
Am fost aleși. Eu și programul 
meu. Am ajuns la birou. Am 

văzut ce funcționează și ce nu. Vreau 
să schimb. Dau decizia. Reduceri la 
buget. Reduceri de personal. Simplifi c 
și efi cientizez. STOP! Nu poți! Nu e 
oportun. Cine zice? Alegătorii!? NU. 
INSTANȚA. Trag aer în piept. Revin 
cu hotărâre a aleșilor. STOP! Nu poți! 
Nu e oportun. Cine zice? INSTANȚA. 
Trag aer în piept iar. Dau test angajaților 
plătiți din taxele achitate de cetățeni. 
Pică aproape toți. Dau decizie să îi dau 
afară. STOP! Nu poți. Acum, de ce, că 
doar nu plătim incompetenții din banii 
noștri!? Ba da. De ce? Că așa vrea ea. 
Cine e ea? INSTANȚA. Fac cerere la 
Parlament, la Guvern, la Președinție….
ei îmi răspund. E corect, dar nu se poate! 
De ce? Așa vrea ea. Care ea? JUSTIȚIA.

Ajung acasă. De supărare vreau să fac 
un copil. STOP! Nu poți. Nu e oportun. 
De ce? Așa vrea ea. Justiția din casa ta. 
Nevasta! Nu e corect. Știu! Dar inainte 
să fi e corect trebuie să fi e oportun. Ce 

n-ai înțeles!? Ei, asta e bună!!! Îmi vine 
un gând. Dacă JUSTIȚIA CONDUCE 
ÎN ȚARA ASTA, de ce nu se înscrie 
la alegeri!? Ea știe când e oportun “să 
tot!”. Nu are ea prea multe idei, decât că 
e oportun ca într-o țară cu salariile de 
rahat, ale lor să fi e imense. E oportun 
și ca pensiile lor să fi e imense. E 
oportun și ca ei să fi e judecați doar de 
corbii lor. E oportun și să greșească și 
să nu plătească. E oportun să fi e  mici 
Dumnezei pe tarlaua cu proști ca 
noi. E oportun! Nu e corect, dar este 
oportun…Pe dracu!

Să îi ferească adevăratul Dumnezeu 
de frica celor care nu mai duc atâta 
oportun nedrept și le vor bate la poartă 
cu parul drept și oportun!

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

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

Marius MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

MAI E OARBĂ? MAI E OARBĂ? 
NU, S-A VINDECAT. NU, S-A VINDECAT. 
ACUM E CHIOARĂ!ACUM E CHIOARĂ!

Continuare în pagina 7
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În 2020, CJ Prahova a suferit 
foarte tare la proiectele de 
dezvoltare a județului

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Ali Boumendjel, Ali Boumendjel, 
torturat şi asasinat torturat şi asasinat 
de armata francezăde armata franceză
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Taxe Taxe 
ciudate în ciudate în 
istorieistorie
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„Libertatea, odată ce a prins rădăcini, crește repede.”
- Culese de Tata  George Washington (1732 - 1799)
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Mă Mă 
doare-n doare-n 
băşcălie!

Parol,  

NOU DIRECTOR NOU DIRECTOR 
(POLITIC) LA (POLITIC) LA 

HIDRO PRAHOVAHIDRO PRAHOVA

500.000 LEI PENTRU PAVAJUL DE 500.000 LEI PENTRU PAVAJUL DE 
PE ESPLANADA CENTRULUI CIVIC

Consiliul de Administrație al Hidro 
Prahova a anunțat că fostul director 

general al societății, Adrian Semcu (PNL, 
Forța Civică și din nou PNL), a fost revocat 
din funcție. În locul acestuia a fost numit, 
dar cu caracter provizoriu, tot un politician, 
Liviu Ilași (PNL), care a mai deținut poziții 
la vârf, atenție, numai în companii de 
stat: director general al Conpet ((2005-
2009 și 2012-2017), director executiv în 
cadrul Electrica (2010-2012), membru al 
Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A. București (2018-2019).

Primăria Ploiești a asigurat, 
printr-o rectifi care 

bugetară votată de consilierii 
locali, 500.000 lei pentru 
reamenajarea pavajului pietonal 
cuprins între Casa de Cultură 
a Sindicatelor și fostele Galerii 
Comerciale. Bugetul va fi  
îndestulător pentru partea de 

proiectare, dar și de execuție. 
Rămâne de văzut când vor fi  
bani și pentru alte intervenții la 
câteva pavaje deteriorate, cum 
ar fi  cele din fața și lateralele 
magazinului Omnia, dintre 
Galerii și Omnia sau pe Bdul 
Republicii, colț cu giratoriul din 
Piața Eroilor. 
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An foarte slab din 
punct de vedere al 

investițiilor, la Consiliul 
Județean Prahova!  În 2020, 
la capitolul transporturi, 
secțiunea de funcționare, 
dintr-o alocare defi nitivă 
de 94.535,81 mii lei, s-au 
cheltuit 46.740,47 mii lei, 
în procent de 49,44%. Strict 
pentru lucrările de reparații 
la drumuri și poduri județene 
s-au alocat fonduri în sumă 

de 63.684,40 mii lei, din care 
s-au utilizat 21.619,21 mii 
lei, în procent de 33,95%! La 
secțiunea de dezvoltare e și 
mai rău: pentru transporturi, 
adică investiții în drumuri 
județene, fondurile alocate 
au fost de 90.267,88 mii lei, 
realizându-se 10.859,73 mii 
lei, în procent de 12,03 %!

ÎN 2020, CJ PRAHOVA A SUFERIT ÎN 2020, CJ PRAHOVA A SUFERIT 
FOARTE TARE LA PROIECTELE DE FOARTE TARE LA PROIECTELE DE 

DEZVOLTARE A JUDEȚULUI

Am avut și noi șansa să pășim, e drept, nu pe un covor roșu, ci pe 
unul verde, și am ratat-o! În cadrul acțiunii de înfrumusețare 

a pietonalului din zona „Dealu` Mare”, proiectul prevedea și un soi 
de alee pe sub umbreluțe, gândită să fi e executată din mochetă verde 
specifi că. Numai ce s-a apucat SGU să întindă așa-zisul covor, că 
unii dintre ploieșteni au ironizat secvența, iar alții, la modul serios, 
au reproșat că Ploieștiul are nevoie de multe alte intervenții. Drept 

urmare, aceasta a început să fi e strânsă. În fi ne, noi am zice că 
cheltuiala a fost oricum făcută, așa că nu conta dacă ar fi  rămas la 
locul ei...

urmare aceasta a început să fie strânsă În fine noi am zice că

i î l !? Ei b ă!!! Î i i

ȘI UITE CUM A ȘI UITE CUM A 
RĂMAS PLOIEȘTIUL RĂMAS PLOIEȘTIUL 
FĂRĂ COVORAȘ....FĂRĂ COVORAȘ....

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Proiectul de hotărâre privind cesionarea 
prin licitație a portofoliului de mărci 

înregistrate „Petrolul Ploiești” a fost prorogat 
la ședința extraordinară de luni a Consiliului 
Local Ploiești. Motivul ține de un accept - cel 
puțin ca intenție - al Asociației Club Sportiv 
Petrolul 52, organizație susținută de fostele 
glorii ale fotbalului ploieștean, de a intra 
într-un parteneriat cu Primăria Ploiești, 
care să asigure cumva mersul mai departe al 
formației petroliste din liga secundă. Inițial, 
asociația a refuzat o astfel de variantă.

SOARTA MĂRCILOR PETROLULUI, ÎN AȘTEPTARESOARTA MĂRCILOR PETROLULUI, ÎN AȘTEPTARE

n foarte slab din
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RAZIE PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA. 
SUTE DE SANCȚIUNI ȘI AMENZI DE 

332.550 DE LEI 
Inspectoratul Județean de Poliție 

Prahova a organizat și desfășurat o 
acțiune tip razie pe raza comunelor din 
întregul județ. „Scopul acțiunii a constat  
in prevenirea infracțiunilor stradale, a 
accidentelor de circulație,   respectarea 
normelor de conviețuire socială, a 
legislației în domeniul economic precum 
și prevenirea criminalității în toate formele 

ei. La acțiune au 
fost angrenate 
aproximativ 
400 de forțe de 

ordine, respectiv polițiști și jandarmi 
din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi 
,,Matei Basarab” Ploiești”, a anunțat IPJ 
Prahova. Polițiștii au legitimat 2.459 de 
persoane, iar în timpul acțiunii au fost 
controlate 1.728 de autovehicule. Cu 
ocazia acțiunii, au fost verifi cate totodată 
și 156 de societăți comerciale. „Pentru 
neregulile constatate, au fost aplicate 
555 de sancțiuni contravenționale, atât 
pentru abateri la regimul rutier și de 
la normele de conviețuire socială cât și 
pentru încălcarea normelor de prevenire a 

răspândirii virusului Sars-Cov-2. Valoarea 
sancțiunilor depășește 332.550 de lei, iar 
ca măsuri complementare au fost reținute 
11 permise de conducere, dintre care 7 
pentru consum de alcool, 26 de certifi cate 
de înmatriculare, fi ind retrase și  10 seturi 
plăcuțe cu numere. Pe raza comunei 
Sângeru, polițiștii au oprit pentru control 
un autoturism condus de un bărbat. „La 
testarea cu aparatul etilotest, acesta a 
indicat valoarea de 1,15 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. În cauză s-a întocmit  
dosar penal privind săvârșirea infracțiunii 
de conducere sub infl uența băuturilor 
alcoolice”, a precizat IPJ Prahova. Pe DJ 
101F, pe raza comunei Valea Călugărească 
și în comuna Iordăcheanu au fost oprite 

pentru control două autoturisme conduse 
de doi bărbați, care la verifi carea în bazele 
de date s-a constatat că fi gurau cu permisul 
de conducere reținut, respectiv fără a 
poseda permis de coducere. În ambele 
cazuri, cercetările continuă, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere fără 
permis. „Pe raza comunei Teișani, un alt 
autoturism a fost oprit pentru control, 
iar la testarea cu aparatul etilotest a 
conducătorului auto rezultatul a fost de 
0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în 
această cauză a fost întocmit dosar penal 
pentru săvârșirea infracțiunii de conducere 
sub infl uența băuturilor alcoolice”, a mai 
anunțat IPJ Prahova.

Acuzat că ar avea o înțelegere 
cu Iohannis, Marcel 

Ciolacu a răbufnit: „Aud mereu 
că Ciolacu și PSD-ul sunt înțeleși 
cu Iohannis. N-am, dom-le, ce să 
mă înțeleg cu el! Eu pe Iohannis 
nu-l iert și nu stau de vorbă cu el. 
Până nu iese public și-și cere scuze 
cu ciuma roșie...” Eu zic să întrebi 
altfel: oare Klaus vrea să stea de 
vorbă cu tine?

-Spun fără vreo îndoială,
Ciuma roșie-i mortală.
Dar virală-n România
E acum...CIOLAC-prostia!

Hopa, s-auzi, să vezi și 
să nu crezi. Liberalul 

Adrian Semcu a fost demis de la 
conducerea SC Hidro Prahova. 
Deși se spune că asta este opera 
consiliului de administrație, noi 
știm că este o decizie pur politică 
luată de CJ Prahova, condusă tot 
de liberali. Dar, cum corb la corb 
nu-și scoate ochiul, iar afacerisul 
Semcu este abonat la funcții de 
conducere, suntem foarte curioși 
unde va fi  plantat omul! Dar știți 
cum s-a jelit când a rămas fără 
buric-directorat?

-Nu se poate asta, frate,
Își dădu Adiță fumuri:
Eu am două doctorate
Și voi mă lăsați pe drumuri?

Liderul Alianței pentru Unirea 
Românilor (AUR), George 

Simion, a anunțat pe Facebook că 
partidul său va sprijini  moțiunea 
de cenzură împotriva guvernului, 
depusă de PSD. Acesta îi solicită 
la schimb liderului PSD, Marcel 
Ciolacu, să susțină inclusiv 
suspendarea lui Klaus Iohannis din 
funcția de președinte. Ai și tu un 
fi x, Simioane. Știi cum se numesc 

ăia cu obsesiile, nu?
-Băi, Georgică, tu ai minte
De găină, nu de om.
Să-l suspenzi pe președinte
N-ai să poți. Ai ghinion!

Turnător dovedit în instanță, 
pușcăriaș cu acte, om 

de afaceri, politician și mogul, 
Dan Voiculescu, zis și Felix, 
l-a amenințat cu tribunalul pe 
fi losoful Mihai Șora, după ce acesta 
a scris, într-o postare pe Facebook, 
că nu își explică de ce Editura 
Academiei Române a acceptat 

să-i publice o  carte  „turnătorului 
cu ifose de intelectual”, adică lui 
Voiculescu. Păi, bre, eu nu pricep 
unde e neadevărul: securist ești, 
ifose ai, intelectual nu arăți a fi , la 
cât chinui limba română.

-Șora vine-n semn de pace,
Cu blazonu-n vârf de băț:
Am greșit și  îmi displace,
Tu ai ifose de... hoț!

Apropo de cartea lui 
Voiculescu, tipărită la 

Academia Română: se aude 
că chiar guvernatorul BNR, 
academicianul Mugur Isărescu, 
i-ar fi  dat ok-ul. Păi... da, ce să zici, 
ca între securiști, nu? Tocmai ce 
Isărescu se judecă la Tribunalul 
București fi indcă CNSAS a găsit 
dovezi că nenea a turnat vreo 
10 ani la securitate, sub numele 
conspirativ Manole.

-Dintr-un MUGUR cât de mic,
Iese o plantă de fasole.
A făcut din LEU nimic,
Ca să crească-n el MANOLE.

Același Mugur 
Isărescu a declarat: 

„BNR a luat măsuri 
decisive menite să atenueze 
contracția indusă de șocul 
crizei sanitare”. Sigur că 
da, iar prima măsură de 
importanță națională a fost 
s-o angajezi pe Dăncilă, nu? 
Acuma, zău, nici nu știu 
cine a fost mai șocată: criza, 

dând nas în nas cu Veorica sau 
Veorica, zvârcolindu-și neuronul 
să priceapă ce-i aia „contracția 
indusă de șoc”... Hm, îmi imaginez 
cam ce este acum la bancă...

-Cele șapte muze,
Cu priviri de zuze, 
Scriu ca să se-amuze, 
Versuri andaluze.

Partidul Social Democrat a 
organizat vineri evenimentul 

„Adevărata Vineri Verde”, replica 
la campania „Vinerea verde”, 
inițiată în luna martie de ministrul 
Mediului, Barna Tánczos. Diferența 
este că PSD a încurajat mașina 
electrică, iar ministerul-mersul 
pe bicicletă. Cum ar veni, social-
democrații au făcut opoziție. Mda, 
bre, dar să vedeți când om veni noi 
cu „Vinerea Neagră”, aia când o să 
scăpăm de toți ipocriții alde voi! 

-Faoie verde siminoc,
Țineți Vinerea pe loc,
Și-ncă odată măi, băieți,
Să scăpăm de nătăfl eți!

Partidul AUR a depus la 
Parlament un proiect de 

lege prin care se cerea suspendarea 
fi nanțării partidelor politice de la 
bugetul de stat. Deunăzi vreme, 
Claudiu Târziu și Sorin Lavric, cei 
care au semnat ca inițiatori, au votat 

împotriva propriei lor propuneri. 
Deh, între timp, apărătorii patriei 
au prins și ei mirosul banului...

-Știe toată omenirea:
Banii-s ochiul dracului!
Însă aduc fericirea
Dacă sunt ai statului.

Cică din acest an elevii 
sunt încurajați să spună 

ce cred despre profesorii lor și 
despre materiile predate. Totul 
va fi  trecut într-o fi șă pe care 
Ministerul Educației a reușit să 
o pună la punct. Chestionarul va 
fi  completat opțional la sfârșitul 
fi ecărui semestru, după încheierea 
mediilor. Atenție, profesori, că nu 
știți cu cine aveți de a face...

-A fost de mult o simplă
     întâmplare

C-un fost elev ce-a fost și repetent:
Eu i-am dat note bune la purtare,
El-referințe proaste-n Parlament!

Ion Cristoiu a realizat un 
clasament al celor mai buni 

moderatori TV. În opinia acestuia, 
exprimată la TVR, în emisiunea 
„România 9”, care acum ar trebui să 
se cheme „România 5” (Cristache 
a fost mutat cu aberațiile lui de la 
ora de maximă audiență), acesta a 
făcut top 3 cam așa: Gâdea (A3), 
Ciutacu (RoTV) și Cristache 
(TVR). Acuma, Cristoiule, 
gusturile nu se discută. Nu am 
ce-ți face dacă tu vezi râma cea mai 
frumoasă dintre târâtoare...

-Ce frumos este urâtul
Și deștept într-una prostul,
El își laudă buricul
Fiindcă n-are cap netotul!

Raluca Turcan a efectuat 
o vizită de lucru la Casa 

Județeană de Pensii, Agenția 
pentru Plăți și Inspecție Socială și 
Agenția Județeană de Ocupare a 
Forței de Muncă Argeș. Între vizite, 
ministreasa a trecut prin centrul 
Piteștiului, unde a dat dovadă de 
aroganță, fi ind surprinsă în timp 
ce o tânără îi ținea umbrela. Mda, 
ce să zic, unde nu-i minte... nici 
Dumnezeu nu cere!

-În ministreasă cu pietre să nu
     dați,

Cuvinte grele n-aruncați,
Biata de ea nu are nicio vină,
Din gospodină s-a văzut... 

     regină!

 Săptămâna pe scurt 
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CONTROALE ÎN PLOIEȘTI. STAREA 
TEHNICĂ A MAŞINILOR, VERIFICATĂ

Acțiunea desfășurată pe raza municipiului 
Ploiești a avut ca temă starea tehnică a 
autoturismelor. Verifi cările, la care au 
participat polițiști din cadrul Serviciului 
Rutier și Biroului Rutier Ploiești împreună cu 
reprezentanți RAR, coordonați de ofi țeri de 
poliție rutieră, s-a soldat cu amenzi. „În cadrul 
acțiunii au fost verifi cate 50 de vehicule, 
dintre care 13 motoare şi au fost aplicate 22 de 
sancțiuni contravenționale,  13 dintre ele fi ind 
aplicate pentru defecțiuni tehnice si poluare 
fonică, în cazul motoarelor. De asemenea, 

au fost reținute 
2 permise de 
conducere pentru 

încălcarea limitelor legale de viteză cât și 
pentru depășire neregulamentară. Totodată, au 
fost reținute și 10 certifi cate de înmatriculare. 
Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 
8.845 lei”, a precizat IPJ Prahova.
POLIȚIȘTI LOCALI ATACAȚI CU PIETRE 

LA GARA DE VEST DIN PLOIEȘTI
Polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție  

Ploiești au fost sesizaţi cu privire la faptul 
că un polițist local ar fi  fost agresat. „Din 
cercetări a rezultat faptul că, în timp ce se 
afl au în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în 
zona Gara Vest, doi polițiști ar fi  solicitat celor 
3 tineri să se legitimeze, aceștia refuzând și 

devenind recalcitranți. Ulterior, unul dintre 
tineri ar fi  aruncat cu pietre în polițiștii locali, 
lovindu-l pe unul dintre ei. Bărbatul a fost 
transportat la spital pentru îngrijiri medicale. 
La acest moment se efectuează cercetări, cele 
trei persoane fi ind identifi cate”, a anunțat IPJ 
Prahova, care a precizat că în cauză a fost sesizat 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.

ACCIDENT MORTAL, PE DN1A, LA 
MĂNECIU 

Accidentul rutier a avut loc pe DN1A, 
pe raza comunei Măneciu, la Km 129 
+500, după ce un autoturism, în care 
erau trei persoane, ar fi    părăsit partea 
carosabilă răsturnându-se pe plafon. În 
urma producerii accidentului a rezultat 
vătămarea corporală a două persoane, 
pasageri, un bărbat în vârstă de 54 de ani și 
o femeie în vârstă de 46 de ani, fi ind asistați 
medical la fața locului. Din păcate, bărbatul 
în vârstă de 54 de ani a decedat, iar femeia 
a fost transportată la spital. Trafi cul rutier 
în zonă s-a desfășurat prin dirijare, pentru 
aproximativ 30 minute, pentru efectuarea 
cercetărilor la locul accidentului.
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MARILE PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ DIN PLOIEȘTI MARILE PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ DIN PLOIEȘTI 
SUNT ABIA ÎN FAZA DE DOCUMENTAȚII TEHNICE

Consiliul Local Ploiești a 
aprobat a doua rectifi care 

a bugetului pentru investiții 
din 2021, suma totală rezultată 
fi ind de 13.353,87 mii lei. Cele 
mai importante fonduri merg 
către: dotări informatică-250 
mii lei; buget participativ-577 
mii lei; învățământ-1.488 mii 
lei; sănătate-5.000 lei; locuințe, 
servicii și dezvoltare publică-1.691 
mii lei; protecția mediului-2.116 
mii lei; transporturi-1.987 mii lei.

Dar haideți să vedem și care ar 
fi  obiectivele de investiții pe care 
Primăria Ploiești le va efectua 
în acest an, cu bani de la bugetul 
local, respectiv, din bugetul 
de funcționare. Aici, pentru 
cunoscători, nu se încadrează 

și partea de execuție pentru 
proiectele din fonduri europene 
sau fonduri naționale. Vorbind 
despre capitolul „transporturi”, 
nici în acest an nu se va lucra 
mai nimic la cele două pasaje din 
Bariera București. Suma alocată 
este una neglijabilă, de 10 mii 
lei. De asemenea, nimic nu se 
va întâmpla nici la lucrările noi 
programate, gen reamenajare pasaj 
pietonal Galeriile Comerciale, 
zona Altex. În schimb, 104 mii 
lei vor fi  cheltuiți pe sistemul 
de semaforizare. Cea mai mare 
sumă este alocată documentațiilor 
(ET, DALI, PT, DE, PUZ, SF, CF) 
pentru pregătirea unor investiții 
precum: lărgirea la patru benzi a 
str. Gr. Cantacuzino și pasaj nou 

în zona CF (proiect fi nanțat din 
fonduri UE); regenerare urbană 
în cartierele Pictor Rosenthal și 
Râfov (proiect fonduri europene); 
PUZ strada Ștrandului; reabilitare 
străzi Mimiu (proiect fi nanțat 
prin GAL, fonduri UE); poduri 
peste pârâul Dâmbu (Muzelor, 
Cometului, Bădești, Neajlov, 
depozit Kober, str. Ștrandului, 
Mircea cel Bătrân, Oborului și 
Mihai Bravu); reparații capitale 
pasaj subteran Omnia (DALI, PT, 
DE); reparații pavaj pietonal zona 
magazinelor Mercur și Unirea 
(DALI, PT, DE); modernizare Bdul 
Independenței (DALI, PT, DE); SF 
pentru parcările supraterane din 
zonele Democrației, Dealul cu 
Piatră și centrul orașului.

Peste 10 zile, mai precis pe 20 iunie 2021, în 
mai multe localități din România, printre 

care și Șotrile, se organizează alegeri parțiale 
pentru funcția de primar. Cu referire la comuna 
din Prahova, după alegerile din 27 septembrie 2020, 
aceasta a rămas fără edil după ce instanța de judecată 
a invalidat mandatul lui Bogdan Davidescu, cauza 
fi ind una cât se poate de relevantă, o condamnare 
la închisoare cu suspendare pentru pornografi e 
infantilă. De altfel, în 2019, Davidescu și-a pierdut 
funcția de primar din cauza aceleiași condamnări. 
Acesta și-a depus din nou candidatura, din postura 
de independent, chiar dacă știe că, în varianta în 
care populația îl va vota, va pierde mandatul din 
aceleași rațiuni. În cursa electorală vor mai intra 
Mosor Ionuț Cătălin (AUR), Borșteanu Gabriel 
(PNL) și Preda Iulian (PMP). 

Consiliul Local 
Ploiești a votat, cu 

18 voturi „pentru” și o 
abținere, proiectul prin care 
municipiul se va asocia 
cu CJ Prahova în vederea 
constituirii  Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară 
de utilități publice pentru 
serviciul de producere, 

transport, distribuție și 
furnizare de energie termică 
în sistem centralizat „Termo 
Prahova”. Reamintim că, 
săptămâna trecută, un vot 
pozitiv a fost acordat și în 
ședința Consiliului Județean 
Prahova. Așa cum spuneam 
săptămâna trecută, acest 
pas vine în condițiile în 

care, la data de 15 mai 2022, 
va înceta Contractul de 
delegare prin concesiune 
a gestiunii serviciului 
public al județului Prahova 
de alimentare cu energie 
termică produsă în mod 
centralizat pentru municipiul 
Ploiești nr.2776/5246 din 
29.04.2004, încheiat între CJ 
Prahova, municipiul Ploiești, 
în calitate de concedent și 
Veolia Energie Prahova, 
în calitate de concesionar. 
În 2019, înțelegerea a fost 
prelungită prin act adițional 
pentru trei ani. ADI-Termo 
Prahova are câteva atribuții 
esențiale pentru viitorul 

termofi cării din oraș, printre 
care amintim: să elaboreze și 
să aprobe caietul de sarcini 
și regulamentul serviciului; 
să elaboreze și să aprobe 
documentațiile de atribuire 
a Contractului de delegare 
și să stabilească condițiile 
de participare și criteriile de 
selecție a operatorului, cu 
excepția situației atribuirii 
directe; să încheie Contractul 
de delegare cu operatorul, în 
numele și pe seama unităților 
administrativ-ter itoriale 
membre implicate, care vor 
avea împreună calitatea de 
delegatar.

Comisia Europeană, condusă de 
președintele Ursula von der 

Leyen, a cerut Consiliului European să 
dea undă verde „cât mai curând posibil” 
aderării României, Bulgariei și Croației 
la spațiul Schengen. 

Viitorul Schengen trebuie să fi e marcat 
de extinderea către statele membre ale 
UE care nu fac încă parte din spațiul 
Schengen, întrucât este „o așteptare 
legitimă” și ”o obligație legală pentru acele 
țări evaluate ca fi ind pregătite pentru 

aderare”, arată  noua 
strategie Schengen a 
Comisiei Europene.

În document se arată 
că Bulgaria și România 
au fi nalizat cu succes 
evaluarea necesară în 
2010 și 2011. În ceea ce 
privește Croația, Comisia a confi rmat 
în octombrie 2019 că ultimul stat primit 
în UE, Croația, a luat măsurile necesare 
pentru a se asigura că sunt îndeplinite 

condițiile. CE consideră că și Republica 
Cipru va putea adera la spațiul de liberă 
circulație după fi nalizarea cu succes a 
procesului de evaluare.

EX-PRIMARUL EX-PRIMARUL 
CONDAMNAT CONDAMNAT 

DIN ȘOTRIILE DIN ȘOTRIILE 
CANDIDEAZĂ IAR CANDIDEAZĂ IAR 
LA ALEGERILE LA ALEGERILE 

LOCALE!LOCALE!

CONSILIERII MUNICIPALI AU VOTAT CONSILIERII MUNICIPALI AU VOTAT 
PENTRU ADI-TERMO PRAHOVA

onsiliul Local transport distribuție și

ROMÂNIA AR PUTEA ROMÂNIA AR PUTEA 
INTRA CURÂND ÎN INTRA CURÂND ÎN 

SPAȚIUL SCHENGENSPAȚIUL SCHENGEN
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Cam așa stau lucrurile în Ploiești și 
localitățile limitrofe, în privința 

poluării. Vineri, la prânz, a fost reclamat 
un puternic disconfort olfactiv, însoțit de 
un praf alb. În urma sutelor de telefoane 
primite la dispecerat, Primăria Ploiești a 
solicitat verifi carea aspectelor reclamate. 
Reprezentanții Biroului Protecția Mediului 

din cadrul Poliției Locale Ploiești s-au 
deplasat în teren, în vederea identifi cării 
și monitorizării situațiilor semnalate 
de cetățeni. Municipalitatea a sesizat, 
de asemenea, Agenția pentru Protecția 
Mediului Prahova și Comisariatul Județean 
Prahova al Gărzii Naționale de Mediu, 
în vederea verifi cării surselor potențial 

poluatoare și luării măsurilor legale 
corespunzătoare. Ca de obicei, APM spune 
că nu s-a întâmplat mai nimic, în afara unor 
creșteri orare față de limitele curente, fără a 
se depăși însă pragurile validate prin lege. 
Bine, întâmplător sau nu, s-au consemnat 
creșteri de pulberi la unele materiale 
nereglementate legal: „în stațiile automate 
de monitorizare continuă a calității 
aerului, stații care fac parte din RNMCA, 
nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor 
limită pentru indicatorii monitorizați în 
conformitate cu Legea 104/2011, dar s-a 
înregistrat o tendință crescătoare a valorilor 
orare față de valorile înregistrate în mod 
normal în zonă, pentru indicatorii SO2- în 
stația PH5  și PM10 -în stațiile PH2 și PH5, 
în intervalul orar 11:00-12:00.” În Bucov-
Bereasca s-au înregistrat creșteri punctuale 
ale valorilor măsurate pentru metan (CH4), 
etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10), 

pentan (C5H12), hexan (C6H14), dar pentru 
acestea, ce să vedeți, nu există valori limită 
în conformitate cu legislația în vigoare! Și 
fi indcă tot a venit vorba despre poluare, 
în Țânțăreni, locuitorii au reclamat că, 
periodic, un praf alb le acoperă curțile, 
casele și mașinile. Ce spun cei de la rafi năria 
Vega, companie deținută de kazahii de la 
Gas Munai Gaz? Că a fost un „accident”, că 
își cer scuze, dar oamenii să nu se teamă, 
pentru că este vorba doar despre var 
nestins, folosit la ecologizarea depozitelor 
de reziduuri petroliere, iar acesta nu intră 
în categoria substanțelor sau amestecurilor 
periculoase. La o adică, Vega dă într-un fel 
vina pe locuitori, că și-au făcut case prea 
aproape de Vega: „Menționam că, pe fondul 
dezvoltărilor imobiliare din zonă, distanța 
dintre limita de proprietate a rafi nariei și 
primele case/locuințe este de circa 25 metri, 
respectiv 10 metri față de limita proprietăților 
acestora.”

am așa stau lucrurile în Ploiești și din cadrul Poliției Locale Ploiești s au

PRINDE ORBUL, SCOATE-I OCHII!PRINDE ORBUL, SCOATE-I OCHII!

SPLCEP IA PAZĂ SPLCEP IA PAZĂ 
DIN AFARĂ, DEȘI DIN AFARĂ, DEȘI 
PRIMĂRIA ARE PRIMĂRIA ARE 

POLIȚIE LOCALĂ!

Stați că pe asta nu am înțeles-o. Citiți cu atenție acest 
anunț, lăsând la o parte formularea textului: „Serviciul 

Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești 
intenționează să achiziționeze, prin achiziție directă, conform 
Legii 98/2016, anexa 2, cu completările și modifi cările 
ulterioare, servicii de pază și participarea la asigurarea  ordinii 
în zona obiectivului, precum și  servicii de monitorizarea 
sistemelor electronice de supraveghere și alarmare, intervenții 
rapide  la obiectivul   situat în  Ploiești, B-dul Independenței, 
nr10.” SPLCEP n-ar avea nevoie decât de două posturi zilnic. 
Valoarea estimată a serviciului este de 18 lei/ora/agent, fără 
TVA, pentru pază, la care se adaugă și abonamentul lunar 
de aproximativ 200 lei/lună, fără TVA, pentru monitorizare. 
După cum se cunoaște, Serviciul Public Local Comunitar de 
Evidență a Persoanelor aparține Primăriei Ploiești.

Și acum vine întrebarea: dacă municipalitatea are Poliție 
Locală, ce numără printre competențe/obligații și paza 
bunurilor, de ce este nevoie ca o entitate a sa să contracteze 
serviciul de pază din afară, de pe piața liberă?

După 2 ani și 10 luni 
de la depunerea 

studiului de fezabilitate și a 
cererii de fi nanțare, precum 
și depășirea unei contestații 
la licitație, Primăria Azuga 
a semnat contractul 
și ordinul de începere 
pentru modernizarea 
străzilor. Este vorba 
despre reabilitarea unor 
artere precum Prahovei, 
Aleea Acces Victoriei, 
Aleea Acces Prahovei, 
Căi Acces Str. Prahovei și 
Str. Amurgului, în cadrul 
proiectului „Îmbunătățirea 

calității vieții populației-
Lot II”, derulat prin POR 
2014-2020, în valoare de 
aproximativ 16 milioane de 
lei. Primarul George Barbu 
s-a adresat, pe pagina de 
socializare a Primăriei 
Azuga, unora dintre 
locuitori: „După atâta amar 
de vreme, după zeci de ani 
în care am fost mințiți cu 
toții, am și eu momente de 
îndoială în această luptă cu 
o legislație grea, parcă făcută 
special să țină lucrurile 
în loc, să nu permită 
dezvoltarea. Important este 

că am găsit mereu puterea, 
resursele și implicarea, 
împreună cu echipa cu 
care lucrez, să facem ce este 
bine pentru orașul nostru 
și am trecut peste toate 
obstacolele! Știu și înțeleg 
așteptările dumneavoastră, 
locuitori din Colonie, ale 
tuturor. Durează mult, din 

păcate, atunci când nu ai 
un buget local sufi cient de 
mare pentru a rezolva fără 
fi nanțare externă ceea ce nu 
s-a rezolvat de zeci de ani 
de zile – o infrastructură 
modernizată, în pas cu 
vremurile, pentru toată 
Azuga!” 

că am găsit mereu puterea păcate atunci când nu ai

Elena ŞERBAN; www ziarulploieştii ro

SE REABILITEAZĂ SE REABILITEAZĂ 
STRĂZILE LA AZUGASTRĂZILE LA AZUGA

Consiliul Județean Prahova a 
pus în aplicare OUG  57/2019 

privind Codul administrativ (Guvern 
Dăncilă) și HG nr. 18/2021 (Guvern 
Cîțu) privind stabilirea modelului 
legitimației pentru aleșii locali și a 
modelului semnului distinctiv al 
calității acestora. În hotărâre se arată 

că, în toate cazurile, materialul pe care 
se face tipărirea legitimațiilor va fi  alb, 
iar literele vor fi  negre. Acestea vor fi  
confecționate din carton subțire alb 
satinat pentru tipărire, lipit pe un alt 
carton rezistent,  pe al cărui revers s-a 
cașerat în prealabil pânză impregnată, 
lucioasă, având culoarea albastru-
închis (bleumarin), dimensiunea 
fi ind de 80 mm lungime și  55 mm 
lățime. În colțul stânga sus vor fi  
marcate culorile drapelului României, 
unde culoarea albastră este dispusă 

în partea de sus, precum și stema 
României. Semnul distinctiv este o 
insignă confecționată din tombac, 
argintată, având forma unui scut, 
cu dimensiunile de 24/28 mm, pe 
care sunt marcate culorile drapelului 
României, stema României în cazul 
președintelui și vicepreședinților 
Consiliului Județean, respectiv stema 
județului Prahova, pentru consilierii 
județeni, denumirea județului și 
precizarea calității alesului local.

onsiliul Județean Prahova a

NOI INSIGNE ȘI LEGITIMAȚII NOI INSIGNE ȘI LEGITIMAȚII 
LA CJ PRAHOVALA CJ PRAHOVA

PERCHEZIȚII LA O PERSOANĂ 
BUNUITĂ DE TRAFIC DE MINORI
Polițiștii Brigăzii de Combatere a 

Criminalității Organizate Ploiești, împreună 
cu procurorii DIICOT – ST Ploiești, au 
efectuat o percheziție domiciliară la locuința 
unei persoane bănuite de trafi c de minori. 
„Din cercetări a rezultat că, începând cu 
a doua jumătate a anului 2020, persoana 
bănuită, prin promisiunea unei relații de 
conviețuire și a unui trai mai bun, ar fi  racolat 
victima minoră, în vederea exploatării 
sexuale, urmărind obținerea de foloase 
materiale. Victima ar fi  fost exploatată 
sexual, în diferite locații închiriate în 

regim hotelier, în 
județele Prahova 

și Buzău, prin 
intermediul 

unor anunțuri în mediul online postate de 
persoana bănuită”, a anunțat IPJ Prahova. 
Totodată, persoana bănuită ar fi  recurs 
la monitorizarea permanentă a victimei, 
ceea ce i-ar fi  menținut acesteia o stare 

de temere constantă, iar, în momentul în 
care victima nu ar mai fi  dorit să continue 
activitățile, persoana bănuită ar fi  avut un 
comportament violent. „La sediul unității 
de parchet, au fost audiate 10 persoane, 
iar, în urma analizării materialului 
probator, a fost dispusă măsura reținerii 
față de persoana cercetată. Cercetările sunt 
continuate de polițiștii B.C.C.O. Ploiești 
– Serviciul de Combatere a Trafi cului de 
Persoane, împreună cu procurorul de caz 
din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, în 
vederea documentării întregii activități 
infracționale”, a mai anunțat IPJ Prahova. 
Suportul de specialitate a fost asigurat de 
Direcția Operațiuni Speciale din Poliția 
Română. La activități, au participat și 
jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi 

Mobile „Matei Basarab” Ploiești.
INCENDIU VIOLENT LA O CASĂ DIN 

FILIPEȘTII DE PĂDURE
Pompierii militari au fost solicitați să 

intervină pentru stingerea unui incendiu 
care a izbucnit la o casă situată pe strada 
Brebenei din Filipeștii de Pădure. În 
momentul în care pompierii au ajuns la 
fața locului focul se manifesta violent 
la o casă și mai multe anexe pe 350 mp. 
„Incendiul a pornit dintr-un garaj. La fata 
locului au plecat inițial 2 mașini de stingere 
de la Detașamentul Moreni, ulterior au 
fost mobilizate 3 mașini de stingere de la 
Detașamentul Câmpina”, a precizat ISU 
Prahova. Din primele informații nu sunt 
victime. Se pare ca au explodat și 2 butelii.
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Decizie incredibilă a Secției 
a II-a Civilă de contencios 

administrativ din cadrul 
Tribunalului Prahova! Instanța 
a suspendat, până la judecata 
de fond, executarea efectelor 
Dispoziției 1425/20.04.2021, 
semnată de primarul Andrei 
Volosevici, prin care directorul 
Poliției Locale, Adrian Vaida, a 

fost eliberat din funcție. Ba mai 
mult, Primăria a fost obligată să 
plătească cheltuieli de judecată, 
reprezentând onorariu avocat 
și taxa judiciară de timbru, în 
valoare de 1.780 lei. Sentința nu 
este defi nitivă, putând fi  atacată 
cu recurs de administrația locală. 
Reamintim că fostul director a 
primit califi cativul nesatisfăcător 

la evaluarea activității. Această 
cale de atac face ca Vaida să nu 
fi e musai reinstalat în poziția 
de director, dar dacă instanța 
va păstra soluția și la următorul 
proces, asta ar însemna că Primăria 
Ploiești nu se mai poate debarasa 
de funcționarii neperformanți, 
fi indcă așa socotește o instanță. 
Cu alte cuvinte, noi ar cam trebui 

să-l ținem și să-l plătim din 
banul public pe Vaida, neapărat 

în funcție de director, până când 
omul iese la pensie!

să l ținem și să l plătim din în funcție de director până când

PRIMĂRIA PLOIEȘTI, OPRITĂ DE INSTANȚĂ PRIMĂRIA PLOIEȘTI, OPRITĂ DE INSTANȚĂ 
SĂ FACĂ ORDINE LA POLIȚIA LOCALĂSĂ FACĂ ORDINE LA POLIȚIA LOCALĂ

Ministrul Transporturilor, Cătălin 
Drulă, a anunțat că a fost 

transmisă, pentru validarea de către 
Agenția Națională de Achiziții Publice, 
documentația pentru licitația destinată 
execuției lucrărilor tronsonului Ploiești 
(Dumbrava)-Buzău a autostrăzii A7, care 
ar trebui să facă legătura între București 

(prin nodul la autostrada A3, de la 
Dumbrava) și nordul Moldovei. Drulă a 
precizat:„După validarea de către ANAP, 
licitația pentru execuția lucrărilor, adică 
efectiv construire, va fi  publică pe SICAP 
pentru depunerea de oferte. Imediat după 
semnarea contractului, constructorul va 
putea intra în teren”. Termen de execuție 

a lucrărilor este de 20 de luni. Autostrada 
este împărțită în 3 loturi: Nod Dumbrava 
pe A3 București până la Mizil-21km; 
Mizil până la Pietroasele-28,35km;  
Pietroasele până la Buzău-13,90km. Pe 
aceste tronsoane sunt prevăzute 6 noduri 
rutiere, 42 de poduri/ pasaje /viaducte, 
4 parcări/spații de servicii și 2 centre de 
întreținere, perdele forestiere de-a lungul 
întregii autostrăzi și stații de încărcare 
pentru vehicule electrice. Costurile, care 
vor fi  suportate din banii PNNR, ajung la 
5 miliarde de lei. Cel mai scump dintre 
sectoare este cel din Prahova, estimat la 
1,6-1,95 miliarde de lei. Urmează Mizil-
Pietroasele, cu 1,47 până la 1,74 miliarde 
de lei și Pietroasele-Buzău, cu 1,16 până la 
1,37 miliarde de lei.

inistrul Transporturilor Cătălin (prin nodul la autostrada A3 de la

CIMITIRUL EVREIESC DIN PLOIEȘTI 
A FOST VANDALIZATA FOST VANDALIZAT
Cimitirul evreiesc din Ploiești a fost 

vandalizat în urmă cu câteva zile. 
16 pietre funerare au fost dărâmate sau 
distruse. În cauză a fost deschis dosar 
penal pentru profanare de cadavre sau 
de morminte. Deputatul Silviu Vexler, 
președintele Federației Comunităților 
Evreiești din România, a comentat: „Un 
cimitir evreiesc a fost vandalizat. Aproape 
20 de pietre funerare au fost dărâmate 
sau distruse. Din nou. Unul dintre cele 
mai abjecte acte posibile, de data aceasta 
în Ploiești. Ce motiv poate exista pentru 
distrugerea unor morminte, pentru 
atacurile îndreptate împotriva memoriei 
unor oameni care nu mai sunt printre 
noi? Ura și prostia, în cele mai mizerabile 
și absurde forme sunt singurele explicații 

pe care le întrevăd.” Primăria Ploiești a 
reacționat, anunțând că va remedia toate 
stricăciunile. De acord, dar fapta nu 
prea mai poate fi  ștearsă de pe obrazul 
orașului: „Primăria Ploiești condamnă cu 
fermitate astfel de acte și îi asigură pe toți 
membrii comunității evreiești din Ploiești, 
cu care administrația are o lungă tradiție 
a relațiilor de excelență, de întregul sprijin 
moral și, totodată, de susținere pentru 
remedierea situației. De asemenea, ne 
exprimăm speranța că organele abilitate 
vor clarifi ca circumstanțele în care acest 
incident regretabil a fost posibil. Echipele 
S.G.U. vor evalua zona vandalizată, 
astfel încât să putem demara, în cel mai 
scurt timp, lucrările pentru remedierea 
pagubelor.” 

PAȘI IMPORTANȚI PENTRU AUTOSTRADA PAȘI IMPORTANȚI PENTRU AUTOSTRADA 
PLOIEȘTI-BUZĂUPLOIEȘTI-BUZĂU

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

P• Publicitate • Publicitate 
Pierdut Legitimaţie de Veteran de Război, 

seria  PH nr. 418139, eliberată de Ministerul 
Apărării Naţionale Asociaţia Naţională a 

Veteranilor de Război pe numele ENESCU 
ION GHEORGHE, născut la data de 

04.06.1919. O declar nulă.

ANUNŢ  PUBLIC PRIVIND DECIZIA 
ETAPEI DE ÎNCADRARE

(TITULARUL PROIECTULUI)
SC IRISH TOWN DEVELOPMENT SRL 

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către AGENŢIA DE PROTECŢIA 
MEDIULUI,  în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului*), pentru proiectul: 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ÎNŞIRUITĂ, SPAŢII 
PARCARE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE,  
BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, propus a fi  
amplasat În Comuna Blejoi, Sat Ploieştiori, 
Cartier IRISH PARK).

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi  consultate la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului APM Prahova din Ploieşti, str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-13, precum şi la următoarea adresa de 
internet http://apmph.anpm.ro.

  Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunţului 
pe pagina de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

Fii un sprijin pentru copii și schimbă-le viața în 
bine printr-un gest simplu - O DONAȚIE!

ASOCIAȚIA PRO VITA PENTRU NĂSCUȚI 
ȘI NENĂSCUȚI

Vălenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga nr. 72
Tel. 0746 014 605

Cont IBAN RO42 RNCB 0118 43900 0001 BCR 
Sucursala Vălenii de Munte

COD FISCAL 7250977

După incendiul de la incineratorul 
de deșeuri periculoase deținut de 

fi rma Eco Burn, Consiliul Județean Prahova, 
prin Parcul Industrial Brazi, a anunțat că a 
pornit, în instanță, procedurile de reziliere a 
contractului de concesiune încheiat în 2011. 
Președintele Iulian Dumitrescu a transmis: 
„una dintre primele acțiuni pe care le-am 
inițiat după preluarea funcției de președinte 
al CJ Prahova a fost declanșarea procedurilor 
legale pentru închiderea incineratorului Eco 

Burn. Motivul principal: gravele incidente de 
mediu pe care acesta le-a generat în ultimii 
ani, punând în pericol sănătatea oamenilor 
din una dintre cele mai mari aglomerări 
urbane din țară, zona Ploiești și comunele 
limitrofe. În acest sens, Parcul Industrial 
Brazi, proprietarul spațiului în care își 
desfășoară activitatea incineratorul, a început 
demersurile pentru rezilierea contractului 
de concesiune pe 49 de ani cu proprietarul 
incineratorului, încheiat în 2011.” 

ECO BURN SRL, OUT DIN BRAZI?ECO BURN SRL, OUT DIN BRAZI?
În 13 iunie, sunt programate să aibă loc 

alegeri pentru desemnarea conducerilor 
USR PLUS în toate fi lialele locale, iar 26 iunie, 
formațiunea politică își va alege președintele 
la nivel de județ. 

Vicepreședintele Consiliului Județean 
Prahova, Cristian Apostol (fi liera USR) și-a 
anunțat intenția de a candida pentru postul de 
șef al USR-PLUS Prahova, dar e posibil să aibă 
un contracandidat în persoana deputatului 
Andrei Lupu (fi liera PLUS). La cea mai 

importantă organizație, cea din Ploiești, 
sursele interne îi dau ca potențiali candidați pe 
Răzvan Enescu (apripa PLUS), fost candidat 
la funcția de primar al orașului și Magdalena 
Trofi n (USR), actual viceprimar al Primăriei 
Ploiești. Actualul președinte, deputatul Mihai 
Polițeanu, ar urma să candideze pentru un 
post în structura centrală a partidului și 
aceeași intenție ar avea-o și parlamentarul 
Andrei Lupu, ultimul fi ind cotat cu șanse mai 
mari să acceadă la vârf.

ALEGERI LA USR PLUSALEGERI LA USR PLUS
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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CUM ARATĂ VARIANTA CUM ARATĂ VARIANTA 
FINALĂ A PNRR TRIMISĂ SPRE FINALĂ A PNRR TRIMISĂ SPRE 

VALIDARE COMISIEI EUROPENE

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Comisia Europeană evaluează 
PNRR pe baza unor criterii clare, 

iar investițiile și reformele prevăzute 
trebuie să țină cont de recomandările 
specifi ce fi ecărei țări și de consolidarea 
potențialului de creștere economică, a 
creării de locuri de muncă și a rezilienței 
economice și sociale. De asemenea, 
investițiile și reformele trebuie să contribuie 
la îndeplinirea obiectivului de schimbări 
climatice în proporție de 37% și la realizarea 
obiectivului de digitalizare în proporție de 
20%. Așa cum am mai spus, PNRR se referă 
la un pachet de investiții publice și reforme 
propuse în baza Recomandărilor Specifi ce 
de Țară 2019-2020. Acestea trebuie puse în 
aplicare până în 2026, potrivit Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene. PNRR 
are la bază 6 piloni principali: tranziția spre 
o economie verde; transformarea digitală; 
creșterea economică inteligentă, sustenabilă 
și incluzivă; coeziunea socială și teritorială; 
sănătate și reziliență instituțională; copii, 
tineri, educație și competențe. PNRR 
trebuie să intervină cu reforme și investiții 
în următoarele domenii: transport; mediu, 
schimbări climatice, energia, efi ciența 
energetică și tranziția verde; dezvoltarea 
localităților urbane, valorifi carea 
patrimoniului cultural, natural și turism; 
agricultura și dezvoltarea rurală; sănătate; 
educație; mediul de afaceri; cercetare, 
inovare, digitalizare; îmbunătățirea fondului 
construit; reziliență în situații de criză.

ÎN CE FEL AR PUTEA FI 
ÎMPĂRȚIȚI BANII

Într-o schemă simplifi cată, banii din 
PNRR ar trebui să meargă în mai multe 
domenii, fi ecare având obiective asumate a 
fi  realizate.

Managementul apei - 1,9 miliarde de 
euro: construirea de rețele de apă- 1.630 
km în localități cu peste 2.000 locuitori; 
construirea a 2.000 km rețele de canalizare 
în localități cu peste 2.000 locuitori și 470 de 

km de rețele de canalizare în localități sub 
2.000 de locuitori; conectarea a 100.000 de 
gospodării la rețele de apă și canalizare prin 
programul național „Prima conectare la apă 
și canalizare”; realizarea cadastrului apelor.

Împăduriri și protejarea biodiversității 
- 1,3 miliarde euro: 45.000 de hectare 
noi de pădure; actualizarea planurilor de 
management pentru 250 de arii naturale 
protejate; 10.000 hectare habitate naturale 
refăcute.

Managementul deșeurilor - 1,1 
miliarde euro: dezvoltarea capacității de 
monitorizare și control a Gărzii de Mediu; 
550 echipamente de monitorizare a poluării 
aerului; 15 sisteme județene de gestionare a 
deșeurilor modernizate:

Transport sustenabil (rutier, feroviar, 
metrou) - 7,6 miliarde euro: 434 de kilometri 
de autostradă construiți; 625 ha de perdele 
forestiere liniare în lungul autostrăzilor 
nou construite; 45% din punctele negre ale 
siguranței rutiere eliminate; 311 km de cale 
ferată modernizată; 311 km de cale ferată 
cu sistem ERTMS 2; 110 km de cale ferată 
electrifi cată; 2.534 km de cale ferată pe care 
viteza comercială crește cu 15% prin lucrări 
de reînnoire; 206 km de cale ferată cu sistem 
modern de centralizare; 15,6 km de rețea 
nouă de metrou, 15 stații noi și 30 de rame.
Fondul pentru Valul Renovării - 2,2 
miliarde euro: 1.000 - 1.500 blocuri 
reabilitate energetic și 2.000 de clădiri 
publice reabilitate.

Energie regenerabilă și infrastructură 
de gaz cu hidrogen - 1,6 miliarde euro: 
dezvoltarea de capacități electrice din 
surse regenerabile-eolian +1.581 MW 
capacitate instalată suplimentar în 2025 
față de 2020; solar: +2.031 MW capacitate 
instalată suplimentar în 2025 față de 2020;
Cloud guvernamental și sisteme publice 
digitale interconectate - 2 miliarde euro: 
legarea tuturor ministerelor și a agențiilor 
guvernamentale într-o singură rețea și 
o singură bază de date interoperabilă; 

5 milioane cetățeni  vor avea cartea de 
identitate electronică; 30.000 de funcționari 
publici instruiți digital; 100 biblioteci 
fi nanțate ca HUB-uri de învățare și 
dezvoltare de aptitudini digitale pe tot 
parcursul vieții; 65 structuri sprijinite în 
domeniul securității cibernetice.

Reforme fi scale și reforma 
sistemului de pensii - 682 milioane 
euro: pensiile speciale sunt limitate;
un sistem nou bazat pe o formulă stabilă de 
benefi cii și o indexare automată a pensiilor; 
reforme în politica fi scală; adoptarea 
de măsuri pentru a crește veniturile 
la buget, optimizarea cheltuielilor, 
asigurarea aplicării sustenabilității fi scale.
Suport pentru sectorul privat, cercetare, 
dezvoltare și inovare, și reforma 
companiilor de stat - 1,7 miliarde euro: 
4.000 de contracte de fi nanțare pentru 
digitalizarea IMM-urilor; 280 de contracte 
de fi nanțare pentru ajutarea fi rmelor din 
România în procesul de listare la bursă; un 
fond pentru digitalizare, acțiune climatică 
și alte domenii de interes; garanție de 
portofoliu pentru acțiune climatică; 10 
institute de cercetare fi nanțate pentru 
excelență, printr-un proiect pilot: reforma 
companiilor de stat.

Fondul local pentru tranziția verde 
și digitală - 2,1 miliarde euro: legislație 
pentru zonele metropolitane funcționale, 
pentru politica urbană a României, nouă 
strategie națională pentru locuire; proiecte 
pentru mobilitate verde (autobuze electrice, 
piste biciclete, benzi dedicate, stații de 
încărcare) și pentru digitalizare în localități; 
program pentru locuințe sociale și pentru 
tineret; 3.000 de kilometri de trasee velo 
paneuropene.

Turism și cultură - 200 milioane euro: 2 
rute (trasee) culturale dezvoltate și marcate; 
8 muzee construite/reabilitate și puse în 
valoare; 20 destinații turistice verzi vor fi  
certifi cate; 15 milioane de turiști români și 

4 milioane de turiști străini vor vizita țara, 
anual.

Fondul pentru spitale și pentru 
creșterea accesului la sănătate - 2,4 
miliarde euro: 30 spitale extinse/renovate; 
200 de centre comunitare construite sau 
renovate, care au dotări noi și personal; 
3.000 de cabinete ale medicilor de familie 
vor fi  dotate; 10 secții de terapie intensivă 
nou-născuți dotate, inclusiv cu ambulanță 
transport nou-născuți (pentru centrele 
regionale).

Reforme în domeniul social - 233 
milioane euro: centre de zi pentru 
prevenirea abandonului familial; venitul 
minim de incluziune; sistemul de tichete 
pentru formalizarea muncii.

Reforma administrației publice, 
întărirea dialogului social și creșterea 
efi cienței justiției - 137 milioane euro: 
Strategie Națională Anticorupție (nouă), 
adoptată până la sfârșitul anului 2021;

Strategie privind dezvoltarea sistemului 
judiciar pentru perioada 2022-2025; 
adoptarea „Legilor justiției”; revizuirea și 
actualizarea legislației privind cadrul de 
integritate; creștere cu aproximativ 50% 
a valorii bunurilor indisponibilizate și 
administrate de ANABI; implementarea a 
aproximativ 70% din măsurile prevăzute 
în noua strategie anticorupție până la 31 
decembrie 2025; cadrul legal în domeniul 
integrității, actualizat până în anul 2024.

România educată - 3,6 miliarde de 
euro: 2.400 de elevi vor benefi cia de sprijin 
să intre în programe de studiu în regim dual; 
50 de școli noi, neutre energetic; 2.000 de 
microbuze verzi pentru transportul elevilor; 
83.000 de săli de clasă dotate cu mobilier; 
1.150 SMART Lab-uri achiziționate pentru 
unitățile de învățământ de nivel gimnazial 
și liceal; 6.000 de școli vor primi resurse și 
tehnologie pentru dotarea laboratoarelor 
de informatică și pentru derularea învățării 
în format virtual; 130 de creșe construite și 
operaționalizate.

Ministrul Muncii și Protecției 
Sociale, Raluca Turcan, a 

declarat că trei sferturi dintre unitățile 
administrativ-teritoriale din România 
nu dețin o bază de date cu persoanele 
vârstnice vulnerabile, iar 90% dintre 
primării nu dispun de un asistent social 
pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. 

„În România- a spus ofi cialul- avem 
aproximativ 3,7 milioane de persoane 
vârstnice, de peste 65 de ani. Dintre acestea, 
doar aproximativ 52.000, cam 1,7%, 
benefi ciază de servicii de îngrijire. Din 
nefericire, aproximativ 70% dintre unitățile 
administrativ-teritoriale din România nu 
au nicio evidență cu privire la persoane 
vârstnice vulnerabile și în 90% nu există 
niciun asistent social pentru îngrijirea 
persoanelor vârstnice. Am solicitat 
instituțiilor din subordinea Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale să inventarieze 
toate capacitățile de asistență socială. Vreau 
să știu exact câți asistenți sociali avem pe 
fi ecare unitate administrativ-teritorială 
și, de asemenea, tot prin instituțiile din 
subordine, facem o evidență acum a 
persoanelor vulnerabile, nu doar cele care 
benefi ciază de asistență socială.”

Planul Național de Redresare și Reziliență a fost depus ofi cial la Comisia Europeană. Evaluarea va 
dura câteva luni. Deși ofi cialii de la București au anunțat că primii bani e posibil să ajungă în luna 

octombrie, e puțin probabil ca PNRR să fi e activ în acest an. Prin PNRR, România ar urma să primească un 
total de 29,2 miliarde euro, din care 14,248 miliarde sub formă de granturi și aproximativ 14,935 miliarde 
sub formă de împrumuturi. Ziarul nostru a prezentat o primă variantă a planului, însă acesta a suportat 
câteva modifi cări.

PRIMĂRIILE NU ȘTIU CÂTE PERSOANE PRIMĂRIILE NU ȘTIU CÂTE PERSOANE 
VULNERABILE AU ÎN LOCALITĂȚI

inistrul Muncii și Protecției

PROTOCOLUL CU FUNDAȚIA PROTOCOLUL CU FUNDAȚIA 
„NINI MĂCELARUL”, „NINI MĂCELARUL”, 

PRELUNGIT PÂNĂ ÎN 2024

Consiliul local Ploiești a aprobat 
prelungirea cu trei ani a 

protocolului încheiat între Primăria 
Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare (ASSC), S.C. Hale și Piețe 
SA și Fundația „Nini Măcelaru”, ultima 
cunoscută grație implicării sale în proiecte 
sociale. Actul adițional vine cu o serie 

de noi responsabilități pentru ONG: să 
asigure funcționarea unei cantine de până 
la 220 de persoane afl ate în difi cultate sau 
în situație de risc social; să ofere mese 
calde, la solicitarea ASSC Ploiești, pentru 
persoanele din cadrul Centrului Social de 
Urgență pentru persoanele fără adăpost, 
pentru persoanele afl ate în tranzit pe raza 
municipiului Ploiești, dar și pentru cele 
care și-au pierdut locuințele în urma unor 
incendii sau pentru orice persoană afl ată 
în difi cultate sau situație de risc social; să 
achite către S.C. Hale și Piețe utilitățile 
pentru spațiile deținute, iar în situația 
în care va întârzia plata mai mult de 30 
de zile, protocolul menționat va înceta 
de drept, fără intervenția instanțelor de 
judecată.’

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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La ultima ședință ordinară din luna mai, Consiliul Județean Prahova a aprobat 
execuția secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare a bugetului propriu 

al județului pe anul 2020. Foarte interesant de văzut cum s-au descurcat autoritățile 
în primul an de pandemie din istoria recentă a României, suprapus cu două rânduri 
de alegeri, locale și parlamentare. Astăzi ne vom referi numai la bugetul propriu al CJ 
Prahova, iar concluzia nu este una favorabilă mai ales la capitolul dezvoltare, în special 
la secțiunea „transporturi”. Să facem o precizare: pe 23 octombrie 2020 a fost învestită 
în funcție noua conducere a CJ. Cu alte cuvinte, responsabilitatea bugetului pică în 
proporție covârșitoare în sarcina vechii administrații județene.

ACTUALITATE

Pagină realizată de Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Tabel  1

Tabel  2

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Veniturile defi nitive, stabilite după 

nenumărate rectifi cări bugetare, au fost 
de 362.066,52 mii lei, gradul de realizare 
situându-se la 99,50%. Cheltuielile efectuate 
au fost de 330.871,18 mii lei, față de un 
program de 394.840,45 mii lei, în procent 
de 83,80 %. Ponderea sumelor utilizate pe 
domenii de activitate față de totalul bugetului 
de funcționare se prezintă astfel: asistență 
socială-46,08 %, transporturi-15,88%, 
cultură-11,27%, autorități publice-10,74%, 
sănătate-7,33%, apărare și ordine 
publică-3,43%, învățământ-2,59% etc.

Pe capitole de cheltuieli, am avea 
următoarea oglindă a cheltuielilor de 
funcționare:

-autorități publice și acțiuni externe: 
pentru funcționarea Consiliului Județean 
Prahova, au fost alocate credite bugetare 
în sumă de 41.097,19 mii lei și s-au realizat 
35.520,83 mii lei, în procent de 86,43%. Din 
această sumă, cheltuielile de personal au 
fost de 27.704,85 mii lei, ceea ce reprezintă 
aproximativ 78% din întreagul buget 
consumat.

-tranzacții privind datoria publică și 
împrumuturi: fondurile alocate au fost în 
sumă de 1.520,00 mii lei, fi ind  utilizate 
pentru plata dobânzii datoriei publice 
aferente împrumutului contractat de CJ 
cu Banca Comercială Română în anul 
2007, proiectului SAMTID, realizându-se 
1.435,33 mii lei, în procent 94,43 %.

-apărare: la acest capitol bugetar a 
fost fi nanțat Centrul Militar Județean, cu 
fonduri în sumă de 154,00 mii lei (bunuri 
și servicii), realizându-se 140,96 mii lei, în 
procent de 91,53%.

-ordine publică și siguranță națională: 
la această secțiune au fost aprobate bugete 
pentru Inspectoratul Județean pentru 

Situații de Urgență (145,00 mii lei-bunuri și 
servicii, din care s-au transferat real 101,00 
mii lei, în procent de 69,66%) și Direcția 
Județeană de Pază Prahova, pentru care s-a 
alocat suma de 11.398,00 mii lei, din care 
cheltuielile de personal înseamnă 97,13% 
(11.071,95 lei). Reamintim că această 
din urmă direcție este propusă pentru 
desfi ințare, dar deocamdată procesul de 
restructurare a fost blocat în instanță.

-învățământ: bugetul programat a fost de 
5.458,90 mii lei, fi ind realizat în proporție 
de numai 81,35% (4.446,46 mii lei).

-sănătate: s-au alocat fonduri în sumă 
de 22.703,00 mii lei pentru fi nanțarea 
cheltuielilor cu bunuri și servicii ale 
spitalelor afl ate în subordinea CJ, dar și 
pentru asigurarea contribuției la contractele 
de asociere cu unele unităţi administrativ-
teritoriale, realizându-se 22.702,53 mii lei, 
în procent de 99,99%.

-cultură, recreere și religie: pentru 
asigurarea funcționării a 5 instituții de 
cultură, din care numai una realizează 
venituri proprii, s-au alocat fonduri în 
sumă de 23.006,03 mii lei, realizându-se  
22.741,08 mii lei, în procent de 98,84 %.

-asigurări și asistență socială: pentru 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova s-au alocat 
154.122,98 mii lei și s-au realizat 153.179,58 
mii lei (99,39%), în acest caz, cea mai mare 
sumă mergând la cheltuielile de personal, 
respectiv, 83% din bugetul realizat.

-protecția mediului: reprezintă 
contribuția unităților administrativ 
teritoriale la Fondul IID, în sumă de 6.186,00 
mii lei, realizându-se 1.579,14 mii lei, în 
procent de 25,53%. Precizare: IID reprezintă 
fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare 
pentru proiectele ce țin de infrastructura 
serviciilor publice care benefi ciază de 

asistență fi nanciară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene.

-agricultură, silvicultură, piscicultură 
și vânătoare: înseamnă de fapt Direcția 
Județeană pentru Protecția Plantelor și de 
Întreținere a Drumurilor Județene Prahova, 
spre care au fost transferate două rânduri 
de sume: odată 731,97 mii lei, iar altădată, 
la capitolul bugetar „transporturi”, 5.816,33 
mii lei (cheltuieli de personal 3.291,13 mii 
lei). Și această direcție a fost propusă spre 
desfi ințare, dar procedura a fost oprită în 
instanță.

-transporturi: în execuția bugetară 
se scrie, printre altele, că „reabilitarea, 
modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
rutiere a reprezentat una dintre preocupările 
principale ale CJ, care a urmărit creșterea 
siguranței rutiere prin întreținerea, 
consolidarea, repararea drumurilor și a 
podurilor județene.” Așa de preocupantă 
a fost chestiunea încât, dintr-o alocare 
defi nitivă de 94.535,81 mii lei, s-au cheltuit 
46.740,47 mii lei, adică 49,44%. Și ca să 
fi e și mai rău, pentru lucrările de reparații 
la drumuri și poduri județene s-au alocat 
fonduri în sumă de 63.684,40 mii lei, din 
care s-au realizat 21.619,21 mii lei, în 
procent de 33,95%!

-alte acțiuni publice: aici se regăsesc 
cheltuielile Serviciului Public Județean 
Salvamont, cu un buget aprobat de 1.877,00 
mii lei și realizat de 1.838,67 mii lei (97,96%).

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Prin HCJ 15/20 februarie 2020 s-au 

aprobat venituri în sumă de 111.665,73 mii 
lei și cheltuieli în sumă de 174.675,05 mii 
lei, diferența de 63.009,32 mii lei având ca 
sursă de fi nanțare excedentul bugetului 
județului pe anul 2019. Prin rectifi cări 
repetate s-a ajuns, la sfârșitul anului, la 
venituri  defi nitive de 106.508 mii lei, din 
care s-au realizat 32.595,33 mii lei (30,60% 
față de bugetul defi nitiv) și la cheltuieli 
de 160.074, 52 lei, din care s-au realizat 
51.198,69 mii lei (31,98%). Să vedem însă 
cum s-au cheltuit banii s-au mai bine zis... 
cum nu s-au cheltuit!

-autorități publice și acțiuni externe: 
s-au alocat fonduri pentru dezvoltare în 
sumă de 3.980,50 mii lei, din care  s-au 
cheltuit 2.053,19 mii lei, în procent de 
51,58%. Evident, cele mai mici procente 
în acest caz (11,48) înseamnă proiecte cu 
fi nanțare externă nerambursabilă (FEN);

-învățământ: s-au alocat fonduri de 
dezvoltare în sumă de 9.781,66 mii lei, din 
care s-au cheltuit 8.380,86 mii lei, în procent 
de 85,68 %. Aici se încadrează parteneriate 
cu primăriile Aluniș, Blejoi, Cornu, Balta 
Doamnei, Cerașu, Cosminele, Drajna, 
Filipeștii de Pădure, construire clădire 
Școala Gimnazială Specială nr. 1 Ploiești 
(PNDL), pentru care s-au alocat 7.111,85 

mii lei, din 7.965,81 mii lei.
-sănătate: s-au alocat fonduri în sumă de 

30.168,37mii lei, realizându-se 12.973,30mii 
lei, în procent de 43,00%, pentru fi nanțarea 
transferurilor de capital la spitalele afl ate în 
subordinea Consiliului Judetean, dar și a 
unor investiții (în tabelul 1 găsiți doar unele 
dintre sume):

S-ar cuveni să facem următorul 
comentariu: anul trecut, CJ Prahova ar 
fi  trebuit să transfere Primăriei Ploiești 
1.000,00 mii lei pentru amenajarea Secției 
Covid de la Spitalul Municipal, dar până 
la urmă acolo au plecat doar 304,38 mii lei 
(30,43%). Cât despre fondurile europene, ce 
ar mai fi  de discutat?

-cultură, recreere și religie: transferurile 
în completare pentru realizarea programelor 

de dezvoltare au fost în sumă de 100,00 
mii lei, realizându-se 98,18 mii lei, în 
procent de 98,18%. Totodată, au fost alocate 
3.703,97 mii lei, realizându-se 1.935,08 mii 
lei, în procent de 52,24%, pentru investiții 
în anumite localități din județ, printre care 
Ploiești, Vălenii de Munte, Azuga, Baba 
Ana, Dumbrava, Măgurele, Olari, Podenii 
noi etc.

-asigurări și asistență socială: fondurile 
defi nitive au fost de 5.672,54 mii lei, din 
care s-au cheltuit 3.554,98 mii lei, în procent 
62,67% (investiții la centrele din zona de 
responsabilitate a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului). În 
general impedimentele au fost întâmpinate 
la investițiile noi de la CSC Sf Filoft eia 
Campina și CARB Campina.

-locuințe, servicii și dezvoltare 
publică: În cadrul acestui capitol bugetar 
se regăsesc fondurile alocate pentru 
refacerea infrastructurii, respectiv lucrări 
de reabilitare a rețelelor de alimentare cu 
apă, distribuție gaze naturale și iluminat 
public, suma alocată fi ind de 14.615,66 mii 
lei, realizându-se 9.782,71 mii lei, în procent 
de 66,93%.

-protecția mediului: s-au alocat, în 
principal pentru lucrări de canalizare în 
anumite localități, fonduri în sumă de 
847,12 mii lei, din care s-au realizat 689,97 
mii lei, în procent 81,45%.

-transporturi: fondurile alocate la 
acest capitol au fost de 90.267,88 mii lei, 
realizându-se 10.859,73 mii lei, în procent 
de 12,03 %. Ca să înțelegem de ce procentul 
este atât de mic, trebuie mai întâi să vedem 
că anumite subvenții, fonduri naționale sau 
ajutoare de stat pentru calamitățile naturale 
din 2018 nu au mai ajuns în teritoriu anul 
trecut, așa cum s-a întâmplat și în 2019 și 
2018. Despre proiectele europene nu avem 
ce comenta: CJ nu a început lucrările, de 
aceea nu au fost efectuate plăți. În acest 
caz fondurile sunt disponibile oricând, cu 
condiția efectuării investițiilor - vezi tabel 2.

Indicatori
Prevederi 

defi nitive 2020 
(mii lei)

Realizat 31 
dec. 2020

(mii lei)
%

Transfer de capital Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești

10.908,19 10.183,24 93,35 

Transfer de capital  Spitalul Obstetrică 
Ginecologie Ploiești 547,00 546,77 99,96 

Aparat propriu 18.713,18 2.243,29 11,99 

Din 
care:

Transferuri parteneriate 
Ploiești, Sinaia, Urlați, Gherghița

1.615,00 912,41 56,50 

Proiecte cu fi nanțare 
europeană

5.906,18 1.419,71 8,93%

Indicatori Sursă 
fi nanciară

Prevederi 
defi nitive 

2020 
(mii lei)

Realizat 
31 dec. 
2020
(mii lei)

%

Parteneriate CJ cu primăriile din județ Buget județean 9.423,00 8.632,72 91,61 

Proiecte europene Fonduri UE 17.997,54 29,95 0,17%
Lucrări în continuare Buget județean 2.762,17 765,18 27,70 

H.G. nr. 514/12.07.2018, buget 2018, 
pentru comune afectate de calamități 
în 2018

Fond rezervă 
Guvern

15.642,75 47,02 0,30 

H.G. nr. 177/04.04.2018 pentru UAT 
calamitate în 2018 Fond rezervă 

Guvern
3.166,00 17,70 0,55

PNDL II Buget central 38.105,61 1.367,16 3,58

l d d d l l l d h b
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JUDECĂTOR „CU BANI ÎN BORCAN”, 
VREA AZIL POLITIC ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA
Pe 3 aprilie, la Chișinău este răpit de 

un grup de persoane înarmate, în curtea 
unui bloc din Chișinău și dus în direcție 
necunoscută ex-judecătorul ucrainean 
Mikola Ceauș. Știrea este titrată la greu 
în spațiul mediatic, dându-i-se o tentă 
de scandal diplomatic. Fost magistrat la 
Judecătoria raionului Dnepropetrovsk din 
Kiev, în august 2016, Biroului Național 
Anticorupție din Ucraina l-a reținut în 
fl agrant tocmai când încasa 150.000 de 
dolari pentru a pronunța o sentință în 
favoarea unor inculpați, anchetați pentru 
contrabandă cu droguri. La 5 septembrie 
2016 legislativul de la Kiev îi ridică 
imunitatea, urmând să fi e arestat și deferit 
urmăririi penale. Însă acesta reușește 
să traverseze ilegal frontiera de stat cu 
Republica Moldova și solicită autorităților 
de la Chișinău azil politic. Operațiunea ar 
fi  fost organizată în urma unei înțelegeri 
între Petro Poroșenko și fostul lider PDM 
Vladimir Plahotniuc, cu participarea 
colaboratorilor Serviciului de pază de stat 
al Ucrainei (Ceauș a ajuns la Chișinău la 
bordul unui avion privat, ce nu ar fi  fost 
verifi cat de angajații aeroportului din Kiev) 
ca și contra-monedă pentru extrădarea 
lui Veaceslav Platon, refugiat pe atunci în 
Ucraina. O dovadă indirectă, dar plauzibilă 
este faptul că evenimentele s-au produs 
la scurt timp unul de altul. (Cel puțin așa 
vor susține surse apropiate anchetei după 
răpirea judecătorului). 

Președintele Igor Dodon ar fi  refuzat să-i 
ofere azil politic magistratului, lăsându-l 
„în voia justiției” de la Chișinău, adică sub 
pavăza lui Plahotnic. Patru ani și jumătate 
publicul larg și mass media habar nu aveau 
de existența unui asemenea personaj. 
Liderul PSRM, nefi ind în funcție, dar 
deținând încă multe ițe subterane ale puterii, 
își amintește de judecătorul ucrainean în 
toiul disputei privind declanșarea alegerilor 
anticipate. La 15 martie (după patru ani 
și jumătate) Mykola Ceauș se trezește cu 
un refuz defi nitiv al autorităților privind 
solicitarea de azil, iar la două săptămâni este 
pe neașteptate răpit. Eveniment ce a stârnit 
mare indignare în special în tabăra PSRM & 
aliații. Or, dacă pe plan extern unii experți 
cred că răpirea a fost o operație specială a 
Kremlinului și a celor de la Tiraspol pentru 
a certa Kievul și Chișinăul, pe plan intern 
socialiștii au intrat în ecuație, acuzând SIS-
ul și Președinția că ar fi  implicate direct în 
răpirea „cetățeanului ucrainean”. Mai făcând 
referire la niște angajamente, inventate, ale 
Maiei Sandu față de președintele ucrainean, 
Vladimir Zelenski. În vreme ce miniștrii 
de externe ucrainean și moldovean, Dmitri 
Kuleba și Aureliu Ciocoi, declară că situația 
privind judecătorul Ceauș nu trebuie să 

dea motiv Moscovei pentru a certa Ucraina 
cu Republica Moldova, șapte fruntași 
socialiști vin cu inițiativa de a încropi o 
comisie parlamentară de anchetă pentru 
elucidarea circumstanțelor răpirii ex-
judecătorului ucrainean Ceauș. Încă până 
la votarea componenței comisiei, Dodon 
se arată convins, pe vlogul său săptămânal, 
că președinta țării ar putea fi  trasă la 
răspundere penală, învinuind de implicare 
„serviciile speciale din Ucraina și serviciile 
secrete din Moldova”, dar încercând să-l 
scoată basma curată pe ministrul de interne 
Pavel Voicu, învinuit de opoziție că răpirea 
s-a făcut în plină zi, fi ind înregistrată video, 
iar automobilul în care a fost  burdușit 
judecătorul a trecut nestingherit hotarul 
republicii. „Cred că în următoarele două 
săptămâni noi vom afl a multe lucruri 
care ne vor uimi”, scria liderul socialist. 
Maia Sandu la rândul ei nu a întârziat cu 
o replică ofi cială: „Întrebarea mea e cum 
s-a întâmplat că la câteva ore de la răpire 
automobilul cu infractori a fost lăsat să 
treacă prin vamă fără a fi  controlat. Este clar, 
nu a funcționat protocolul și a fost un abuz 
în serviciu. Resping orice acuzație că aș fi  
știut și participat la această răpire”. 

 O NOUĂ FUMIGENĂ, DE ASTĂ DATĂ 
CU UN EX-DEPUTAT ROMÂN 

La două săptămâni într-adevăr s-au 
întâmplat lucruri de pomină – CC, după 
examinarea sesizării depuse de președintele 
republicii, a constatat că sunt întrunite 
condițiile pentru dizolvarea Parlamentului 
Republicii Moldova, iar Maia Sandu a 
semnat decretul de dizolvare și a stabilit 
data alegerilor parlamentare anticipate. 
De aici încolo vizitiii cociei socialiste vor 
pune în aceleași hamuri doi fugari, ex-
judecătorul ucrainean Mykola Ceauș și 
ex-deputatul român Cristian Rizea, care 
să emane fumigene, tot fumul de camufl aj 
fi ind îndreptat spre aceeași… Maia Sandu. 
Și tot de aici încolo, deja surse media de pe 
alte două maluri, ale Prutului, vor morsoca 
subiecte „bombă”, oferite de  Rizea sau 
spoileri mediatici, care până la urmă nu se 
vor dovedi decât simple fumigene negre 
într-un primitiv show politic de cel mai 
prost gust.  

Cristian Rizea a fost condamnat defi nitiv 
în România pentru trafi c de infl uență la 4 
ani și 8 luni de închisoare cu executare (a 
cerut și primit mită 300.000 de euro de la un 
om de afaceri, a efectuat tranzacții bancare 
suspecte – deturnări de fonduri europene 
– în sumă de circa 1.000.000  de euro). 
Două luni înainte de anunțarea sentinței, 
în ianuarie 2019, se refugiază în Republica 
Moldova, unde în 2018 reușește să obțină 
cetățenie moldovenească de la președintele 
Dodon. În plină campanie de fumigene 
Dodon va declara că nu dânsul i-ar fi  
acordat cetățenie fostului deputat PSD (dar 
cine, Plahotniuc sau Candu, când Dodon 

era înlăturat pentru 5 minute?), iar în 
noiembrie semnează un decret de retragere 
a acesteia, bănuit că ar fi  comis ilegalități 
de natură penală când a obținut cetățenia 
moldovenească (ar fi  făcut declarații false la 
dobândirea cetățeniei). Ca răspuns, Rizea îl 
acuză că ar fi  fost plătit de „infractorii pe 
care îi devoalează” și în aceeași zi este arestat 
de autoritățile de la Chișinău. Eliberat din 
Penitenciarul nr. 13 din capitală (unde au 
fost deținuți și Vlad Filat, Veaceslav Platon) 
la 2 mai (fi x la o lună de la răpirea lui Ceauș) 
– dat fi ind că au expirat cele 180 de zile în 
care o persoană poate fi  reținută în vederea 
extrădării – Cristian Rizea vine cu o serie 
de declarații despre personalitățile politice 
din Moldova. Astfel, acesta susține inițial 
că retragerea cetățeniei moldovenești a avut 
loc la comanda lui Plahotniuc îndeplinită 
de Dodon; în cadrul  emisiunii „Secretele 
Puterii” de la Jurnal TV, declară că fostul 
deputat Ion Butmalai, precum și oamenii de 
afaceri Iurie Luncașu și Saro Salemi, ar fi  fost 
asasinați tot la comanda lui Plahotniuc. Ba 
chiar că Plahotniuc i-ar fi  propus un post de 
deputat pentru alegerile din februarie 2019.

După aceste declarații Procuratura 
Generală l-a citat pe Cristian Rizea în 
calitate de martor în dosarele privind 
asasinarea lui Butmalai, Luncașu și Salemi. 
Clasate din lipsa vreunei infracțiuni sau 
neidentifi carea persoanei care poate fi  pusă 
sub învinuire, conducerea procuraturii 
dispune reluarea urmăririi penale. În urma 
audierilor din 14 și 19 mai Procuratura 
Generală precizează într-un comunicat că 
declarațiile fostului deputat român „nu au 
prezentat detalii care ar impune reluarea 
urmăririi penale în cazurile în care apar 
fapte noi sau recent descoperite, despre 
care autoritatea investigatoare nu ar avea 
cunoștință… Fostul deputat a declarat 
procurorilor că nu deține date concrete ce ar 
indica la asasinarea celor trei persoane, iar 
concluziile sale cu privire la „asasinate” au 
fost deduse intuitiv, din informații stradale 
sau din surse media”. 

DECLARAȚII „BOMBĂ” SAU SIMPLE 
FUMURI DE ȚIGARĂ?  

Alte fumigene, califi cate de Realitatea 
Plus drept „declarații bombă”, s-au dovedit 
a fi  chiar simple fumuri de țigară. Câteva 
săptămâni la rând fostul deputat român 
amenința că se va înscrie în cursa electorală 
în calitate de deputat independent, dar 
ulterior a renunțat la această idee. În 
schimb, într-o nouă sesiune la Realitatea 
Plus aruncă în direct o altă „bombă” care 
urma să dinamiteze scena politică de peste 
Prut. Cel supranumit „deputatul fugar” 
spunea din partea cărui partid a decis să 
candideze la alegerile parlamentare din 
11 iulie. Or, din momentul în care și-a 
făcut publică intenția de a se implica activ 
în viața politică de la Chișinău au început 
și atacurile, directe sau indirecte, ale lui  
Dodon și aliaților săi. Scenariul vehiculat de 
aceștia ar fi  că Rizea ar urma să se alieze cu 
actualul președinte, Maia Sandu, pentru a 
acționa, sub coordonarea serviciilor secrete 
din România, pentru „distrugerea statalității 
Republicii Moldova”. Teză cunoscută ca una 

cardinală din programul de manipulare a 
PSRM. De aceea „am ales să candidez pe lista 
unui partid cu adevărat independent din 
punct de vedere politic, voi fi  în capul listei, 
alături de președintele acestei formațiuni”. 
Formațiunea aleasă era nu alta decât 
Partidul politic „Noua Opțiune Istorică” 
(NOI) al lui Victor Alexeev (și președinte 
al Organizației PSD România în Republica 
Moldova). Partid care a încercat, nereușit, 
să se redenumească Partidul Alternativa și 
Șanse (PAS). Au nu cumva a fost o tentativă 
de a se înscrie și această formațiune în lista 
partidelor spoiler pe stânga socialistă? 

Am solicitat la CEC lista proaspăt depusă 
pentru înregistrare, de numai 53 candidați, 
ai partidului „NOI”. Am descoperit cu 
stupoare (deloc uimire!?) că ex-deputatul 
Cristian Rizea nu fi gurează în capul listei și 
nici în coada ei. De altfel, ca și președintele 
acestei formațiuni, Victor Alexeev. Să se 
fi  dezamăgit după ce nu i-a fost acceptată 
noua denumire spoiler?

OPERAȚIUNEA CRISTIAN RIZEA 
VERSUS MYKOLA CEAUȘ 

„Bombele” lui Cristian Rizea la Realitatea 
Plus ar putea fi  considerate mai degrabă 
niște bagatele despre un șir de oameni 
politici și demnitari de la București. Ca 
Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc, George 
Maior, Nicolae Bănicioiu, Florin Coldea 
ș. a. Ca și declarațiile sale despre Vladimir  
Plahiotniuc, care de fapt nu prezentau 
nimic nou, mai mult decât se cunoștea 
demult la Chișinău. Coroborate însă cu un 
amplu comentariu al Danielei Croitman, 
fondatoare și redactor-șef a portalului 
de știri „Sinteza.org” (și acesta un portal 
spoiler al stângii), ne întrebăm: Cristian 
Rizea al cui hram totuși poartă la Chișinău? 
Autoarea comentariului îl descrie pe Rizea 
în culori deloc roze, dar mai ales (din 
numele Comisiei parlamentare de anchetă 
privind răpirea judecătorului ucrainean, 
Mykola Ceauș) ca o fumigenă (perdea 
de fum) pe care echipa prezidențială ar 
folosi-o ca să acopere scandalul răpirii lui 
Ceaus, prin „care Maia Sandu a demonstrat 
că deschide porțile țării comandourilor 
străine pentru operațiuni speciale în inima 
Moldovei”. Pentru această operațiune „a 
fost ales un alt fugar corupt, ex-senatorul 
român, Cristian Rizea. În spatele acestui 
politician „jmecher” de la București ar sta 
forțe serioase, inclusiv din serviciile speciale 
externe ale României, care au interesul să-l 
„țină” departe de țara de origini, de teamă 
că „poate să deschidă gura dacă ajunge 
la pârnaie”, mai comentează Croitman. 
Fondatoarea portalului mai acreditează 
în comentariul de presă galbenă ideea că, 
ajuns la Chișinău prin protecția oligarhului 
Vladimir Plahotniuc, acum Rizea ar fi  
obținut, „prin anumite legături personale 
cu lideri din PAS” și, chipurile, cu girul 
Maiei Sandu, o nouă umbrelă de protecție 
politică. În schimbul protecției politice din 
partea Maiei Sandu și PAS, Cristian Rizea 
ar fi  căzut de acord „să joace un spectacol 
politico-criminal, doar că într-o regie foarte 
prost realizată”. 

Gunoaie, spoileri, sabotaj și șantaj, minciuni și manipulări, corupție individuală și 
sistemică, diversiuni și alte aspecte negre sunt caracteristice, ca și în alte scrutine, și 

actualelor alegeri parlamentare anticipate din Republica Moldova. Doar că acum ele au 
un specifi c aparte: nu se mai atacă atât de abitir partidele contracandidate, cât atacurile 
și săgețile sunt îndreptate preponderent asupra Președintelui Maia Sandu. Conștienți că 
dânsa e, volens-nolens, locomotiva PAS, ba chiar și a dreptei pro-europene, Dodon și lideri 
de partide spoiler, mercenari mediatici recurg la cele mai inepte diversiuni doar ca să-i 
umbrească imaginea. Vizitiii acestor cocii hodorogite au încercat să pună în ultimul timp 
în aceleași hamuri doi actori „exotici”, aparent victimizați, dar de fapt de aceeași factură 
ca și penalii politici de la Chișinău: Mykola Ceauș, ex-judecător ucrainean, și Cristian 
Rizea, ex-deputat fugar din România.  

JUDECĂTOR CU BANI ÎN BORCAN” dea motiv Moscovei pentru a certa Ucraina
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Această recunoaștere „în numele 
Franţei”, pe care șeful  statului a 

anunţat-o el însuși celor patru nepoţi ai lui 
Ali Boumendjel, face parte din gesturile 
de reconciliere recomandate de istoricul 
Benjanim Stora în raportul lui referitor 
la colonizarea și la războiul din Algeria, 
pentru a rezolva tensiunile dintre cele două 
ţări legate de amintirea acestui confl ict.

„În toiul bătăliei de la Alger, Ali 
Boumendjel a fost arestat de armata franceză, 
închis la secret, torturat, apoi asasinat pe 
23 martie 1957”, detaliază Palatul Elysee 
într-un comunicat. În 2000, „Paul 
Aussaresses (fost șef al serviciilor de 
informaţii la Alger) a mărturisit el însuși că 
i-a ordonat unuia dintre subordonaţii săi să-l 
omoare și să prezinte crima drept sinucidere”.

„El le-a mai exprimat voinţa sa de a 
continua ceea ce a început de mai mulţi ani, 
pentru a culege mărturii, a încurajat munca 
istoricilor prin deschiderea arhivelor, pentru 
a da tuturor familiilor celor dispăruţi, de 
ambele părţi ale Mediteranei, mijloacele de a 
cunoaște adevărul.”

ACEASTĂ MUNCĂ, APROFUNDATĂ 
ÎN URMĂTOARELE LUNI

Acest gest „nu este o acţiune izolată”, 
promite președintele Republicii în acest 
comunicat. „Nicio crimă, nici o atrocitate 
comisă de oricine în timpul războiului din 
Algeria nu poate fi  ascunsă.” „Această muncă 
va fi  prelungită și aprofundată în lunile 
următoare, pentru ca să înaintăm spre liniște 
și reconciliere”, conchide  comunicatul, 
care pledează pentru „a privi istoria în 
faţă, a recunoaște adevărul faptelor” pentru 
„reconcilierea amintirilor”.

„Generaţia nepoţilor lui Ali Boumendjel 
trebuie să-și poată construi destinul departe 
de amnezie și resentiment. Pentru ei, de 
acum, pentru tineretul francez și algerian, 
trebuie să înaintăm pe calea adevărului, 
singura care poate conduce la reconcilierea 
amintirilor”, precizează Palatul Elysee.

În februarie, nepoata lui Ali Boumendjel, 
Fadela Boumendjel-Chitour, denunţase o 
„minciună a statului (francez), care a fost 
devastatoare”.

RAPORTUL STORA, CRITICAT
Predat pe 20 ianuarie a.c., raportul 

Stora a produs vii critici, atât în Franţa, 
cât și în Algeria, în special pentru că nu 
a cuprins și „scuze” ale Parisului pentru 
colonizare. Puternica Organizaţie naţională 
a mujahedinilor (ONM), foști comandanţi 
din războiul de independenţă (1954-1962), 
l-a acuzat pe Benjamin Stora că a ”ascuns 
crimele coloniale” ale Franţei în Algeria.

Comitetul naţional de legătură al harkis 
(CNLH) al foștilor combatanţi auxiliari din 
armata franceză în timpul confl ictului, a 
denunţat un raport „minimalist” și a cerut 
Franţei să recunoască „abandonarea și 
masacrarea acestor harkis, după acordurile de 
la Evian și armistiţiului din 19 martie 1962”.

Guvernul algerian a cerut de repetate 
ori „recunoașterea crimelor coloniale” ale 

Franţei. „Nu vom privilegia relaţii bune 
în detrimentul istoriei și memoriei, dar 
problemele se rezolvă cu inteligenţă și calm 
și nu cu lozinci”, a afi rmat președintele 
algerian Abdelmadjid Tebboune.

Reconcilierea între Paris și Alger trebuie 
să se înscrie în cadrul unei recunoașteri 
reciproce, care să nu fi e „nici negare, nici 
remușcare”, a afi rmat ambasadorul Franţei 
în Algeria, Francois Gouyette, într-un 
interviu pentru cotidianul francofon 
L’Expression, apropiat puterii.

La apropierea celei de-a 60-a aniversări 
a sfârșitului războiului și a independenţei 
Algeriei, care va avea loc în 2022, Parisul și 
Algeria au făcut din această „reconciliere a 
amintirilor” un dosar prioritar, iar Macron 
și Tebboune s-au angajat să colaboreze pe 
acest dosar.

RAPORTUL STORA CRITICAT F i N i il i l ii b

ALI BOUMENDJEL, TORTURAT ŞI ALI BOUMENDJEL, TORTURAT ŞI 
ASASINAT DE ARMATA FRANCEZĂASASINAT DE ARMATA FRANCEZĂ

ORICINE ÎL ORICINE ÎL 
NUMEŞTE PE NUMEŞTE PE 

DUDA „IDIOT” DUDA „IDIOT” 
RISCĂ TREI ANI RISCĂ TREI ANI 
DE ÎNCHISOAREDE ÎNCHISOARE
Potrivit postului BBC popularul scriitor și jurnalist 

polonez Jakub Zulczyk riscă o pedeapsă de până 
la trei ani de închisoare pentru că, într-o postare pe 
Facebook din luna noiembrie anul trecut, l-a numit pe 
președintele Andrzej Duda „idiot”, scrie Agenţia de știri 
italiană ANSA.

În Polonia, insultarea șefi lor de stat și a celor religioși este 
considerată o infracţiune. Zulczyk l-a atacat pe președinte 
în noaptea alegerilor din SUA, acuzându-l că nu înţelege 
procesul electoral american, după ce acesta i-a scris lui 
Joe Biden un tweet de felicitare pentru campanie, fără să-l 
felicite însă și pentru victorie, pentru care trebuia să aștepte 
„alegerea circumscripţiei electorale”.

Comentând postarea de pe Facebook Zulczyk, autorul 
unui roman care a devenit un serial TV popular pe 
postul HBO Europe, a scris că a studiat ani de zile politica 
americană și nu a auzit niciodată de „alegerea Joe Biden este 
al 46-lea președinte al Statelor Unite. Andrzej Duda este un 
idiot”. Procurorul însă, a considerat comentariul „jignitor” 
și „inaccepabil”.

Polonia are nouă legi diferite privind insultele, toate 
prevăzând ca pedeapsă închisoarea. De exemplu, o 
persoană poate ajunge la închisoare nu numai pentru că a 
jignit steagul polonez, ci și pe cel al altor ţări.

 TÂRG DE BEBELUŞI PENTRU HOMOSEXUALI

Și aceasta nu este o metaforă, deoarece vânzătorii 
oferă cumpărătorilor homosexuali bogaţi surogatul 

(GPA – gestaţia pentru altul) și achiziţionarea de copii 
personalizaţi. Toate acestea se petrec în inima Uniunii 
Europene, sub nasul autorităţilor belgiene, a căror legislaţie 
interzice surogatul comercial.

Acesta nu este singurul eveniment de acest fel din lume, 
căci este un salon în turneu; a avut deja loc la Paris și Taipei, 
capitala Taiwanului, și, în decembrie 2020, la Tel Aviv.

Ediţia de la Bruxelles s-a adresat în special cetăţenilor 

francezi, olandezi și germani, dar și „viitorilor părinţi din 
restul Europei: Belgia, Regatul Unit, Irlanda, Spania, Italia, 
Elveţia”, cărora organizatorii le propun un surogat specifi c.

Costul unui astfel de „serviciu” variază între 90.000 
și 150.000 de dolari, în funcţie de preţurile din catalog. 
Pachetul GPA la cheie include „uterul de închiriere” timp 
de nouă luni, asistenţă juridică, furnizarea de material 
genetic masculin (material seminal) și alte costuri, cum ar 
fi  bilete de avion, hoteluri etc.

Pandemia de coronavirus a împiedicat doar parţial 
planurile trafi canţilor de copii. Unele dintre prezentările 
târgului „Copilași pentru bărbaţi”sunt fi xe, dar altele au fost 
înlocuite cu servicii interactive pe internet.

De asemenea, este important de remarcat faptul că 
nu există nicio opoziţie din partea activiștilor pentru 
„drepturile femeilor”, iar mamele surogat decid cel mai 
adesea asupra unui astfel de rol din motive fi nanciare.

Noul lider de la Casa 
Albă adună în jurul 

său oameni muc și sfârc, 
inaugurând era „Casei 
Albe Curcubeu” cu încă 
un transgender în echipa 
guvernamentală. După ce 
a sunat-o pe Shawn Kelly, 
fost bărbat și veteran de 
război, să conducă „echipa 
de tranziţie prezidenţială” 

(nomen omen), a venit 
rândul pediatrului Rachel 
Levine, cel mai înalt ofi cial 
din domeniul sănătăţii din 
Pennsylvenia să fi e numit 
adjunct al secretarului 
sănătăţii.

Numirea lui Levine 
vine la sfârșitul unui sezon 
electoral în care un număr 
record de activiști LGBT 

au candidat la alegeri. 
Biden însuși a făcut acest 
anunţ¨”Dr. Rachel Levine 
va aduce cu ea conducerea 
stabilă și cunoștinţele vaste 
de care avem nevoie pentru a 
aborda pandemia, indiferent 
de rasă, religie, orientare 
sexuală, identitate de gen 
sau dizabilitate”, a spus 
Biden, subliniind că Levine 
este „alegere istorică”. De 
asemenea, este și un medic 
califi cat pentru a ajuta 
„la ghidarea eforturilor 
administraţiei noastre 
în domeniul asistenţei 
medicale”.

Alături de Xavier 
Becerra, candidatul lui 

Biden la funcţia de șef 
al Departamentului de 
Sănătate, Levine are sarcina 
de a supraveghea programe-
cheie din departament, 
10 birouri regionale la 
nivel naţional și Corpul 
Serviciului de Sănătate 
Publică al Statelor Unite.

Se pare că hormonii, 
machiajul și părul nu au 
reușit să facă să dispară 
defi nitiv masculinitatea din 
Levine. Încă de la începutul 
pandemiei, aceasta a 
promovat restricţii foarte 
dure și reguli agresive de 
distanţare socială, stârnind 
controverse.

i aceasta nu este o metaforă deoarece vânzătorii

oul lider de la Casa (nomen omen) a venit

Memoria franco-algeriană este de multă vreme sursă de tensiune. Președintele 
Emmanuel Macron face un gest, a anunţat Palatul Elysee. El a recunoscut, 

la începutul lunii martie a.c., „ceea ce Malika Boumendjel (văduva avocatului și lider 
naţionalist,moartă în august 2020) ar fi  vrut să audă”, că Ali Boumendjel a fost „torturat 
și asasinat” de armata franceză în timpul războiului din Algeria, în 1957. La vremea 
aceea, crima a fost prezentată ca sinucidere, reamintește Le Monde, citat de rador.ro.

Un târg de copii a avut loc, în noiembrie 2020, 
la Bruxelles. Pentru câteva zeci de mii de euro, 

cumpărătorii, de obicei homosexuali bogaţi, pot alege pe 
catalog casa, sexul, culoarea părului sau ochii „mărfurilor”, 
scrie https:/fl 24.net.

BIDEN INAUGUREAZĂ ERA BIDEN INAUGUREAZĂ ERA 
CASEI ALBE CURCUBEUCASEI ALBE CURCUBEU
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1 În Egiptul Antic, uleiul de gătit era 
impozitat și, pe deasupra, oamenii 

trebuiau să-l cumpere de la faraoni și li se 
interzicea reutilizarea uleiului cumpărat 
anterior. Scribii verifi cau fi ecare gospodărie, 
pentru a se asigura că se folosește cantitatea 
corespunzătoare pentru a confi sca proviziile 
mai vechi și pentru a forţa cumpărarea de 
ulei proaspăt.

2 Pecunia non olet sau Banii nu put! – 
este o vorbă latină. În secolul I d.H, 

împăratul roman Vespasian a impus o taxă 
pe urină. Urina din pișoarele publice a fost 
vândută ca ingredient esenţial pentru mai 
multe procese chimice, de exemplu a fost 
folosit la bronzare (nu se știe exact cum), 
precum și de către spălători cu sursă de 
amoniac pentru curăţirea și albirea togelor 
de lână etc. Prin urmare, cei care obţineau 
urină valoroasă de la colecţionari plăteau o 
taxă.

3 În Roma Antică, nu era neobișnuit 
ca proprietarii de sclavi să-i elibereze 

după un anumit număr de ani de muncă și să 
ceară plata unei anumite taxe. Sclavii puteau 
plăti această taxă, deoarece mulţi dintre ei 
aveau ocazia să lucreze în mai multe locuri 
și astfel puteau câștiga banii necesari pentru 
a-și obţine libertatea. Guvernul roman a 
cerut sclavului nou eliberat să plătească un 
impozit pe libertatea sa.

4 În timpul Evului Mediu, guvernele 
europene au plasat o taxă pe săpun. 

A rămas în vigoare foarte mult timp. Marea 
Britanie nu a abrogat-o până în 1835.

5 Anglia a implementat un impozit 
pe ferestre, taxând casele pe baza 

numărului de ferestre pe care le aveau.

6 În 1705, împăratul rus Petru cel Mare 
a pus un impozit pe barbă, în speranţa 

de a-i obliga pe bărbaţi să adopte aspectul 
bărbierit curat, obișnuit în Europa de Vest.

7 Francezii au avut o taxă pe sare numită 
gabela, care i-a enervat pe mulţi și a 

fost unul dintre factorii care au contribuit la 
Revoluţia Franceză.

8 În 1885, Canada a creat impozitul 
pe chinez, care a taxat intrarea 

imigranţilor chinezi în Canada. Impozitul a 
fost în vigoare până în 1923, când s-a adoptat 
o lege care interzicea intrarea chinezilor în 
Canada, cu câteva excepţii.

9 Japonia a impus o taxă pe whisky, care 
se bazează pe procentul de alcool în 

volum, astfel încât producătorii japonezi 
de whisky au început să-și dilueze produsul 
cu apă, pentru a evita taxa. Producătorilor 
europeni de whisky li s-a interzis să facă 
acest lucru; de aceea, whisky-ul japonez a 
avut un avantaj în Japonia.

10 În timpul domniei regelui Henry I 
al Angliei (între anii 1100-1135), 

tinerii care refuzau să lupte pentru rege erau 
taxaţi, iar pentru ca efectul psihologic să fi e și 
mai puternic, impozitul a primit numele de 
taxă pe lașitate. De-a lungul timpului, nivelul 
acestei taxe a crescut de peste trei ori și chiar 
s-a aplicat și pe timpul perioadelor de pace, 
fi ind eliminată după aproximativ 300 de ani.

De-a lungul istoriei au 
existat multe taxe ciudate, 

neobișnuite și chiar amuzante, unele 
implementate pentru a aduce venituri 
suplimentare, în timp ce scopul altora 
a fost de a promova schimbarea 
socială, în cele ce urmează, prezentăm 
un top 10 al celor mai bizare taxe, 
prezentate de efi le.com.

În Egiptul Antic uleiul de gătit era

În Roma Antică nu era neobișnuit

Avem de a face în România și peste tot pe planetă cu 
multiple surse de informare cu privire la realitatea 

înconjurătoare. Deși pentru bunăstarea noastră ca omenire 
cel mai important este adevărul despre realitatea istorică și cea 
prezentă, mass-media livrează publicului în special nimicuri 
despre „actualitatea zilei” – ce s-a mai întâmplat de la oră la 
oră – să fi i primul care afl ă, ca și cum asta ar fi  important.

Oamenii înţeleg greșit ce înseamnă să fi i informat. Cei 
mai mulţi cred că ești informat dacă ești la curent cu ultimele 
noutăţi din domeniul politic, economic, social etc. Din acest 
motiv, cei mai mulţi oameni sunt „abonaţi” la principalele 
trusturi de presă, pentru că li se oferă acolo actualitatea zilei. 
După părerea mea, informarea este cu totul altceva.

 Informarea este înţelegerea corectă a lumii în care trăim. 
Ori chestiunea asta n-o s-o găsiţi la TV sau pe site-urile 
agenţiilor de presă.  De la părinţi, rude, colegi, prieteni până 
la politicieni, mas-media, radio, fi lme, TV, internet etc, toate 
acestea sunt surse care pot fi  benefi ce procesului de informare 
cu privire la adevărul despre lumea în care trăim, sau pot 
fi  toxice, adică oferă minciuni, dezinformare, manipulare, 
propagandă, anti-adevăr, ascunderea adevărului și chiar 
distrugerea adevărului. Nimeni nu ne-a învăţat vreodată 
prin școală sau pe la TV că așa stă situaţia, că avem surse de 
informare corecte și surse de informare toxice și că trebuie să 
avem grijă CINE spune, UNDE spune, CE citim și DE UNDE.

Poporul nostru, în bunătatea și naivitatea lui, nici măcar 
acest lucru nu cred că îl conștientizează, că există oameni 
de bună credinţă, care vor să îl informeze corect și că există 
oameni de rea-credinţă, care vor să îl prostească. În timp ce 
oamenii de bună-credinţă (părinţi, rude, prieteni, profesori 
etc) pot fi  surse de informare de regulă doar din neștiinţă 
(nu cunosc nici ei adevărul/situaţia reală, motiv pentru care 
dau mai departe și altora lucrurile eronate pe care le știu ei), 
nu același lucru se poate spune despre presă. Presa poate 
dezinforma / manipula /menţine iluzii în creierul oamenilor 
în mod premeditat și intenţionat, dacă acesta este rolul dat 
de stăpânii ei.

Mass-media centrale (posturile de Radio și TV, 

principalele publicaţii tipărite – ziare, principalele site-uri 
de știri) ar avea, într-o situaţie normală, rolul să informeze 
oamenii corect cu privire la realitatea înconjurătoare de ieri 
(trecut, istorie) și de azi. Din păcate trăim astăzi cu toţii 
într-un sistem de exploatare controlat din umbră de forţe 
interesate care au ajuns să deţină aproape un monopol de 
transmiterea informaţiei prin radio, TV, fi lme, mass-media 
centrale. Prin intermediul presei (dar și prin curricula 
școlară și sistemul de învăţământ), aceste forţe reușesc să-i 
ţină pe oameni habarniști cu privire la ce se întâmplă în jurul 
lor – total rupţi de realitatea reală, dar bine înrădăcinaţi în 
„Matrix” – sistemul social pe care ni l-au impus împotriva 
noastră, în care noi suntem „sclavii muncitori”, iar ei sunt 
exploatatorii noștri nevăzuţi.

Faptul că mai vedem în mass-media centrală știri și 
informaţii corecte, relevante pentru binele nostru, se 
întâmplă din două motive:

Fie (1) de bună-credinţă care lucrează în trusturile de 
presă respective mai strecoară și adevăr / chestii utile printre 
grămezile de mizerie și dezinformare pe care le comandă / 
permite conducerea acelor trusturi / posturi / site-uri.

Fie (2) cei interesaţi în manipulare livrează intenţionat 
și porţiuni de adevăr pentru a câștiga credibilitate în ochii 
naivilor, există situaţii în care se oferă chiar și 99% din 
adevăr, dar se ascunde acel 1% care era esenţial.

Un autor contemporan, Henri-Pierre Cathala, își 
intitulează simbolic, o carte: „Epoca dezinformării” 
(1991), analizând trăsăturile generate ale acestui act 
profund antisocial, precum și formele sale de manifestare. 
Dezinformarea, ne spune Henri-Pierre Cathala, aparţine 
„artei ocolului”. Ea este întotdeauna deliberată, premeditată 
și mizează pe acţiuni subversive, cu scopul  de a deruta 
adversarul, victimizându-l, fi e el o personalitate politică, fi e 
un grup social, un stat sau o societate.

Dezinformarea este o formă a manipulării, Comunicarea 
are un singur sens, de la manipulator la manipulat, cu 
scopul ca ultimul să reacţioneze docil la ordinele primului. 
„Dezinformarea nu se rezumă numai la falsifi carea 
cunoștinţelor, ea se dovedește a fi  și o puternică pârghie de 
acţiune psihologică, de conducere a indivizilor, de dirijare a 
opiniilor și ideilor, a stărilor sufl etești și a comportamentelor 
umane” spune Henri-Pierre Cathala.

Dezinformarea este un termen apărut recent în limbajul 
de specialitate, deși se practica încă din antichitate. Este 
indiscutabil legată de informaţie, care poate fi  viciată în 
numele unor începuturi bine defi nite. Sunt concluziile la 
care a ajuns Vladimir Volkoff , autorul lucrării „Tratat de 
dezinformare” (2002): „Dezinformarea este o manipulare 
a opiniei publice, în scopuri politice, folosind informaţii 

tratate cu mijloace deturnate”.
Trebuie făcută o distincţie clară între un fapt și o 

informaţie. „Plouă” nu este o informaţie, ci un fapt. Acesta 
devine informaţie în momentul în care este comunicat de 
cineva unei alte persoane, fi e direct, prin metoda „gură/
ureche”, fi e mediat, prin telefon, ziar, radio, televiziune 
etc. Pe parcursul procesului de transmitere a informaţiei 
pot apărea - involuntar sau, dimpotrivă, intenţionat – 
distorsiuni, omisiuni, adăugiri de elemente noi etc care sunt 
tipice dezinformării.

Orice informaţie presupune prezenţa a trei variabile în 
care nu se poate avea încredere: informatorul (care poate 
face o confuzie între ploaie și stropii unui aspersor, de pildă), 
mijlocul de comunicare (telefonul se aude slab, permiţând 
confuzii între cuvinte, sau scrisoarea este caligrafi ată 
cvasiindescifrabil, ceea ce duce la același rezultat etc.), 
informatul (care poate crede că informatorul exagerează). 
Toate aceste elemente ne sugerează că aproape orice 
informaţie este supusă riscului denaturării. De aici rezultă 
că informaţia nu conţine niciodată adevărul sută la sută.

Termenul de dezinformare a apărut pentru prima dată 
în limba rusă, după al Doilea Război Mondial, și avea rolul 
de a desemna „practicile exclusiv capitaliste care urmăreau 
aservirea maselor populare”. De aici, termenul a trecut 
în limba engleză, cu înţelesul de „scurgere deliberată de 
informaţii care induc în eroare”. În Franţa, noţiunea a 
apărut în 1974 și era defi nită drept „utilizare a tehnicilor de 
informare, în special de informare în masă, pentru a induce 
în eroare, a ascunde sau a travesti faptele”.

Bazele dezinformării au fost puse în antichitatea chineză 
(aproximativ secolul V î.Hr.) de generalul Sun Tzi, în 
cartea sa intitulată „Arta războiului”. Postulatele acestuia 
erau următoarele:
· arta supremă a războiului constă în a învinge dușmanul 
fără luptă;
· toată arta războiului se întemeiază pe înșelătorie;
· un stat înainte trebuie ocupat intact, ruinarea acestuia este 
o politică inferioară. 

Pentru aceasta:
- trebuie discreditat tot ceea ce merge bine în ţara adversară;
- reprezentanţii claselor conducătoare ale ţării adversare 
trebuie determinaţi să întreprindă acţiuni ilegale. Reputaţia 
lor trebuie subminată prin orice mijloace și, la momentul 
oportun, aceștia trebuie supuși oprobiului public;
* trebuie răspândite discordia și gâlceava între cetăţenii ţării 
adversare;
* tinerii trebuie întărâtaţi împotriva bătrânilor;
* tradiţiile adversarilor trebuie ridiculizate.

Va urma

ÎN LOC DE MOTO: RECOMANDAT ORICUI CONSUMĂ ȘTIRI ȘI NU VREA SĂ FIE ANALFABET INFORMAŢIONAL

MASS-MEDIA, INSTRUMENT EFICIENT DE MANIPULARE MASS-MEDIA, INSTRUMENT EFICIENT DE MANIPULARE 
ŞI DEZINFORMARE A OPINIEI PUBLICE (I)ŞI DEZINFORMARE A OPINIEI PUBLICE (I)

Colonel (r) Liviu GĂITRAN
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 BERBEC
O energie pașnică ascunde 
schimbările care vor veni 
în curând. Există emoție și 
energie, ca atunci când toți 
câinii din cartier încep să 

latre la lună. Este posibil ca telefonul tău 
să sune, trebuie să primești mesaje text și 
să trimiți e-mailuri. Este posibil să ai un 
contract care necesită atenția ta imediată. 
Și este mult mai lung și poate mai 
complicat decât te așteptai.
 

 TAUR
Un plan bine defi nit pare 
să se destrame. Este 
momentul pentru un alt 
plan mai bun. În 

următoarea perioadă, treci pe pilot 
automat și navighezi de-a lungul zilelor. 
Unii oameni din jur sunt bucuroși să te 
ajute. Iar cele obișnuite care nu sunt de 
ajutor continuă să fi e așa. Totul este un 
teritoriu familiar. Dar în fundal, există 
senzația că schimbările vor veni în 
curând.

 GEMENI
În această săptămână, o 
mare schimbare intră în 
sfârșit în atenție. Câștigi 
o oarecare libertate. Este 

posibil să începi săptămâna lent, luând o 
zi liberă suplimentară. S-ar putea să 
aștepți până marți sau chiar miercuri 
pentru a răspunde la teancul de e-mailuri 
care se acumulează în căsuța de e-mail. Și 
în timp ce lucrurile par liniștite, senzația 
ta este urmează ceva. Pur și simplu nu 
poți știi ce va urma.

 RAC
În această săptămână, 
s-ar putea să vrei să 
mergi pe jos în parc sau 
să lucrezi în grădina. Este 

atât de ușor să ne așteptăm ca totul să 
rămână la fel. Dar când te uiți în urmă 
doar anul trecut, îți este amintit cât de 
mult se poate schimba. Acum, mai vin 
schimbări. Melodia pe care o tot auzi în 
minte un mesaj, dacă ai timp pentru a 
descifra mesajul, melodia se va opri.

 LEU
În această săptămână, 
poate vrei să demonstrezi 
că poți depăși anumite 
limite. Alții învață de la 

tine. Se pare că există un fl ux de energie 
bună și, pe măsură ce termini o sarcină, 
următoarea apare pe listă. Acest lucru 
poate provoca o scurtă întrerupere a 
curentului electric sau imprimanta nu 
mai comunică cu computerul timp de 
aproximativ o oră. Dar acesta ar putea fi  
un vestitor al lucrurilor viitoare.  

                       FECIOARĂ
O frică din trecut se 
risipește. În această 
săptămână, alții văd cât 
de mare este curajul tău. 

În următoarele câteva zile, poți aduce 
pace în viața voastră prin practici 
spirituale conștiente. Aceasta ar putea fi  o 
practică tradițională sau ceva destul de 
practic. Lucrul în mica ta grădină de 
legume poate fi  un act spiritual. Coacerea 
unei pâini de la zero pentru familia ta 
poate aduce un nou prilej de bucurie. 

                        BALANȚĂ
Săptămâna aceasta, este 
timpul să vă reechilibrați 

viața de zi cu zi. Știi intuitiv ce trebuie să 
se schimbe. În următoarele câteva zile, 
s-ar putea să te simți entuziasmat de 
respectarea unui buget. Chiar și în 
continuare, poți simți vânturile 
schimbării care cresc viteza. Ar putea 
exista o mulțime de documente cu privire 
la un caz în instanță sau o cerere 
guvernamentală. 

                 SCORPION
Un nou proiect începe 
într-un mod anevoios. 
Este important să fi i 
fl exibil. Acum simți că 

alergi într-un sprint. Aici îți canalizezi 
energia, pe măsură ce treci printr-o 
sarcină după alta. Poți rezolva problemele 
bancare, poți deschide conturi noi și poți 
transfera banii în portofoliul tău de 
investiții. În același timp verifi ci 
economiile din fondul de pensii prin 
intermediul site-ului companiei. Adaugă 
niște bani la pușculița ta.

           SĂGETĂTOR
Nu pari să accepți 
înfrângerea. Asigură-te 
că câștigul merită timpul 
tău. În următoarele 

câteva zile, încerci să cultivi obiceiuri 
bune pentru sănătate. Ai putea găsi 
modalități de a dormi mai odihnitor și de 
a utiliza vitamine sau ierburi pentru a îți 
îmbunătăți abilitățile mentale. În tot 
acest timp, s-ar putea să simți o neliniște 
care se strecoară peste tine. Schimbarea 
este la orizont.

                 CAPRICORN
Încercarea de a rămâne 
în vârf poate fi  
obositoare. Săptămâna 
aceasta, mergi cu fl uxul. 
S-ar putea să fi i în 

căutarea unor distracții ușoare, cum ar fi  
jocurile video care implică creșterea 
grădinilor virtuale sau culcat într-un 
hamac în curte. O legătură bruscă între 
tine și un partener ar putea duce la o 
distracție sexy. De-a lungul acestor câteva 
zile, te simți calm, dar știi că există 
întotdeauna un calm înainte de furtună.
       

      VĂRSĂTOR
Vei face mai multe 
progrese folosind 
diplomația. Evită să 
dictezi publicului tău. În 

următoarele câteva zile, simți o mare 
recunoștință pentru familia ta. Poate că 
ai avut mai mult timp cu copiii tăi pentru 
că lucrezi de acasă. În general, calmul 
este frumos, dar știi că lucrurile se vor 
schimba în curând. Ai putea avea 
conversații grozave, care să provoace 
gânduri cu o persoană interesantă. 
Timpul trece repede în timp ce râdeți și 
vorbiți.

 PEȘTI
Este ușor să fi i prins în 
activități săptămâna 
aceasta. Gândurile tale 
se stabilesc la ceea ce 

este practic și important. Poți să te 
îndepărtezi de mass-media, să oprești 
notifi cările și să asculți sunetele 
ambientale ale păsărilor care cântă afară. 
Știi că pacea este trecătoare și că lucrurile 
se vor schimba. S-ar putea să ai mai multe 
conversații cu membrii familiei, eventual 
să planifi ci evenimente viitoare. 

Horoscop săptămânal

Cămara cu planteCămara cu plante Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:
CE NU AI VOIE PE STOMACUL GOLCE NU AI VOIE PE STOMACUL GOL

22 mai - 21 iunieGEMENI

Editorial de 
Mariana PODEANU;
 www.ziarulploieştii.ro

EDI ȘI ADRIAN, DOI PETROLIȘTIEDI ȘI ADRIAN, DOI PETROLIȘTI

Un pahar cu suc proaspăt de 
portocale? O cafea? Sună 

tentant, dar unele alimente, chiar 
și dintre cele sănătoase, nu sunt o 
alegere bună pentru momentele 
în care ai stomacul complet gol, în 
special dacă resimţi în mod repetat 
un oarecare disconfort gastric.

Cafea
Pentru mulţi, să-și 

savureze cafeaua de dimineaţă este 
esenţial. Prepară licoarea neagră 
pe jumătate adormiţi și o beau 
pe nerăsufl ate. Este recomandat 
ca această băutură să fi e însoţită 
întotdeauna de un aliment (măcar 
2-3 biscuiţi digestivi), mai ales 
în cazul persoanelor cu stomac 
sensibil. Cafeaua irită mucoasa 
gastrică, provocând arsuri și refl ux, 
dar și unele ceaiuri, cum sunt cel 
verde sau negru, băute pe stomacul 
gol, pot provoca senzaţie de greaţă, 
arsuri sau dureri de stomac.

Alimente și băuturi dulci
Ce se întâmplă dacă 

începi ziua cu un suc de fructe, 

brioșe sau pâine albă cu gem? Din 
cauza cantităţii mari de zahăr, 
glicemia crește rapid și mult, iar 
pancreasul va fi  suprasolicitat, fi ind 
nevoit să secrete o cantitate mare 
de insulină ca să aducă glicemia 
la normal. Creșterile importante și 
frecvente ale glicemiei pot duce în 
timp la diabet, sindrom metabolic, 
obezitate, afectarea vaselor de 
sânge.

Citrice
Citricele (portocale, 

grepfrut, kiwi) și sucul acestora 
e bine să fi e evitate pe stomacul 
gol, fi indcă pot să irite mucoasa 
esofagiană și gastrică și să dea 
senzaţie de arsură. Nu și apa cu 
suc de lămâie, indicată a fi  băută 
dimineaţa, pe stomacul gol, fi indcă 
ajută la eliminarea toxinelor.

Ce ai voie pe stomacul gol
Așa cum unele alimente 

sunt contraindicate, altele ne fac 
bine. De pildă: OVĂZ. Are multe 
fi bre solubile și protejează mucoasa 
stomacului de sucurile acide; 

PÂINE PRĂJITĂ CU OU FIERT. 
Graţie cantităţii mari de proteine 
și grăsimilor bune, ouăle sunt 
săţioase și ne ajută să ne menţinem 
energia de-a lungul zilei; NUCI. 
Sunt bogate în seleniu și ajută la 
scăderea acidităţii stomacului, 
reglând pH-ul, ceea ce reduce 
riscul de ulcer gastric.

Primul a luat un titlu cu 
CFR-ul. O recunoaștere a 
muncii pe care a depus-o în 
Liga I. A învățat, a studiat, a 
experimentat și a reușit. La 
un nivel înalt și la o vârstă 
propice pentru o lansare pe 
orbita fotbalului european.

Al doilea a luat calea 
străinătății de câteva decenii bune. Și a luat-o 
sistematic, pas cu pas. În fotbalul elvețian, a stat pe 
lângă antrenori cu nume, cu valoare, a trecut prin 
toate, de la secund, la director sportiv, a acumulat și 
după muncă, a venit răsplata. Ursea a încheiat sezonul 
în Ligue 1, cu Nice, deasupra unor foste campioane, 

și-a salvat clubul de la retrogradare, ba chiar a terminat 
în prima jumătate a clasamentului. Nu oriunde, dragi 
ploieșteni, ci într-un campionat, așa cum el spunea 
în urmă cu câteva zile, din ”big fi ve”. Adică într-un 
campionat dintre cele cinci - Spania, Italia, Germania, 
Anglia și Franța - considerate elita Europei.

Ei au zburat unde i-au dus soarta și avântul. Noi 
ne-am zbătut să ne găsim cadența. Am promovat, am 
eșuat, încercăm să revenim, ne chinuim să așezăm din 
mers piesele unui puzzle care ar trebui ca să compună, 
la fi nal, o promovare mult dorită de toți fanii. 

Ei ne privesc cumva de sus. Și aici nu mă refer la 
aroganță, ci pur și simplu la distanța la care ei se afl ă 
acum de fotbalul de aici, al nostru cel de toate zilele. 
De ce ei doi au reușit și noi batem pasul pe loc, n-aș ști 
să spun. Nici să-mi dau seama. Ceva-ceva o fi  în aer, 
că poluarea, că râul, că ramul, n-am habar. E doar un 
gând al meu, e-o bănuială că ceva este dacă nu putred, 
probabil neprietenos în Danemarca noastră. 

Îi tot admir pe Edi și pe Adrian. ”Să nu ne uiți”, 
i-a scris amicul Anghelescu pe Facebook fostului 
antrenor al CFR-ului, după ce a luat titlul acum o 
lună. ”Să nu ne uiți”, îi mai zice în glumă Vivi Răchită 
fostului său coleg de cameră de la Petrolul, când mai 
stau ei la o șuetă de vacanță. 

Ei n-au uitat, cu siguranță, că au fost vremuri când 

Petrolul a făcut parte din viața lor. Doar că atât unul, 
cât mai ales celălalt, sunt ambii la ani buni lumină 
de ceea a fost aici, pe plaiuri prahovene, în ultimele 
câteva sezoane. Coincidența face ca atât Ursea, cât 
și Iordănescu să fi e în cărțile aceleeași echipe din 
Ligue 1, Brest. Și vorba ceea, din doi să îi aleagă pe...
amândoi, nu? 

Noi să-i aplaudăm și să sperăm - sau să visăm, 
totuna - la niște timpuri în care Petrolul să-și permită 
să fi e ofertantă pentru niște foști jucători ai săi. Doi 
petroliști, Edi și Adi.

Primul, Edward Iordănescu, are în C.V.  27 de partide sub culorile Petrolului, în 
urmă cu aproape 18 ani. 

Al doilea, Adrian Ursea, a început fotbalul aici, la juniori, și a dansat cu ”lupii 
galbeni” vreo 5 sezoane. 

P l l fă d l D ă â ll l b l d l d b h

Chiar dacă ţi-e tare foame, nu e întotdeauna o idee bună să mănânci orice ai poft ă sau la îndemână. 
Consumate pe stomacul gol, unele alimente îţi pot crea neplăceri.
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PLAY-OFF-UL LIGII 1!

Performanță majoră pentru baschetul 
masculin ploieștean: echipa Clubului 

Sportiv Municipal a reușit promovarea în 
Liga Națională la fi nalul turneului găzduit 
de Sala Sporturilor Olimpia, dupa victoria 
de duminică seara, 80-74, cu formaţia 
CSU Târgu Mureș, obținută în fața a 350 
de spectatori! Astfel, elevii lui Ionuț Ivan, 
Eugeniu Melnic și Robert Munteanu vor 
juca în prima liga, Ploieștiul fi ind din nou 
reprezentat la acest nivel după ce multipla 
campioană CSU Asesoft  s-a desfi ințat.

Diferenţa s-a făcut în sfertul al 3-lea, care 
a început cu două puncte mureşene, dar a 
continuat, de la 40-37 pentru adversari, cu 
6 minute foarte bune ale CSM-ului, care 
a executat perfect schemele pentru pivoţi 
şi a reuşit un 22-3 ce a dus tabela la un 
59-43 aproape imposibil de recuperat. La 
ultima pauză s-a intrat cu 12 puncte avans 
pentru noi, 65-53, iar în sfertul al 4-lea am 

jucat fără riscuri, cu atacuri lungi şi atenţie 
sporită în apărare, pentru a nu le permite 
vizitatorilor să reintre în meci. Au venit, 
totuşi, la 4 puncte cu 66 de secunde înainte 
de fi nal, 74-78, dar eroul partidei, Andrei 
Ene, a mai reuşit un lay-up cu care a atins 
„borna” 36 astăzi şi a pus capăt dubiilor 
privind cea de-a doua echipă promovată 
în Liga Naţională, alături de câştigătoarea 
turneului, Rapid Bucureşti.

CSM a evoluat în formula: A. Damian 
(2 puncte), C. Dumitru, A. Carabulea (9), 
Negoiţescu (14), A. Ene (36), ulterior intrând 
pe parchet şi Reynolds (10, 1×3), O. Iancu 
(5, 1×3), M. Ianuli (4) şi Al. Neguţ. Ceilalţi 
băieţi care au contribuit la performanţa din 
acest sezon au fost tinerii Mihai Comănescu, 
Alexandru Chirilă, Horia Scărlătescu, Luca 
Dănescu, Cristian Velcea, George Angelian, 
Iulian Geangu, Vlad Oţelea, David Petre şi 
Andrei Rogozanu.

Vlad Negoiţescu, MVP al turneului, 
Goran Martinic, cel mai bun 

marcator și pasator!
Reprezentată la Ploieşti de Adrian 

Voinescu şi Constantin Ioan, Federaţia 
Română de Baschet a premiat primele 
trei formaţii clasate la Turneul Final, dar 
a oferit şi trei premii individuale. Astfel, 
muntenegreanul celor de la CSU Târgu 
Mureş, Goran Martinic (34 ani) a primit 
două cupe, pentru „cel mai bun pasator” şi 
„cel mai bun marcator” al competiţiei, având 
30 de assisturi (6/meci) şi 122 puncte (24.4/
meci), iar Vlad Negoiţescu a fost declarat 
MVP al turneului graţie evoluţiei sale, dar 
şi cifrelor realizate: 18 puncte/meci, 8.2 
recuperări/meci şi un indice al efi cienţei de 

20.4/meci.
„A fost un consum extraordinar de mare 

de energie! Să joci cinci meciuri în cinci 
zile este foarte greu, sper că nu se va mai 
întâmpla vreodată în viaţa mea şi, dacă mă 
aude cineva de la federaţie ar fi  bine să nu 
mai lase să se întâmple aşa ceva. A fost foarte 
greu, dar e ok că s-a terminat totul cu bine 
şi toată lumea e fericită. În ceea ce priveşte 
Liga Naţională, sper ca şi conducerea să se 
ţină de promisiuni şi să avem un buget care 
să ne permită să avem o echipă competitivă. 
Poate nu cum era pe vremuri Asesoft , care a 
stabilit nişte standarde foarte înalte, ceea ce 
nu e rău, dar măcar să sperăm în 2-3 ani să 
tindem către top 4 în România”, a declarat 
Vlad Negoițescu.
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 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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erformanță majoră pentru baschetul jucat fără riscuri cu atacuri lungi şi atenţie

CSM PLOIEȘTI A PROMOVAT ÎN LIGA NAȚIONALĂCSM PLOIEȘTI A PROMOVAT ÎN LIGA NAȚIONALĂBaschet

Echipa „U16” a FC Petrolul Ploiești a ratat califi carea în ultimul act al Ligii Elitelor, 
după ce elevii lui Laurențiu Tureac au pierdut semifi nala cu Academica Clinceni, 

disputată la Buzău. Ilfovenii s-au impus cu scorul de 3-0 (1-0), golurile fi ind reușite de 
Burcea (min. 38), Nemțanu (min. 65) și Constantin (min. 74).

FC Petrolul: Andrei Jercălău – Andrei Giamănu, Vlad Balea, Petre Alexandru, 
Sebastian Alexandrescu, Mihnea Rădulescu, Eduard Preda, Mihai Terțea, Alex Mitran, 
Albert Dima, Augustin Giamănu. Rezerve: Th eodor Stancu – Rareș Nicolae, Denis 
Ardeleanu, Alin Baciu, Tudor Catargiu, Gheorghe Nicolae, Mario Ioniță. 

LIGA ELITELOR / PETROLUL LIGA ELITELOR / PETROLUL 
U 16 S-A OPRIT ÎN SEMIFINALEU 16 S-A OPRIT ÎN SEMIFINALE

FC Petrolul Ploiești 
și-a asigurat, pentru 

un an, serviciile unui 
mijlocaș care a evoluat 
la o echipă de play off , 
în recentul sezon al Ligii 
1, Academica Clinceni. 
În vârstă de 36 de ani, 
Eugeniu Cebotaru are 
la activ 151 de prezențe 
și 17 goluri marcate în 
Liga 1 din România, 
bifate în perioada 2006-
2011, atunci când a 
evoluat pentru Ceahlăul 
Piatra Neamț, și între 

2019-2021, în tricoul 
Academicii Clinceni.

Cu 68 de apariții în 
prima reprezentativă a 
Republicii Moldova, noul 
echipier al Petrolului a 
mai evoluat, de-a lungul 
carierei sale, în țara 
natală, pentru Zimbrul 
Chișinău, grupare cu 
care a câștigat de două 
ori Cupa Moldovei (2003, 
2004), și în eșalonul 
secund din Rusia, la 
Spartak Nalchik și Sibir 
Novosibirsk.

5 MEDALII 5 MEDALII 
PENTRU ȘAHIȘTII PLOIEȘTENI LA PENTRU ȘAHIȘTII PLOIEȘTENI LA 
BITCOIN ROMANIA CHESS OPEN

Şahiştii de la CSM 
Ploieşti au participat, 

în weekend, la cea de-a 
III-a ediţie a „Bitcoin 
Romania Chess Open”, la 
care au luat startul 175 de 
copii, reuşind să obţină 
un loc I, trei locuri II şi 
un loc III. Performanţele 
şahiştilor de la CSM Ploieşti 
(antrenor Petre Grigore) 
au fost următoarele: locul 

I – Vladimir Boştină „U6”; 
locul al II-lea – Antonia 
Ciapă (senioare), Melania 
Grigore (U6), Daria 
Constantinoiu (fete, U8); 
locul al III-lea – Alexandru 
Constantinoiu (U10). 
Ceilalţi sportivi înscrişi în 
concurs au fost: Matilde 
Bologna, Cezara Ferar, 
Emma Davicenco, Diana 
Florea.
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Grupa „2010” a FC Petrolul Ploiești 
a participat, la fi nalul săptămânii 

trecute, la Caraimanul Kid`s Cup, o 
competiție juvenilă organizată de către ACS 
Caraimanul Bușteni. Elevii lui Ciprian Pura 

s-au clasat pe prima poziție, după un parcurs 
fără greșeală: 7-0 cu Brașovia Brașov, 6-0 cu 
Caraimanul Bușteni și 6-0 cu Forex Brașov, în 
faza grupelor, apoi 3-1 cu Panaceea Măneciu, 
în semifi nale, și 4-1 cu CSM Ploiești, în 

ultimul act al turneului.
Pentru Petrolul au evoluat: 

Rareș Manolache (11 goluri), 
Rareș Ilie (6 goluri), Nicolas 
Ionică (3 goluri), Andrei 
Nicoară (1 gol), Vlad Ionescu 
(1 gol), Luca Stoica (1 gol), 
Mihai Fâșie (1 gol), Erik Popa 
(1 gol), Iustin Păuna, Vlad 
Vâlcu, Alexandru Bălescu, 
Iulian Moroiță, Gabriel 
Bunea, Sebastian Iorga și 
Darius Mierloiu.

GRUPA 2010 A PETROLULUI, GRUPA 2010 A PETROLULUI, 
CÂȘTIGĂTOARE LA CARAIMANUL KID’S CUPCÂȘTIGĂTOARE LA CARAIMANUL KID’S CUP

reclamaţiilor moderate” de sub 1% la aproape
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