al locului. De fi ecare dată, 
am avut șansa să fac parte 
din cea de-a treia categorie, 
reușind să am acces și în 

zone nefrecventabile  pentru 
turiști, zone despre care 
intenţionez să povestesc aici.

Încă din 2005 (iar în 2018, 
situaţia era din ce în ce mai 
gravă), în Marsilia nu puteai 
ieși decât între anumite 
ore, în grup organizat și pe 
trasee foarte bine delimitate. 
În acest oraș cartiere 
întregi în care poliţia intra 
doar cu mașina blindată 
și pistoalele automate în 
mână, fără să îndrăznească 
să facă o razie pe jos din 
cauza maghrebienilor 
și migranţilor sirieni. În 
Toulouse, un oraș superb, 
cum ieșeai din zona turistică, 
riscai să îţi cadă o chiuvetă 
în cap, aruncată de la etaj.

În 2018, când am 
fost ultima dată plecată 
în Normandia, am 
văzut diverse situaţii. În 
Quistreham (una dintre 
zonele debarcării aliaţilor, în 
iunie 1944, o comună foarte 
elegantă prin arhitectură 
și localnici), dormeau pe 
jos, în rondurile cu fl ori, 
zeci de migranţi. La bancă, 
dacă aveai nevoie să mergi, 
era nevoie de programare 
strictă și dacă nu erai în faţa 
ușilor în secunda în care 
se deschidea, mai prindeai 
programare peste o lună. 
Valoarea caselor scăzuse de la 

câteva sute de mii de euro, la 
câteva zeci de mii, localnicii 
ajungând aproape disperaţi, 
să vândă. În Calais, situaţia 
era asemănătoare. Marea 
Britanie prefera să plătească 
milioane de euro Franţei 
doar să nu dea drumul 
feriboturilor cu migranţi. 
În cazul în care aceștia mai 
scăpau, amenzile plătite de 
Franţa erau copleșitoare.

În Cabourg (o staţiune 
balneară superbă – loc 
preferat de Marcel Proust – 
în mare vogă din perioada 
Belle Epoque și până 
între cele două războaie 
mondiale), migranţii intrau 
în mare îmbrăcaţi, își făceau 
nevoile în văzul tuturor, apoi 
se spălau și își schimbau 
hainele în public.

Acestea sunt doar câteva 
exemple. Nu povestesc 
despre Paris și taberele de 
la periferie, văzute din tren 
spre Versailles. Nu povestesc 
despre jandarmii omorâţi 
cu bestialitate în diverse 
regiuni.

Sufocarea francezilor, 
în 2018, era aproape 
de apogeu, de aceea și 
revoltele din 2019. Niciunul 
dintre migranţi nu dorea 
angajarea. Cine e prost să 
muncească pe 1.200 de euro, 
când poate sta pe 800, plus 

toate benefi ciile și reducerile 
de taxe și impozite acordate 
celor cu mulţi copii.

În Germania, nebunia 
cu migranţii băgaţi cu forţa 
pe gâtul populaţiei era, 
de asemenea, ajunsă spre 
paroxism (violuri, crime pe 
care autorităţile nu aveau 
voie să le investigheze în 
cazul în care agresorul 
era migrant sau dintre cei 
proaspăt făcuţi cetăţeni). 
În Suedia, familii întregi 
asasinate de către cei pe care 
îi primiseră în gazdă.

După cum se vede, 
contextul politicii mondiale 
fi ind unul aberant în 
corectitudinea politică, 
problemele în Europa au 
devenit grave și aproape 
de război civil. Autorităţile 
au ajuns să fi e acuzate că 
nu își protejează poporul, 

autorităţi care prin vocea 
onor doamnei cancelar, 
deschiseseră porţile larg 
pentru orice fugar. Acesta 
fi ind contextul, marile 
puteri‚ nu puteau recunoaște 
și închide o situaţie decât 
punându-se împotriva a 
tocmai ceea ce susţinuseră 
până atunci și mai susţin 
încă în mod public. Acestea 
fi ind doar câteva aspecte 
din viaţa reală, neturistică, 
ne punem întrebarea dacă 
nu cumva toată această 
pandemie a fost folosită de 
marii lideri pentru a stopa 
migraţia, a trimite clanurile 
de infractori pe la casele 
lor și a limita expunerea 
propriilor cetăţeni la 
agresiunile neamurilor 
invadatoare. Cum se 
face că fi x în momentul 

în care Marea Britanie 
vaccina intensiv a apărut 
noua tulpină a virusului, 
închizându-se Pasul Calais, 
despre a cărui situaţie am 
povestit mai sus?

Din martie 2020, în nicio 
postare, în nici un reportaj 
nu am mai văzut picior de 
cerșetor sau migrant prin 
orașele Europei, doar străzi 
goale, curate, pustiu… (…). 
Dar nu cumva tot acest joc 
de închidem – deschidem 
este făcut pentru a menţine 
o situaţie (lockdownul), 
pentru a rezolva o alta, mult 
mai gravă și mai spinoasă, 
dar pe care, de comun acord, 
ne prefacem cu toţii că nu 
există? Eu doar mă întreb.

Smărăndița Păcuraru, 
yogaesoteric.net

ulţi se scarpină în cap regim criminal” care merită să

Bloggerul rus anticorupţie, Alexei Navalnîi, a decis în mod inexplicabil să se întoarcă în aceeași ţară 
despre care a afi rmat că a încercat fără succes să-l omoare, sincronizându-și în mod straniu călătoria, 

pentru a coincide cu pregătirea imediată a inaugurării lui Biden, ceea ce face ca unii să suspecteze că nu 
este altceva decât o provocare de război hibrid, pentru a conferi pretextul „plauzibil public” pentru ca 
președintele nou-ales să intensifi ce cruciada antirusă a ţării sale în urma detenţiei lui Navalnîi ca răspuns 
la încălcarea probaţiunii, scrie, de la Moscova Andrew Korybko, analist politic american pentru Global 
Research.

DE CE S-A ÎNTORS NAVALNÎI ÎN ŢARA DE CE S-A ÎNTORS NAVALNÎI ÎN ŢARA 
CARE A ÎNCERCAT SĂ-L OMOARE?CARE A ÎNCERCAT SĂ-L OMOARE?

toate beneficiile și reducerile autorităţi care prin vocea în care Marea Britanie

UNDE-AU DISPĂRUT MIGRANŢII?UNDE-AU DISPĂRUT MIGRANŢII?
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NEFERICITA CU PĂRUL PÂNĂ 
LA CĂLCÂIE

Apariţia sa neobișnuită în public avea să-i 
marcheze destinul, plasând-o în rândul lung 
al reginelor, prinţeselor și împărăteselor 
pentru care rangul a fost mai mare decât 
puterile lor. Prin șovăiala arătată la ieșirile 
în public, precum și reticenţa avută la 
măritiș, Sissi se asemăna întrucâtva cu o altă 
aristocrată născută la Hofb urg în urmă cu 
exact 100 de ani, faimoasa Maria Antoaneta. 
Dar, spre deosebire de excesele hedoniste 
ale înaintașei sale, Sissi și-a petrecut viaţa 
refuzându-și plăcerile. Pândită de presă, 
adorată de oamenii obișnuiţi și doborâtă 
de depresie și o boală a sistemului digestiv, 
parcursul regal al vieţii lui Sissi seamănă 
cumva și cu cel al prinţesei Diana.

Născută în 1837 în Munchen, Sissi a 
crescut jucându-se prin pădurile Bavariei 
cu cei șapte fraţi și surori, călătorind și 
urcându-se pe munţi. De la excentricul său 
tată, ducele Maximilian Josef, a moștenit o 
încredere în ideile democraţiei progresiste 
și în pacifi sm, idei cumva atipice acelor 
vremuri. Din partea mamei sale, prinţesa 
Ludovica, Sissi a moștenit grija faţă de viaţa 
privată și teama de îndatoririle publice, 
trăsături care evident, nu o vor ajuta în 
viaţa sa de împărăteasă. Soţul ei, Franz 
Josef, o iubea sincer, dar era un om posac, 
fără imaginaţie și umor. Mama împăratului 
insistase ca acesta să se însoare cu sora 
mai mare a lui Sissi, doar că acesta fusese 
captivat de la început de înfăţișarea surorii 
mai mici. Sissi, pe de altă parte, era atât de 
emoţionată, încât pe durata propriei sale 
nunţi nu a fost capabilă să mănânce absolut 
nimic. Situaţia nu s-a îmbunătăţit nici după 
nuntă. Fire rușinoasă și neîncrezătoare în 
ea, Sissi s-a izbit de eticheta imperială, care 
a lăsat-o izolată și fără prieteni. I-a dăruit lui 
Franz Josef trei urmași în decursul primilor 
patru ani de căsnicie, doar doi dintre 
aceștia, prinţul Rudolf și arhiducesa Gisela, 
au supravieţuit. Melancolia și timiditatea 
sa erau tratate drept copilării absurde, 
atât de către soţ, cât mai ales de soacra ei, 
formidabila arhiducesă Sofi a.

Deși poate părea cinic, Sissi era excesiv 

preocupată de frumuseţea ei, mai ales de 
păr, pe care îl lăsase să crească atât de lung, 
încât îi atingea călcâiele. Petrecea ore întregi 
în faţa oglinzii, plus alte trei ore zilnic la 
coafor. Obsedată de-a dreptul  de imaginea 
sa, Sissi ţinea o dietă strictă coroborată cu 
antrenamente la sala de gimnastică. Cum 
se ambiţiona să-și păstreze talia de doar 49 
de centimetri, astăzi ar fi  fost diagnosticată 
cu anorexie. Mânca zilnic doar o supă 
străvezie, lapte crud muls doar de la vaca 
ei personală, două portocale și un ou 
fi ert. După cum am arătat, era o fanatică a 
exerciţiului fi zic, petrecându-și ore întregi 
la călărie, scrimă și exerciţii fi zice preluate 
din repertoriul artiștilor de circ și adaptate 
pentru ea. Singura ei evadare mai avea loc 
în poezie, căci îi plăcea în egală măsură să 
scrie și să citească versuri.
IUBITĂ DE UNGURI, ASASINATĂ 

DE UN ITALIAN ANARHIST
După o cădere nervoasă care a avut 

loc în 1862, Sissi a încercat să stea cât mai 
departe de palatul Hofb urg din Viena, pe 
care-l considera o închisoare. S-a apucat 
prin urmare să călătorească în Grecia, 
Anglia, Irlanda, Elveţia și Ungaria. Încă 
din primii săi ani de domnie, Sissi a prins 
un interes crescând faţă de Ungaria, ţara 
cea rebelă din imperiul soţului ei. Credea 
cu convingere că poporul maghiar merita 
mai multă libertate și respect, prin urmare 
a colaborat cu prietenii săi apropiaţi în 
acest sens, cerându-i chiar omului de stat 
maghiar Gyula Andrassy să susţină mai 
puternic interesele Ungariei. Fapt care a 
înfuriat nobilimea austriacă, mai ales că 
Sissi își angajase numai etnici maghiari în 
cadrul personalului său.

Doar că, în 1867, Ungaria devenise 
deja partener egal al austriecilor în cadrul 
imperiului. Franz Josef fusese încoronat 
ca rege al Ungariei, iar Sissi rămăsese 
împărăteasă. Ungurii primeau astfel 
libertăţi în plus, iar ultimul copil al cuplului 
imperial, Marie Valerie, avea să se nască 
chiar la Budapesta. Pentru contribuţia sa 
la Compromisul austro-ungar din 1867, 
Sissi era foarte iubită de poporul maghiar. 
Iar ei a început să-i placă postura de 
„mamă a poporului” și a început să viziteze 
neanunţată spitalele și orfelinatele, însoţită 
doar de o singură doamnă din suita ei. 
Devenise chiar fascinată de noile inovaţii 
în tratarea afecţiunilor mintale și se gândea 
serios să înfi inţeze un spital de psihiatrie. 
Parcă avusese o premoniţie, căci, spre fi nele 
lui 1880, era evident că Sissi începea să 
sufere de o serioasă maladie mintală. Marie 
Valerie scria îngrijorată în al său jurnal 
despre momentele în care își găsea mama 
în cada de baie, căzută pradă episoadelor 
de râs isteric. Ca și cum nu era îndeajuns, 
Sissi vorbea tot mai des despre sinucidere, 
iar soţul ei, înspăimântat, a apelat la tot felul 
de spiritiști care să o vindece.

În anul 1889, lovitura fi nală a fost dată de 
iubitul său fi u, Rudolf, care a fost găsit mort 
alături de logodnica sa, Mary Vetsera, într-o 

cabană de vânătoare din Mayerling. Sissi 
intra deja într-o depresie cruntă. Deși cei doi 
tineri lăsaseră bilete înainte de a se sinucide, 
circumstanţele au rămas învăluite în mister. 
Mulţi credeau că cei doi fuseseră uciși sau 
îndemnaţi să se sinucidă. „Gloanţele din 
Rudolf mi-au ucis speranţa și credinţa”, îi 
spunea adesea Sissi fi icei sale, Marie Valerie. 
Odată ce fi ul său cel liberal și progresist 
murise, ea știa că fragilul Imperiu Austro-
Ungar începea să se năruie, fapt pecetluit 
de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, 
nepotul soţului său, eveniment care avea să 
ducă nu doar la dispariţia imperiului, dar și 
la declanșarea Primului Război Mondial.

Lipsită de sens și speranţe, Sissi a început 
să rătăcească prin lume și ţinută de doliu. 
A călătorit așa prin toată Europa, ba chiar 
și prin nordul Africii, refuzând protecţia 
forţelor de poliţie, așteptând parcă să 
moară mai repede. Depresia ei lua forme 
bizare, astfel încât, la vârsta de 51 de ani, 
împărăteasa a decis să se tatueze pe braţe cu 
o ancoră, de parcă ar fi  fost vreun marinar 
beţiv de rând. Sfârșitul i-a venit în ziua de 
10 septembrie 1898, când vizita Geneva 
fără gardă de corp și fără să-și ascundă 
identitatea. Acolo, în oraș, un anarhist 
italian, pe numele său Luigi Lucheni, venise 
în Elveţia cu gândul să-l asasineze pe prinţul 
Paul de Orleans, ca un gest de protest contra 
clasei conducătoare.

Începând cu 1880, în decursul a trei 
decenii ulterioare, anarhiștii au reușit să 
ucidă un ţar al Rusiei, un președinte al SUA, 
doi premieri spanioli, un președinte francez 
și un rege al Italiei. Lumea se schimba din 
temelii din cauza anarho-bolșevismului.

Odată ce Geneva a devenit împânzită 

de știri cu privire la sosirea împărătesei, 
Lucheni a afl at că prinţul și-a amânat 
sosirea, așa că s-a decis să o ucidă pe Sissi, 
un „trofeu” mult mai important decât orice 
prinţ. Criminalul s-a apropiat pur și simplu 
de ea, pe când Sissi se plimba pe un dig, 
acolo a înjunghiat-o în piept cu un mic 
cuţit, împărăteasa s-a oprit, crezând că a fost 
lovită cu pumnul, dar a căzut imediat. Deși 
medicii au sosit cât au putut de repede, ea nu 
a mai fost salvată. A murit la scurt timp din 
cauza hemoragiei, inima sa fusese străpunsă 
de lama îngustă a cuţitului. A mai apucat să 
șoptească că a trăit, a iubit și a mers prin 
lume, dar niciodată nu a găsit ceea ce căuta. 
Cât despre criminal, Lucheni a reușit să fugă 
pe o stradă, dar a fost prins în cele din urmă 
de doi căruţași și un marinar. Deși acesta a 
mărturisit iniţial că acţionase singur și din 
proprie iniţiativă, susţinând că o ura pe 
Sissi doar pentru că era împărăteasă, și azi 
persistă zvonuri asupra unei conspiraţii. 

După ce la Viena s-a aflat că făptașul 
era un italian, mulţi italieni din imperiu 
au fost în pericol să fie linșaţi. Durerea 
și furia au fost și mai mari în Ungaria, 
unde poporul nu putea concepe ca o 
fiinţă care și-a dedicat atât de mult timp 
pentru a face bine și a-i ajuta pe cei săraci 
și bolnavi, să aibă un asemenea sfârșit. 
Lucheni a fost trimis în judecată. Furia 
că pedeapsa cu moartea fusese abolită în 
Elveţia, fiind deci condamnat pe viaţă, 
acesta a scris că dorea să fie executat, 
semnând mândru: „Luigi Lucheni, unul 
dintre cei mai periculoși anarhiști”. I-a 
fost dat să moară în închisoare, căci s-a 
spânzurat acolo cu propria curea, în ziua 
de 20 februarie 1910.

NEFERICITA CU PĂRUL PÂNĂ

În ziua de 25 aprilie 1854 o sfi oasă și melancolică mireasă în vârstă de doar 18 ani intra prin căsătorie într-una dintre cele mai 
prestigioase case regale ale Europei. Pe tânăra respectivă o chema Elisabeta, dar lumea a alintat-o Sissi, și se mărita în acea zi cu 

tânărul împărat Franz Josef al Austriei, în vârstă și el de 23 de ani. Franz Josef era pe atunci monarhul absolut al celui mai întins imperiu 
din Europa, cu excepţia celui rus. În timpul festivităţilor care au urmat, lumea s-a înghesuit să o vadă, în principal, pe tânăra mireasă. 
Sissi era însă speriată, ca și cum ar fi  simţit ce fel de sfârșit va avea.

cabană de vânătoare din Mayerling Sissi de știri cu privire la sosirea împărătesei
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 BERBEC

Atunci când vine vorba 
de relațiile importante 
din viața ta, continui să 
rămâi o fi re asertivă și 

dedicată. Modul în care reușești să te 
împarți între personal și profesional te 
ține mereu în priză. Ai din ce în ce mai 
puțin timp pentru tine. Maniera în 
care alegi să te comporți cu anumite 
persoane denotă lipsă de constanță și 
superfi cialitate.
 

 TAUR

Astrele par că își 
„revarsă” toată energia 
asupra zodiei tale. Tot 
ceea ce resimți tu este 

nevoia de a te face remarcat la birou, cu 
orice preț. Zilele acestei săptămâni se 
vor scurge într-un mod haotic. Nici 
măcar nu știi care este sursa agitației 
care te înconjoară. Cu toate astea, o să 
reușești să duci la îndeplinire toate 
planurile pe care le ai stabilite.

 GEMENI

Săptămâna aceasta este 
potrivită pentru visuri 
mărețe și pentru a face 
imposibilul să devină 

posibil. Pentru următoarea perioadă îți 
este rezervată o tranziție destul de 
intensă spre o viață mai împlinită. Îți 
creionezi noi obiective profesionale, 
renunți la prietenii sau oameni care nu 
te mai inspiră, te concentrezi pe 
propriile nevoi. 

 RAC

Ai tot mai multe 
obiective de îndeplinit 
și parcă timpul nu îți 
mai este sufi cient. Din 

păcate, de multe ori ești reticent în fața 
unui „nou început”. Mai ales atunci 
când în joc se afl ă lucruri în care crezi 
cu adevărat și îți este frică să nu se 
„risipească”, acționezi precaut sau lași 
deoparte orice inițiativă. La birou 
nimic nu pare să fi e ușor de îndeplinit.

 LEU

Prezența Soarelui 
rămâne destul de activă 
în zodia ta pe parcursul 
întregii săptămâni. Cu 

toate astea, chiar de la începutul 
săptămânii vei simți o nevoie 
neînțeleasă de a te retrage din mijlocul 
oricărei conexiuni emoționale, din 
mijlocul haosului existent la birou, din 
mijlocul a tot ceea ce înseamnă social. 
Cu siguranță este vorba despre o stare 
de spirit trecătoare.  

                       FECIOARĂ

Pentru zodia ta, nu 
există o perioadă mai 
bună a anului în care să 
îți îndrepți atenția către 

familie și propriile nevoi emoționale. 
Deși se pare că te simți tot mai singur, 
nici nu ai inițiativă pentru a te apropia 
de anumite persoane. Rămâi la fel de 
superfi cial ca întotdeauna. Remarcile 
anumitor persoane tind să te irite mai 
mult decât este cazul.

                                          BALANȚĂ

Ai fost dintotdeauna o 
fi re bănuitoare și 
sceptică. Intențiile celor 
din jur au fost mereu 

pentru tine un subiect de analiză. Ești 
de părere că nimic nu este gratis în 
această lume. Cu toate astea, ți s-a 
demonstrat în nenumărate rânduri că, 
atunci când mizezi cu totul pe 
spontaneitate, tot ceea ce trăiești se 
învăluie în autenticitate și profunzime.

                 SCORPION

Modul aproape perfect 
în care ai ajuns să 
comunici cu cel de lângă 
tine este de necontestat. 

O relație de prietenie are nevoie de un 
imbold pentru a reuși ca tu și persoana 
în cauză să vă simțiți la fel de apropiate 
ca altădată. Dar poate tu de fapt nici 
măcar nu îți dorești asta. Poate totul este 
doar la nivel de „așa ar trebui să fi e”. Fii 
atent la propriile nevoi!

           SĂGETĂTOR

Deși resimți mai mult 
decât oricând lipsa 
afecțiunii în anumite 
relații, nu mai vrei ca 

aceste neajunsuri emoționale să îți 
defi nească existența. Ești conștient că nu 
poți să mai rămâi în locul în care te afl i. 
Nu ești adeptul scurtăturilor atunci când 
vine vorba de obiectivele pe care le ai. În 
anumite zile este posibil să fi i încercat de 
o stare de tensiune interioară, dar nu vei 
da curs acestei trăiri.

                 CAPRICORN

Zilele următoare sunt 
potrivite pentru a aduce 
relația personală pe 
linia de plutire. 
C o n f r u n t ă r i l e , 

tensiunea acumulată și lipsa de timp 
petrecut alături de partener v-a adus 
într-un punct critic. Saturn va fi , în 
perioada următoare, gardianul tău 
astral. Te va „acompania” pe orice 
drum alegi să pășești. La nivel energetic 
nu vei simți nimic diferit pe parcursul 
acestei săptămâni.
       

      VĂRSĂTOR

Lucrurile se pare că în 
sfârșit iau forma pe care 
ți-o dorești. Rămâi la fel 
de conectat emoțional la 

cei dragi, te ocupi de toate proiectele pe 
care le ai în derulare și reușești chiar și să 
te răsfeți cu tot felul de lucruri pe care ți 
le-ai tot refuzat până în prezent. Deși afl i 
multe răspunsuri la întrebările pe care le 
ai, ceea ce descoperi nu te mulțumește.

 PEȘTI

Ți-ai reluat activitățile 
sociale. În fi ecare nouă 
zi ai programate 
activități de la care nu 

îți mai dorești să mai lipsești. Pentru 
tine, aceasta este „normalitatea” la care 
aveai nevoie să te întorci. Din punct de 
vedere profesional, lucrurile stagnează 
destul de mult. Ai făcut multe 
compromisuri în acest sens. Acum te 
simți blocat și nu mai poți ieși din zona 
de confort.

Horoscop săptămânal

PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM • PROGRAM

FILARMONICA PLOIEȘTIFILARMONICA PLOIEȘTI
www.fi larmonicaploiesti.ro

• PLOIEȘTI JAZZ TRIO revine pe scena Filarmonicii 
ploieștene VINERI, 28 MAI 2021, DE LA ORA 19.00, 
în concertul „Th e Great American Songbook”. Sorin Zlat 
(pian), Răzvan Cojanu (contrabas) și Laurențiu Ștefan 
(tobe) îi au invitați pe Mihaela Alexa (voce) și Sorin Zlar 
Sr. (saxofon).

• ORCHESTRA POPULARĂ “FLACĂRA 
PRAHOVEI” a Filarmonicii” Paul Constantinescu” 
Ploiești, condusă de dirijorul Marian Dovîncă, vă 
așteaptă SÂMBĂTĂ, 29 MAI, DE LA ORA 18.00, LA UN 
NOU CONCERT FOLCLORIC EXTRAORDINAR. Vă 
vor încânta soliștii vocali Gelu Voicu, Traian Frîncu, 
Gigi Stoica, Adriana Deaconu, Violeta Barac-Visarion 
și soliștii instrumentiști Romeo Văduva (nai) și Sergiu 

Băluțel (clarinet). Invitați sunt Maria Văduva, Mioara 
Velicu, Bianca Tacea, Gabriela Lipioașcă, Antonia 
Cernat și Ansamblul de Dansuri “Doina Prahovei”, 
coordonat de coregraful Marian Marinică. Prezintă 
Gelu Voicu.

• Filarmonica ploieșteană vă invită JOI, 3 IUNIE 
2021, DE LA ORA 19.00, LA CONCERTUL 
ABSOLVENȚILOR COLEGIULUI DE ARTĂ 
„CARMEN SYLVA”. La pupitrul orchestrei simfonice 
se va afl a Emil Vișenescu, iar soliști sunt Dragoș Stan 
(pian), Emanuel Rupa (clarinet), Alexandru Belu 
(vioară), Denisa Iamandi (mezzosoprană), Eduard 
Alexe (bariton) și Gabriel Danu (chitară). Invitat special 
este Eva Dumitru (vioară), elevă în clasa a XI-a.

BERBEC BALANȚĂ

22 mai - 21 iunieGEMENI

Limba-mielului o recunoști 
după perișorii aspri care o 

acoperă și după fl orile albastre 
care se deschid în timpul verii și 
din care se formează apoi fructele, 
care conţin seminţele. În mod 
obișnuit, tratamentele cu preparate 
medicinale  de limba-mielului 
sunt indicate de specialiști ca 
diuretice, calmante, expectorante 
și antidepresive. Studiile realizate 
în ultimele decenii de cercetătorii 
canadieni au descoperit că această 
plantă este benefi că pentru 

sistemul cardiovascular, prin 
scăderea nivelului de stres asupra 
acestuia, și că uleiul obţinut din 
seminţele acesteia, în amestec cu 
uleiul de pește, are proprietăţi 
antiinfl amatoare. Din acest motiv, 
uleiul de borago, cum mai este 
numit cel extras din seminţele 
de limba-mielului, este indicat în 
tratarea afecţiunilor pulmonare și 
a poliartritei reumatoide. Acest tip 
de ulei previne și apariţia ridurilor, 
pierderea elasticităţii tenului și 
hidratează foarte bine pielea. 

Leacurile pe bază de limba-mielului 
sunt contraindicate persoanelor 
diagnosticate cu schizofrenie 
sau epilepsie, precum și femeilor 
însărcinate sau care alăptează. 
Limba - mielului trebuie folosită 
cu precauţie și atenţie pentru a 
nu depăși dozele recomandate de 
fi toterapeuţi și medici, deoarece 
s-a dovedit că fl orile și frunzele sale 
au în componenţa lor substanţe 
numite alcaloizi pirolizidinici, 
cunoscute pentru efectul toxic 
asupra fi catului.

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

imba mielului o recunoști sistemul cardiovascul

LIMBA-MIELULUI, LIMBA-MIELULUI, 
LEAC TONIC ŞI LEAC TONIC ŞI 

ANTIINFLAMATORANTIINFLAMATOR
Seminţele plantei numite limba-mielului, 

cunoscută și sub denumirea Borago 
offi  cinalis, sunt recoltate pentru a fi  zdrobite 
și a obţine din ele un ulei bogat în acizi grași 
nesaturaţi. Frunzele și fl orile conţin și minerale 
cu efect diuretic, de aceea sunt folosite sub 
formă de tinctură sau infuzie în bolile renale.

DANSÂND CU LUPII DANSÂND CU LUPII 
GALBENI. PÂNĂ CÂND?

Editorial de 
Mariana PODEANU;
 www.ziarulploieştii.ro

Am fost mulți care au 
strâmbat din nas când 

s-a vehiculat că ar fi  fost 
Cristi Chivu ofertat să vină 
la Petrolul. Vezi-Doamne, 
ce ar căuta fostul căpitan al 
naționalei la munca de jos în 
Liga a II-a? Nimic, vă spun eu, 
a vrut doar să-și ridice cota ca 
să forțeze mâna Inter-ului să-l 
pună antrenor la Primavera.

Apoi, vorba lui Hagi, pe sub mustață au mai... 
mustăcit cârcotașii și când au auzit de Adrian Mutu. 
Ce? Să i-o ziceți lui... Mutu că vine el aici, la noi!

Ba bine că nu. Să nu se supere pe mine actualii 
antrenori, viitorii sau de ce nu, aspiranții la banca 
tehnică a Petrolului. Nu a fost nicio hohaileală de 
presă. Nici cu Chivu, nici cu Mutu, apropos, și nici cu 
Ursea.

Doar că ultimul a refuzat din start. Căci așa este. 
Când respiri un aer parfumat prin Ligue 1, când 
trăiești de ani buni prin Elveția, pe Coasta de Azur, e 
greu. Doar dacă vrei să fi i un pic masochist, te-ai mai 
întoarce în fotbalul românesc.

Cu Adrian Mutu lucrurile stau însă puțin altfel. 
Dintre cei trei crai de la răsărit, Briliantul a părut 
chiar încântat de perspectiva de a prelua Petrolul. De 
a propune un proiect solid pentru a reuși promovarea 
după care plânge Prahova de ani de zile.

Iar celor care, iar, vin și ridică sprânceana aroganto-
academic, invocând păcatele tinereții lui Mutu, nici 
n-ar trebui să li se dea atenție. Fiindcă, ce să vedeți? 
Mutu a vorbit pentru ei deja la naționala de tineret, nu 
zic de rezultate, ci mă refer la joc. 

Jocul ăla a fost atât de criticat de unii, că e prea 
prudent, că e prea organizat, etcetera. De unii care au 
uitat practic de Il Fenomeno și de faptul că aproape 
întreaga carieră a fotbalistului Mutu s-a desfășurat în 
Italia și-al ei catenaccio.

Ei bine, da, Mutu ar fi  fost bun. Și lui Mutu i-ar fi  
plăcut să vină. Omul este fl ămând de performanță. În 
plus, ar fi  vrut să danseze cu lupii prin Liga a II-a și 
să-i ducă în Liga I și pentru faptul că el chiar s-a simțit 
bine-primit de galeria petrolistă.

Doar că această situație incertă - care nimic bun 
nu prevestește - nu că l-a dat pe Briliant înapoi, dar 
practic a dat posibilitatea altora să intre-n față. Fiindcă 
aici nu merge cu sacoșa lăsată la rând gen. Mai ales 
când îți bate-n poartă CFR-ul sau o Craiovă...

 Așadar, bâlbâiala și orgoliul de a nu se ajunge rapid 
la un consens - zic eu - au adus primul pas cu stângul 
pentru viitoarea stagiune. Să dea Domnul să mă înșel. 
Așa cum aș vrea să cred că ăsta, de exemplu, e doar un 
zvon răutăcios: echipa de fotbal ar mai putea să respire 
doar până-n octombrie, fi nanciar vorbim, în cazul în 
care nu vor veni investitori sau nu se va pica la pace 
cu Primăria. Ori dacă ăsta este începutul, mai crede 
cineva într-un fi nal izbăvitor?



Ziarul   Ploiestii
27 mai - 2 iunie 2021

Stadionul „Ilie Oană” din 
Ploiești a intrat în istorie 

ca fi ind primul la care spectatorii 
au avut acces după 14 luni, de 
la  intrarea țării noastre, în luna 
martie a anului trecut, în Stare de 
Urgență. Finala Cupei României 
a fost una încrâncenată, cu multe 
faze de poartă, Universitatea 
Craiova adjudecându-și trofeul 
după 120 de minute, în fața 
proaspăt retrogradatei în liga a 
doua, Astra Giurgiu, care a oferit o 
replică extrem de consistentă. Asta 
în condițiile în care giurgiuvenii 
au avut pe bancă jucători de la 
echipa a doua!

Înaintea jocului, Imnul de Stat 
al României a fost interpretat de 

către Paula Seling, iar în tribunele 
arenei ploieștene au fost prezenți, 
printre alții, vicepremierul Dan 
Barna și fostul internațional 
francez și jucător la Lyon și Chelsea 
Londra – Florent Malouda, care 
a stat în tribuna ofi cială alături 
de președintele FRF, Răzvan 
Burleanu.

Acest meci a fost unul special 
pentru arbitrul-asistent Octavian 
Șovre, care a ofi ciat la ultimul său 
meci din carieră.

Cupa României a fost câștigată 
de către CS Universitatea Craiova 
(pentru a 8-a oară), care a învins 
cu scorul de 3-2 (1-1, 1-1), echipa 
Astra Giurgiu, după prelungiri. 
Oltenii au fost conduşi cu 2-1 în 

prelungiri, dar au reuşit să întoarcă 
scorul. Golurile au fost reușite de 
Găman ’17 (p), Boe-Kane ’90+3 
/ A. Ivan ’14, Nistor ’99, Screciu 
‘113.

Astra: M. Popa – Hugo Sousa 
(Riza ’68), Jovanovici, Găman, 
Lamanje – Boe-Kane, Canadija, 
Crepulja (Adeshina ‘118) – Stahl 
(Balaure ’67), Krpici, V. Gheorghe 
(D. Gheorghe ‘118). Antrenor 
Ionuţ Badea.

CSU Craiova: Pigliacelli – 
Vătăjelu, M. Constantin (Acka 
’74), Bălaşa, Bancu – Mateiu 
(Tudorie ’74), Cicâldău, D. 
Nistor – Cîmpanu (Camara ’66, 
Fedele ‘109), A. Ivan, Baiaram 
(Screciu ’74). Antrenor Marinos 

Ouzounidis.
Cartonaşe galbene: Lamanje 

’52, Crepulja ’90+2, M. Popa 
‘107 / Camara ‘103, Screciu ‘115, 
Pigliacelli ‘115.

Arbitri: Horaţiu Feşnic – 
Octavian Şovre şi Alexandru 
Cerei. Rezervă: Florin Marcu.

Observatori: Constantin Ştefan 
şi Octavian Goga.
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PRIMUL MECI CU SPECTATORI, FINALA CUPEI DE LA PLOIEȘTI

Ouzounidis Arbitri: Horaţiu Feşnic

Perfomanță demnă de remarcat a echipei de baschet fete “U15” 
a CSM Ploieşti, care este noua vicecampioană a României la 

categoria ei de vârstă în urma Turneului Final ce a avut loc, săptămâna 
trecută, în Sala Polivalentă din Blejoi. Fetele pregătite de Loredana 
Munteanu, Corina Savu şi Robert Munteanu au pierdut, duminică 
după-amiază, fi nala cu ACS Dan Dacian Bucureşti, campioana en-titre 
reuşind să se impună meritat, cu 51-37 (11-13, 12-6, 20-10, 8-8), la 
capătul unei partide care a stat sub semnul echilibrului doar în primele 
25 de minute.

CSM Ploieşti a evoluat în meciul de duminică în formula I. Savu (7 
puncte, 1×3), D. Iordăchescu (8), K. Munteanu (6), D. Tănase (2), A. 
Zane (11), pe parcurs intrând şi A. Dedu (1), N. Belhamra (1), O. Sandu 
(1), A. Dumitru, A. Apostolache şi Cr. Grigore.

Astfel, după doi ani la rând în care au cucerit medaliile de bronz, 
ploieștencele au devenit, acum, vicecampioane naţionale la „U15”!

ECHIPA DE FETE U15 A CSM PLOIEȘTI, VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂECHIPA DE FETE U15 A CSM PLOIEȘTI, VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

Echipa de volei speranţe băieţi a CSM Ploieşti s-a califi cat pentru Turneul 
Semifi nal al campionatului după ce a ocupat poziţia secundă a clasamentului 

Seriei C la capătul celor două turnee preliminare.
În cel de-al doilea turneu stagional, găzduit tot de Tulcea, băieţii pregătiţi de Adrian 

Moroianu au câştigat cu 3-0 (25-20, 25-19, 28-25) partida cu CSŞ-CS Arcada Galaţi şi 
au pierdut cu 3-0 întâlnirea cu gazdele de la CSŞ Tulcea, pe seturi 10-25, 10-25, 9-25, 
rezultatele fi ind identice cu cele din urmă cu două săptămâni.

Astfel, din postura de ocupantă a poziţiei secunde a clasamentului seriei, CSM 
Ploieşti se numără printre cele 12 formaţii care se califi că pentru Turneul Semifi nal al 
campionatului, ale cărui meciuri vor avea loc în perioada 12-13 iunie 2021.

Lotul de jucători 
cu care antrenorul 
Adrian Moroianu 
a abordat  turneul 
de la Tulcea a fost 
următorul: Alexandru 
Petculescu, Andrei 
Tănăsescu, Răzvan 
Şerban, Ştefan 
Iordache, Octavian 
Nedelea, Tudor 
Stoian, Patrick Rebej, 
Alexandru Prica, Luca 
Ion, Andrei Mitache 
şi Tudor Popescu.

CALIFICARE LA TURNEUL FINAL CALIFICARE LA TURNEUL FINAL 
PENTRU ECHIPA DE SPERANȚE BĂIEȚIPENTRU ECHIPA DE SPERANȚE BĂIEȚI

Echipa de handbal junioare 2 a 
CSM Ploieşti a ratat, pentru un 

singur gol, califi carea la Turneul Final 
al campionatului, după ce a pierdut, cu 
25-24 (12-12, 13-12), partida decisivă a 
Grupei Valoare 1, cu CSŞ Bacău.

Fetelor pregătite de Robert 
Comendant le-ar fi  fost sufi cientă şi o 
remiză pentru a-şi păstra poziţia secundă 
în faţa formaţiei moldovene, însă totul 
s-a năruit într-un fi nal nerecomandat 
cardiacilor: CSM Ploieşti a condus cu 12-

11 cu două minute înainte de fi nal, a fost 
egalată, apoi a ratat prin extrema Ramona 
Gavrilă şansa lui 13-12, pentru ca, la 
cealaltă poartă, oaspetele să marcheze, 
cu zece secunde înainte de sirenă, golul 
califi cării, prin Bianca Ungureanu. 

Pentru CSM Ploieşti au jucat: B. 
Voicilă, A. Floroiu – D. Grădişteanu (10 
goluri), D. Manole (5), A. Burtea (3), N. 
Jianu (2), R. Gavrilă (2), A. Toma (1), M. 
Iordache (1), I. Manolache, Cr. Blidaru, 
D. Stoica şi Maya Popescu.

RATARE A TURNEULUI RATARE A TURNEULUI 
FINAL ÎN ULTIMELE SECUNDEFINAL ÎN ULTIMELE SECUNDE
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