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„Nu succesul merită recompense, ci efortul.”
- Culese de Tata  John Ruskin (1819 - 1900) scriitor englez
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Ducele de Kent, Ducele de Kent, 
bisexualul drogat şi bisexualul drogat şi 
moartea din hidroavionmoartea din hidroavion
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Pe ce cheltuie CJ Pe ce cheltuie CJ 
Prahova împrumutul Prahova împrumutul 
de 165 milioane leide 165 milioane lei

-Preafericite?... Preafericite?…   
Dormiți!

-Mmm…nu. Cum să dorm!? Dorm eu 
vreodată?
-Mă scuzați, Sfi nția Voastră! Am auzit 
că sforăiați și am crezut…
-Ai crezut prost. Mă rugam pentru 
voi, păcătoșilor, dar mai încet, așa, ca 
pentru mine. Ia zi! De ce m-ai trezit din 
rugăciune?
-Preafericite, a sunat Șefu’!
-Cum…Șefu’!? Șefu’…Șefu’?
-Aaa, nu Șefu’…Șefu’! Dacă era El, cred 
că vă căuta direct pe domnia voastră! 
V-a sunat Șefu’ de la Cotroceni.
-Măi, prea-puțin fericitule, eu nu am 
șef la Cotroceni. Singurul nostru Șef e 
bunul Dumnezeu…Așa, și ce voia?
-A zis să vă îmbrăcați în mireasă și la 
ora 12 vă așteaptă la el…
-…Măi împielițatule, cum îți permiți să 
îmi spui să mă îmbrac în mireasă!?
-Preaferite, să-mi fi e cu iertare și 
plecăciune dar nu eu am zis asta. El a 
zis. Șefu’ de la Cotroceni. Eu doar v-am 
transmis.
-Lasă că mă lămuresc eu! Și ce a mai 
zis?
-Vreo două minute nu a mai zis nimic…
abia apoi a zis că vrea să vă cipeze…
pardon!…decoreze!
-Pentru ce?
-Pentru merite deosebite!
-Adică recunoaște că biserica e unul din 
stâlpii societății? Recunoaște că avem 
cea mai frumoasă Catedrală din partea 
asta de lume? Recunoaște că învățăm 
lumea să nu fure, să nu dea în cap, să 
nu facă rele…Recunoaște el toate astea?
-Nu cred, Preafericite!
-Atunci!?
-A zis că vrea să vă decoreze pentru ce o 
să fi e de aici înainte.
-Și ce o să fi e de aici înainte?
-O frăție!
-O ce? O frăție!? Cum vine asta?
-Simplu. Să știe toți credincioșii că v-ați 
făcut frați!
-Eu, frate cu…
-Da, Preafericite. Vrea să vă faceți frate 
cu…el, până trece vaccinarea!
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Mă doare-n băşcălie!
O actriță căreia nu îi dăm numele pentru 

că o prețuim foarte tare, în fi ne, Flăcărica 
dintr-un rol, ploieșteancă de felul ei și antivaccinistă, 
se întreabă, considerând că neimunizații sunt 
discriminați, ce ar fi  dacă la vot s-ar duce numai cei 
care au primit doza: Simplu: social-democrații și 
auriștii n-ar mai trece pragul electoral, de asta ce zici?

-De n-ați merge voi la urne
Mulțumim, e foarte bine!
Vom scăpa de hAUR-iuriști
Și pe veci, de comuniști!

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
• bannere şi rollup-uri • 
etichete autocolante

 • fi rme luminoase • obiecte 
promoţionale personalizate 

• colantări auto
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR PUTEA PIERDE CÂTEVA ZECI PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR PUTEA PIERDE CÂTEVA ZECI 
DE MILIOANE DE EURO DIN PROIECTELE EUROPENE

Scriam așa săptămâna trecută: „ADR Sud-
Muntenia a atenționat Primăria Ploiești 

că poate pierde proiectele europene derulate 
prin POR 2014-2020. Din adresa ADR afl ăm că 
pentru 18 proiecte nu există contracte de execuție 
semnate.” Formularea din adresa ADR suna cam 
așa: „pentru multe din ele (n.n.-proiecte) există 
posibilitatea nefericită a neimplementării, implicit 
a pierderii fi nanțării și a returnării sumelor care 
v-au fost virate prin rambursări/cereri de plată.” 
În ediția trecută promiteam că vom reveni cu 
amănunte, ceea ce și facem astăzi. Dar precizăm: 
Primăria nu va rata toți banii europeni, dar o 

bună parte din ei-da. Deja a început cu prima 
serie de fonduri pierdute, deocamdată, 6 mil. de 
lei. Deranjant este însă altceva: municipalitatea 
nu dă semne că ar face din cele 22 de proiecte 
europene prioritatea zero, ci se complace într-un 
soi nepermis de delăsare.

După cum se cunoaște, Primăria Ploiești a 
obținut fi nanțare europeană prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru 
22 de proiecte, în valoare totală de 503.728.024 lei, 
din care fonduri nerambursabile-447.921.895,73 
lei, ceea ce înseamnă 88,92% procent de fi nanțare 
UE, din totalul volumului de lucrări.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
SE SCUMPEȘTE APA LA PLOIEȘTI!
Bun. Avem scumpiri în serie. 

După deșeuri menajere și termie, 
se majorează și prețul apei, pentru 
consumatorii din Ploiești. Cică așa a 
solicitat Apa Nova, iar consilierii locali se 
execută. Dar în relația cu clienții ei folosesc 
un termen care să nu irite: „ajustare tarif 
apă”. Care va să zică, la prima factură, 
așteptați să plătiți următoarele prețuri 

„ajustate”: 3,11 lei/mc (3,3899 lei cu TVA 
de 9%) la apă și 1,38 lei/mc (1,5042 lei 
cu TVA) la canalizare. Veste bună: apa 
meteorică nu e trecută în hotărâre, deci 
cu asta scăpăm! Teoretic, nu cumva să 
ne trezim și cu aceasta majorată așa, de 
la sine. Vechile prețuri erau de 2,91 fără 
TVA la apă și 1,26 lei fără TVA pentru 
canalizare.

v

v

Prețul energiei termice s-a majorat. 
Dar populația de la bloc poate să 

stea liniștită, ea nu va fi  afectată în niciun 
fel, va plăti la căldură la fel ca iarna trecută, 
la fel ca acum două ierni. Municipalitatea 
s-a angajat să achite 249,90 lei cu TVA/
gigacalorie, în timp ce abonații vor fi  
taxați cu 222,49 lei/Gcal! Din 2012 și până 
astăzi, Primăria Ploiești a plătit subvenții 
la gigacalorie de peste 250 de milioane de 
lei. Bani care în realitate puteau fi  utilizați 
pentru modernizarea sistemului, astfel 
încât să nu mai existe atâtea pierderi în 
rețea. Și atâtea scumpiri.

Mai multe amănunte în pagina 3

ZIUA IMNULUI NAȚIONALCUM CUM 
ARUNCĂM ARUNCĂM 
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Astăzi, România celebrează pentru a 23-a 
oară Ziua Imnului Național, sărbătoare 

instituită în 1998, prin Legea nr. 99. Data a fost 
aleasă ca simbol al unității Revoluției Române 
de la 1848, în această zi imnul „Deșteaptă-te 
române!” fi ind cântat pentru prima dată în mod 
ofi cial. Melodia pe versurile poetului Andrei 
Mureșan și muzica lui Anton Pann a devenit 
imn național al țării în 1990.
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE FURT DE PRODUS 

PETROLIER ȘI CONTRABANDĂ CU 
ȚIGARETE

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică 
Prahova au efectuat 5 percheziții în 
localități din Prahova, la locuințele unor 
persoane bănuite că ar fi  sustras produse 
petroliere din cantitățile transportate cu 
autocisternele, pentru stațiile de distribuție 
a carburantului. „Din cercetări a reieșit că, 
începând cu luna mai a.c. și până în prezent, 
trei bărbați, cu vârste între 34 și 52 de ani, 
din județul Prahova, ar fi  sustras produse 

petroliere și ar fi  desfășurat activități de 
prelucrare, transport și comercializare a 
acestora, în afara unui antrepozit fi scal. La 
punctul de lucru al unei societăți comerciale, 
ar fi  fost descoperit un autocamion, în care 

se afl a o cantitate foarte mare de țigarete de 
contrabandă. Astfel, în urma perchezițiilor, 
au fost ridicate înscrisuri, telefoane 
mobile, 85.550 de litri produs petrolier și 
9.313.340 de țigarete, fără timbru fi scal 
aplicat”, a precizat IPJ Prahova. Valoarea 
totală a țigaretelor indisponibilizate este de 
4.657.670 de lei. De asemenea, potrivit IPJ 
Prahova, au fost indisponibilizate o cisternă 
și un autocamion, până la fi nalizarea 
cercetărilor. 3 dintre persoanele bănuite au 
fost reținute pentru 24 de ore, urmând ca, 
ulterior, să fi e prezentate Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești, pentru luarea 
unei alte măsuri preventive. La activități, 
au participat polițiști ai Serviciului de 
Investigare a Criminalității Economice din 

Prahova și ai Serviciului pentru Acțiuni 
Speciale. Acțiunea a benefi ciat de sprijinul 
Direcției Operațiuni Speciale din cadrul 
Poliției Române.

POLIȚIȘTI LOCALI, RĂNIȚI
 ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER 
PE DC 68, LA VADU PĂRULUI

Accidentul rutier s-a produs pe DC 
68, pe raza localității Vadu Părului, din 
Albești, după ce o autospecială a Poliției 
Locale Albești a intrat în coliziune cu un 
alt autoturism. La fața locului s-au deplasat 
echipaje ale Poliției și ale Serviciului de 
Ambulanță. Ambii polițiști locali care se 
afl au în autospecială au acuzat dureri, au 
fost asistați medical la fața locului și au 
necesitat transportul la spital.  

Ministruța-Sărăcuța Raluca 
Turcan a făcut una de 

oaie, mai de oaie ca atunci când 
uitase câți ani are. A vrut să pară 
cucoana deșteaptă și i-a urat „La 
mulți ani” baronului Samuel von 
Brukenthal, fondatorul muzeului 
din Sibiu  care îi poartă numele. 
Acuma, pentru știutori, omul s-a 
născut în 26 iulie 1721 și a murit 
în 1803. Dar pentru că nu putea sta 
impasibil la urările de partid și de 
stat ale liberalei Tutuța, omul s-a 
ridicat din mormânt și i-a zis:

-Amabilă duduie, mă simt profund 
mișcat,

Chiar dacă stau în criptă... de 200 
ani culcat!

Să-ți mulțumesc acuma n-o să pot,
Că sunt, tu n-ai afl at?, olecuțică 

mort.

Dar Ministruța-Sărăcuța 
nu s-a lăsat: ne-a certat 

pe toți că am făcut mișto de ea la 
faza de mai sus și a insistat să fi e 
penibilă, dându-ne un exemplu cu 
Eminescu, poetul, căruia i-am zice 
în fi ecare zi de 15 ianuarie „La mulți 
ani”: „Sunt nevoită să fac câteva 
precizări acum, așadar, spunem 
«La Mulţi Ani, Mihai Eminescu» în 
fi ecare an de 15 ianuarie. Suntem 
mândri de moștenirea lăsată nouă, 
tuturor, prin geniul creator al lui 
Mihai Eminescu, poetul nepereche 

al neamului românesc. Prin acel 
«La Mulţi Ani» de 15 ianuarie 
marcăm în fi ecare an ziua de 
naștere a marelui poet.”

-În memoria orală
Au românii o zicală:
Prostul nu e prost destul
Dacă nu e și fudul!

Premierul Cîțu a declarat: 
„Nu vreau să mai investim 

în cercetare și educație fără să avem 
rezultate”. Mda, de parcă s-a rupt 
vreun guvern până acum să dea 
bani acestor două sectoare care, 
în fapt, ar însemna avangarda 
oricărei societăți zdravăne la 
cap. Florine, văd că tu te lupți cu 
dictonul ăla vechi de când lumea: 
ce-a fost înainte, oul sau găina? La 
cât de școlit prin America te dai, 
ar fi  trebuit să știi că ăia de-aia au 
ajuns unde au ajuns, că au investit 
în creiere, bre!

-Dumnezeu stă gânditor,
Se uită la Florinel:
Oare acest dregător
Are creierul la el?

Enervată că procurorul 
general al României, 

Gabriela Scutea, a susținut 
desfi ințarea secției speciale 
de anchetare a magistraților, 
senatoarea Diana Șoșoacă s-a 
dezlănțuit:  „SRI este obligat să 
identifi ce magistrații care alcătuiesc 
mișcarea împotriva  Constituției 
României din cadrul sistemului 
judiciar.

Avem toate motivele să credem 
că, în contextul  războiului 
hibrid început de ceva vreme 

la scară mondială, o coloană 
a cincea a forțelor având 
interese  divergente cu interesul 
național românesc acţionează 
în justiția română. Prejudiciile 
create României  de această 
mișcare subversivă sunt imense 
și deja evidente.  Deconspirarea și 
anihilarea ei sunt priorități urgente.”

-Pe Șoșo ascultând avem indicii,
Iar statistica ne-o spune evident,
Că sunt ușoare cazuri în ospicii
Și foarte multe-n Parlament!

Și tot Șoșoacă, fi indcă madama 
se dă în bărci toată ziulica, 

le-a cerut premierului Florin 
Cîțu și ministerelor Educației, de 
Externe și Culturii să-l întrebe 
pe Ludovic Orban și să îi explice 
de ce nu îl place pe Eminescu. 
Asta apropo de momentul în care 
președintele Camerei Deputaților 
i-a tăiat cuconetei microfonul 
când recita, parcă la o moțiune 
de cenzură, versuri din Scrisoarea 
a III-a. Se aude că Orban i-ar fi  
răspuns direct:

-O spun fără de ocol:
Pe Eminescu îl ador!
Eu ți-am tăiat microfonul
Fiindcă era prost actorul!

Președintele PNȚCD, 
Aurelian Pavelescu, 

s-a apucat să-l facă pe Liviu 
Dragnea erou național: „Trimis 
în închisoare nevinovat de o 
conjurație parastatală și în 

aplauzele frenetice ale ambasadelor 
și multinaționalelor, Liviu Dragnea 
a ieșit astăzi învingător. Cei care 
l-au trimis la închisoare vor cădea 
în uitare, dar Dragnea va rămâne, 
prin povestea lui, în mintea 
oamenilor.”

-Nu e nevoie să ne spui

Că Dragnea nu e șarlatan.
Un lucru-i sigur: tu rămâi
Cel mai mare șobolan!

Fostul securist „Ciripoi” 
și fostul parlamentar și 

pușcăriaș Sorin Roșca Stănescu îi ia 
peste picior pe cei de la PSD: „Este 
adevărat, domnilor din PSD, că i-ați 
dat tot felul de asigurări lui Codrin 
Ștefănescu, din momentul în care 
Dragnea a ieșit din pușcărie, că veți 
fi  curajoși, că vă veți lupta pentru 

drepturile și libertățile oamenilor 
și partidul va ieși din stagnarea în 
care se afl ă? E adevărat? Și, dacă e 
adevărat, de ce sunteți fătălăi, de 
ce toate asigurările dumneavoastră 
sunt doar telefonice? Hai! Ieșiți la 
drumul mare!“

-Roșca vicleanul, pușcăriaș de 
soi,

Ar vrea să-i scoată pe-ăștia la 
război.

Nu te umfl a în vene, Ciripoi:
Că intri la... răcoare  înapoi!

DNA a interceptat o 
convorbire între primarul 

sectorului 5, Popescu Cristian 
„Piedone” și liderul sindicatelor de 
la metrou, Ion Rădoi:

Piedone: După ce o să învii 
(n.n.-scapi de proces), îmi dai și 
mie o jumate de stație la Izvor?

Rădoi: O juma de stație întreagă 
îți dau!

Prins cu mâța-n sac, primarul a 
zis întâi că a glumit, apoi s-a apucat 
să demoleze chioșcurile din stațiile 
de metrou din raza administrativă 
a sectorului. După aia cică l-ar fi  
sunat Rădoi:

-Văleu, inima mă doare,
Ce mi-ai făcut, frățioare,
Mi-ai luat banii și averea... 
-Mi-am salvat, Ioane, pielea!

 Săptămâna pe scurt 
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BĂTAIE PE O STRADĂ DIN 
DUMBRAVA. UN BĂRBAT A FOST 

REȚINUT
Polițiștii din cadrul Secției nr.10 de 

Poliție Valea Călugărească au fost sesizați, 
de către un bărbat, despre faptul că acesta 
ar fi  agresat un alt bărbat, în timp ce se 
afl a pe o stradă din comuna Dumbrava. 
„Polițiștii s-au deplasat la fața locului 
unde au constatat că apelantul, afl at 
sub infl uența alcoolului a intrat într-un 
confl ict spontan cu un alt bărbat, care se 
afl a de asemenea sub infl uența alcoolului”, 

a precizat IPJ Prahova. Bărbatul a fost 
sancționat contravențional conform Legii 
61/1991 cu amendă în valoare de 1.000 de 
lei. În cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de lovire sau alte violențe. În 
urma administrării probatoriului, față de 
bărbat s-a luat măsura reținerii pentru 24 
de ore, a anunțat IPJ Prahova.
INCENDIU VIOLENT LA UN CENTRU 

DE ÎNCĂRCARE BUTELII DIN 
FÂNTÂNELE

Un incendiu violent a cuprins cu 
repeziciune o construcție si mai multe 

turisme, la un depozit din localitatea 
Fântânele. „La sosirea echipajelor de 
pompieri, incendiul se manifesta violent si 
generalizat pe o suprafață de aproximativ 
1500 mp cuprinzând 2 cisterne GPL, 20 
de cluburi de carburant, un cap tractor, 

un autoturism. Totodată, a fost afectată 
întreaga locuință și anexele pe o suprafață de 
aproximativ 80 mp”, a anunțat ISU Prahova. 
În urma incendiului două persoane au fost 
rănite. Este vorba, potrivit ISU Prahova, 
despre un băiat în vârstă de 17 ani cu arsuri 
pe 92% din suprafața corporală si un bărbat 
în vârstă de 52 de ani cu arsuri pe mâini și 
picioare pe 30% din suprafața corpului. 
Ambii au fost transportați de urgență la 
spital. La fața locului, potrivit ISU Prahova, 
au fost mobilizate nouă autospeciale de 
stingere, două containere multirisc, o   
descarcerare grea, o ambulanță SMURD 
și trei autospeciale de primă intervenție și 
comandă cu 51 de pompieri, a precizat ISU 
Prahova.

 Săptămâna pe scurt 
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Consiliul Județean Prahova 
și Primăria Ploiești 

și-au delegat membri în Consiliul 
Director al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilități publice 
pentru serviciul de producere, 
transport, distribuție și furnizare de 
energie termică în sistem centralizat 
„Termo Prahova”, înfi ințată prin 
hotărârile 90/31.05.2021 (CJ 
Prahova) și 201/07.06.2021 (CL 
Ploiești). Consiliul Director este 
organul executiv de conducere 
desemnat pentru o perioadă de 
patru ani, compus din președintele 
asociației și câte doi reprezentanți 
din partea CJ Prahova și Primăriei 
Ploiești. Pentru înfi ințarea valabilă 
a asociației, instanţa a solicitat 
numirea componenței nominale 
a acestui organism care, pesemne, 
va prelua termia din Ploiești, după 
încheierea contractului cu Veolia. 
CJ Prahova i-a desemnat pe: 
Lețea Dorin Ilian (șeful Direcției 
Proiecte cu Finanțare Externă al CJ 
Prahova, cu domiciliul în București, 
bunuri prin Teleorman și Călărași, 
precum și posturi prin Mehedinți 
și București, adus în Prahova de 
președintele Iulian Dumitrescu); 
Tincă Alina Georgiana, director 
și fost șef de serviciu în cadrul CJ 
Prahova, cu domiciliul în Lipănești; 
Valentin Stelian Gheorghe, salariat 
la CJ Prahova.

Primul, cel mai sigur, va căpăta și 
funcția de președinte al ADI „Termo 
Prahova”. Primăria Ploiești a ales să 
îi trimită la Termo pe consilierii 
locali Radu-Alexandru Simionescu 
și Mihai Tonsciuc.

În ședința extraordinară de 
luni, Consiliul Local Ploiești 

a votat favorabil proiectul privind 
actualizarea-în fapt, scumpirea- 
tarifului la gigacalorie. 
Viceprimarul Magdalena Trofi n 
scrie că printre motivele care au 
stat la baza scumpirii căldurii la 
Ploiești se afl ă: dereglementarea, 
începând cu luna august a 
anului 2020, a pieței gazelor 
naturale, fapt ce a făcut ca prețul 
combustibilului tip gaz să fi e 
unic indiferent de consumator; 
prevederile Legii 325/2006 
serviciul public de alimentare 
cu energie termica, art.40 alin 8, 
care spune că „prețurile locale 
de furnizare a energiei termice 
sunt aceleași pentru utilizatorii 
de energie termică, în condiții 
similare de furnizare”. 

Creșterea prețului energiei 
termice este de 15%, de la 375,26 
lei/Gcal (TVA inclus), la 431,47 
lei/Gcal (TVA inclus)! În HCL 
238/27 iulie se fac următoarele 
precizări:

-se aprobă prețul de 362,58 lei/
Gcal (431,47 lei/Gcal, inclusiv 
TVA) pentru energia termică 
destinată consumatorilor 
alimentați din SACET al 
Municipiului Ploiești, livrată de 
Societatea Veolia Energie Prahova 
SRL; 

-la prețul 362,58 lei/Gcal 
(431,47 lei/Gcal, inclusiv TVA) 
se adaugă suma de 34,39 lei/Gcal 
(40,92 lei cu TVA) reprezentând 
valoarea diferenței unitare de 
recuperat ca urmare a modifi cării 
prețului combustibilului folosit 
la producerea energiei termice 
livrată, în perioada 01 ianuarie 

2016-28 februarie 2019, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 129/25.04.2019;

-ca urmare a aplicării 
diferenței unitare de recuperat, 
prețul local de facturare a 
enegiei termice livrată în sistem 
centralizat de Societatea Veolia 
Energie Prahova SRL este de 
396,97 lei/Gcal (472,39 lei cu 
TVA), aplicabil cu data de 01 ale 
lunii următoare după aprobarea 
prezentei hotărâri. 

-se menține prețul local 
al energiei termice facturate 
populației de 186,97 lei/Gcal 
(222,49 lei cu TVA);

-se aprobă acordarea subvenției 
în sumă de 210,00 lei/Gcal (249,90 
lei cu TVA), compusă din: 175,61 
lei/Gcal (208,97 lei cu TVA), 
reprezentând diferența dintre 
prețul de producție-transport-
distribuție și furnizare a energiei 
termice livrată de operator și 
prețul local al energiei termice 
facturate populației; 34,39 lei/
Gcal (40,92 lei cu TVA), conform 
Hotărârii Consiliului Local 
nr.129/25.04.2019, tarif aplicabil 
până la data de 28 februarie 2022. 

Revoltător!
Observați următoarea nuanță: 

prețul este egal pentru oricare 
tip de consumator, fi e el casnic, 
instituție de stat sau fi rmă.

Observați, de asemenea, că 
Primăria Ploiești, adică noi toți, 
fi indcă administrația nu are banii 
ei de-acasă, suportă mai mult de 
jumătate din prețul gigacaloriei: 
210,00 lei/Gcal (249,90 lei cu 
TVA), ceea ce înseamnă 52,90% 
din tarif, față de 186,97 lei/Gcal 

(222,49 lei cu TVA) consumatorul, 
adică 47,10% din preț.

Subvenția se aplică la rând 
și bogatului și săracului, și unei 
fi rme cu miliarde în cont și unui 
butic oarecare.

Și vine întrebarea care capătă 
nuanțe de revoltă: de ce să 
plătească ploieșteanul de rând 
căldura unui milionar de la bloc, 
fi e el persoană fi zică sau juridică?

De ce să plătească un ploieștean 
de rând, cu leafă de 3-4.000 lei/
lună, căldura unuia de la bloc cu 
venituri de 10-15.000 sau 20.000 
lei/lună?

Absolut discriminatoriu!

De două ori 
revoltător

Știți de ce scumpește operatorul 
gigacaloria? Veolia invocă 
raportul euro-leu (în defavoarea 
leului), creșterea infl ației, a 
cheltuielilor interne, majorarea 
prețului combustibilului etc. Dar 
nu sufl ă o vorbă despre pierderile 
din rețea, care oricum sunt unele 
uriașe, la cât ne-au aruncat 
ofi cialii praf în ochi că am avea, 
vezi, Doamne, cea mai ieft ină 
gigacalorie din țară și cel mai 
bun sistem de încălzire. Pierderea 
căldurii în rețea (rețele termice 
primare și secundare, puncte 
termice, rețele interioare, blocuri 
neizolate termic) este de cel puțin 

29,71%!  În „Strategia locală de 
alimentare cu energie termică 
produsă în mod centralizat în 
sistem producție-transport-
distribuție pentru municipiul 
Ploiești” se spune că, din 2000 
și până astăzi, au fost reabilitate 
punctele termice, 35,750 km de 
conductă primară și circa 50% 
din lungimea reţelelor secundare. 

Dar ce a făcut Primăria în tot 
acest timp? În loc de investiții, a 
aruncat banii pe subvenții. Vreți 
să știți și ce sume s-au cheltuit din 
2012 și până astăzi pe subvenții? 
Ei bine, este vorba despre 250 mil. 
lei, așa cum rezultă din execuția 
bugetară a fi ecărui an:

-48,010 mil. în 2021;
-67,947 milioane lei 2020;
-11,68 mil. lei în 2019;
-6,5 mil. lei în 2018;
-23,435 mil. lei în 2017;
-11,319 mil. lei în 2016;
-0,00 lei  în 2015;
-9,8 mil. lei în 2014;
-31,8 mil. lei în 2013;
-48,078 mil. lei în 2012.
Vă imaginați cam ce se putea 

realiza cu acești bani? Vă spunem 
noi: s-ar fi  reparat rețeaua 
secundară și s-ar fi  înlocuit și 
cazanul 5, cel cu mari probleme, 
de la CET Brazi!

Dar subvenția, ce să vedeți, a 
picat mereu bine pentru campania 
electorală, indiferent a cui a fost!

(222 49 lei cu TVA) consumatorul 29 71%! În Strategia locală de

CINE VA CINE VA 
CONDUCE CONDUCE 

SDI SDI 
„TERMO „TERMO 

PRAHOVA”PRAHOVA”

S-A SCUMPIT S-A SCUMPIT 
GIGACALORIA CU 15%GIGACALORIA CU 15%

• 48,010 de milioane lei se duc pe 
subvenționarea căldurii de la blocuri, în 2021

• În ultimii 10 ani, Primăria a aruncat pe 
subvenții peste 250 mil. lei!

Consiliul Județean Prahova va aloca bani pentru două 
localități din județ, cu care a încheiat parteneriate în 

vederea susținerii unor ivestiții. Este vorba despre comuna 
Cerașu, care va fi  susținută cu 100.000 lei pentru refacerea 
drumului de acces Slon -Tabla Buții. Acesta a devenit 
aproape impracticabil în urma ploilor din perioada mai-
iunie 2021. Cum la Tabla Buții se desfășoară în august 
festivități pentru cinstirea eroilor căzuți în Primul Război 

Mondial, drumul trebuie urgent refăcut.
Alte 200.000 lei sunt repartizate Primăriei Vadu Săpat, 

pentru construirea unei surse alternative de furnizare 
a apei potabile în comuna Vadu Săpat, prin forarea unui 
puț de apă de adâncime. Acesta trebuie să asigure un 
debit sufi cient de apă pentru că va deservi atât comuna 
Vadu Săpat, cât și localitatea vecină Fântânele, la care este 
racordat Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice. 
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BANI PENTRU CERAȘU ȘI VADU SĂPATBANI PENTRU CERAȘU ȘI VADU SĂPAT
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ȘOFERI FĂRĂ PERMIS, DEPISTAȚI LA 
VOLAN PE ȘOSELELE DIN PRAHOVA

Mai mulți șoferi din Prahova s-au ales cu 
dosar penal după ce au fost depistați la volan, în 
trafi c, chiar dacă nu aveau permis de conducere. 
Primul caz a fost depistat la Filipeștii de Pădure. 
Polițișții din cadrul Secției nr.2 de poliție rurală 
Florești, în timp ce efectuau activități pe linie de 
poliție rutieră în comuna Filipeștii de Pădure, 
au oprit pentru control, un autoturism, în care 
se afl au două persoane. „Polițiștii i-au solicitat 
conducătorului auto, documentele personale 
și ale autoturismului, ocazie cu care a declarat 
verbal că nu are asupra sa documentele 

solicitate. În urma verifi cărilor efectuate, s-a 
stabilit faptul că bărbatul, de 47 de ani, nu 
poseda permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule”, a precizat IPJ Prahova. 
În cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii 
de conducerea unui vehicul fără permis de 
conducere. O situație similară s-a înregistrat și 
la Olari. Polițiștii Secției nr.9 de Poliție rurală 
Puchenii Mari, în timp ce desfășurau activități 
de supraveghere și control al trafi cului rutier 
în comuna Olari, au observat un autoturism, 
la volanul căruia se afl a un bărbat, despre care 
se cunoștea faptul că nu posedă permis de 

conducere. „Polițiștii au pornit în umărirea 
autoturismului, pe drumurile comunale din 
satul Fânari, moment în care după mai multe 
avertizări cu sistemele luminoase și acustice, 
conducătorul auto a fost interceptat și oprit. 
În urma verifi cărilor efectuate a rezultat faptul 
că, bărbatul, nu fi gura ca posesor de permis 
de conducere pentru nicio categorie. Întrucât 
acesta emana halenă alcoolică, a fost testat 
cu aparatul etilotest, care a rezultat o valoare 
de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, fi ind 
condus la o unitate medicală, în vederea 
recoltării de probe biologice de sânge”, a 
precizat IPJ Prahova. În cauză, spun polițiștii, 
a fost întocmit dosar penal pentru săvărșirea 
infracțiunilor de conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere și conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului. Un alt caz 

s-a înregistrat pe strada Schelei din Băicoi. 
Polițiștii orașului Băicoi, în timp ce executau 
activităţi specifi ce de supraveghere, îndrumare 
şi control al trafi cului rutier pe strada Schelei 
din orașul Băicoi, au oprit pentru control o 
autoutilitară care circula din direcția Piață 
Mixtă către strada Republicii. „Conducătorul 
auto a fost identifi cat, iar din verifi cările 
efectuate, a reieşit faptul că acesta are permisul 
de conducere suspendat în perioada 27 iunie 
a.c.- 26 iulie a.c., fără a avea drept de a conduce 
autovehicule pe drum public la momentul 
opririi. În cauză se efectuează cercetări pentru 
savârşirea infracţiunii de conducerea pe 
drumurile publice a unui autovehicul de către 
o persoană căreia exercitarea dreptului de a 
conduce i-a fost suspendată”, a precizat IPJ 
Prahova.
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REPARAȚII LA ȘCOLILE DIN PLOIEȘTICN „MIHAI CN „MIHAI 
VITEAZUL” VITEAZUL” 

PLOIEȘTI, ÎN PLOIEȘTI, ÎN 
TOP 10 LICEE TOP 10 LICEE 

DIN ȚARĂDIN ȚARĂ

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, din 
Ploiești, se afl ă în topul celor mai bune 10 

unități de învățământ din țară, întocmit în funcție 
de cele mai mari ultime medii de admitere în licee. 
Clasamentul este dominat de București, iar anul 
acesta au ieșit din ierarhie colegii prestigioase 
din Cluj și Iași. Topul celor mai bune 10 licee 
din țară după media de admitere la repartizarea 
computerizată arată astfel:

-CN „Sfântul Sava” București, Matematică-
Informatică, 9,84;
-CN „Gheorghe Lazăr” București, Matematică-
Informatică, 9,79;
-CN „Sfântul Sava” București, Științe ale Naturii, 
9,73;
-CN „Gheorghe Lazăr” București, Științe ale 
Naturii, 9,72;
-CN „Frații Buzești” Craiova, Științe ale Naturii, 
9,70;
-CN „Mihai Viteazul” Ploiești, Matematică-
Informatică (bilingv engleză), 9,66;
-CN „Vasile Alecsandri” Galați, Științe ale 
Naturii, 9,64;
-CN „Sfântul Sava” București, Matematică-
Informatică, 9,64;
-CN „Mircea cel Bătrân” Constanța, 
Matematică-Informatică, 9,64;
-CN „Mircea cel Bătrân” Constanța, 
Matematică-Informatică (Bilingv engleză), 9,64.

Primăria Ploiești anunță că s-au 
executat și fi nalizat lucrări de 

reparații curente la mai multe unități 
școlare: Liceul Tehnologic „Elie Radu”-
hidroizolație cantină; Colegiul Național 
„Al. I. Cuza” - instalație apă; Liceul 
Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”- grup 

sanitar parter, corp B; Liceul Tehnologic 
„Toma Socolescu” - reparație poartă 
acces unitate și  sisteme pluviale; 
Școala Gimnazială „Sf. Vineri” - 
instalație electrică; Școala Gimnazială 
„I. A. Bassarabescu” - instalație de 
scurgere grup sanitar; Școala Gimnazială 
„Nicolae Iorga”-amenajare cabinet 
medical școlar stomatologic;  Grădinița 
cu program normal nr.24 - amenajare 
cabinet medical.

De asemenea, sunt în execuție alte 
intervenii la: Colegiul Național „I. L. 
Caragiale”-reparație sisteme pluviale 
și infi ltrații subsol, cauzate de ploi, 
la imobilul de pe str. Romană nr. 57, 
reparație fațadă și înlocuire burlane 
anexă, clădire Herman; Colegiul Național 
„Al. I. Cuza”- reparație grup sanitar 
parter; Colegiul „Spiru Haret” - igienizare 
și înlocuire tâmplărie săli ateliere, etaj I; 
Liceul Tehnologic „Sf. Apostol Andrei”-
reparație hidroizolație copertină corp 
A; Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”- 
instalație electrică; Liceul Tehnologic 
„Toma Socolescu”- reparație grup sanitar 
băieți, etaj I; Școala Gimnazială nr.13 - 

amenajare cabinet medical; Grădinița 
„Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”- 
igienizare și înlocuire parchet săli clasă; 
Școala Gimnazială „Radu Stanian”- 
reparație parțială acoperiș; Școala 
Gimnazială „Rareș Vodă” - instalație 
electrică, realizare paratrăsnet; Școala 
Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”- 
instalație electrică, realizare paratrăsnet; 
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”- 
reparație gard; Grădinița „Scufi ța Roșie”-
reparație cabinet medical, igienizare 
bloc alimentar; Școala Gimnazială 
„Ioan Grigorescu”- reparații săli de 
clasă (îndepărtare lambriu, igienizare 
și rașchetare parchet);  Grădinița cu 
program normal nr.10 - amenajare 
cabinet medical; Grădinița cu program 
normal nr.4 - amenajare sală „lapte și 
corn”; Grădinița cu program prelungit 
„Raza de Soare” - reparații și igienizări 
săli clasă. Reamintim că, în această vară, 
municipalitatea și-a propus să realizeze 
diverse intervenții la 16 colegii sau licee, 
25 de școli gimnaziale, 32 de grădinițe și 
6 creșe.

rimăria Ploiești anunță că s au

PRIMUL GHIOZDAN, PROGRAM PRIMUL GHIOZDAN, PROGRAM 
MENȚINUT ȘI ÎN 2021MENȚINUT ȘI ÎN 2021
Primăria Ploiești va acorda, pentru al nouălea an consecutiv, rechizite 

școlare elevilor din clasa I, în cadrul programului denumit „Primul 
Ghiozdan.” Pachetul va conține: ghiozdan-1, creion-1, stilou-1, caiet-2, caiet 
tip I, 24 de fi le-2, caiet tip II, 24 de fi le-2, caiet dictando, 48 fi le-1, caiet de 
matematică, 48 de fi le-1, caiet cu foaie velină, 48 de pagini-1, acuarele-1, 
copertă A5-4, set creioane colorate-1, penar neechipat-1, riglă-1. Alocația 
bugetară apropbată este de 130.000 lei.

CÂȚI MEDICI MAI PLEACĂ DIN ROMÂNIA

În 2020, la doi ani după dublarea sau 
triplarea salariilor din sistemul sanitar, 

2.173 de medici, stomatologi și farmaciști 
au solicitat eliberarea de certifi cate de 
conformitate, document care le permite 
să profeseze în afara țării, arată o analiză 
HotNews, realizată după datele furnizate 

de Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății 
arată și câte certifi cate profesionale au fost 
emise la nivel național în ultima perioadă, 
cu precizarea că un certifi cat nu echivalează 
musai cu plecarea în afara țării. Atenție, 
datele se referă numai la medici, nu și la 
farmaciști sau stomatologi: 2016-1.462 de 

certifi cate, 2017-1.374, 2018-1.221, 2019-
1.099 și 2020- 858.

În 2020, se spune că în fi ecare zi ar fi  
plecat din țară 6 medici. Statistica publicată 
de INS nu ar sugera deloc o astfel de 
realitate; dimpotrivă, în ultimii ani avem 
constant o creștere a numărului de medici. 
Bine, comparația nici nu este sută la sută 
fi delă, fi indcă nu știm în fi ecare an numărul 
de medici care fi nalizează rezidențiatul ori 
al celor care ies de pe băncile școlii și intră 
în sistem. (vezi tabel)

În 2019 și în 2020, cei mai mulți 
specialiști din sistemul sanitar au plecat din 
următoarele județe:

-București: 607 medici au solicitat 
documenentele în 2019, 491 în 2020 
(total-1.098 de medici);

-Timiș: 411 medici în anul 2019, 364 în 
2020 (total-775 de medici);

-Iași:  416 medici în anul 2019, 335 în 
anul 2020 (total- 751 de medici);

-Cluj: 336 de medici în anul 2019, 231 în 
2020 (total 567 de medici);

-Arad: 232 de medici în 2019, 127 în 
2020 (total 359 de medici);

Din Prahova, în 2019 au solicitat 
documente 20 de medici, iar în 2020, 
numărul acestora a crescut la 29.

n 2020 la doi ani după dublarea sau de Ministerul Sănătății Ministerul Sănătății
Categorii de personal  2017 2018 2019 2020

Medici (exlusiv sotomatologi) 58.583 60.585 63.303 65.740
Stomatologi 15.653 16.457 17.003 18.491
Alte tipuri de personal sanitar cu studii 
superioare

20.164 21.404 22.623 23.361

Farmaciști 17.833 17.620 18.093 19.470
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CONFLICT SPONTAN PENTRU UN 
LOC PE O BANCĂ ÎN STAȚIUNEA 

BUȘTENI
Polițiștii Stațiunii Bușteni au fost sesizați 

prin apel la 112, de către o femeie, cu privire 
la faptul că în fața unui magazin din stațiune, 
a izbucnit un confl ict, între mai multe 
persoane. „În urma sesizării, polițiștii s-au 
deplasat la fața locului, unde au identifi cat 
o tânără, în vârstă de 19 ani, care a declarat 
faptul că a avut un confl ict spontan cu un 
bărbat, din cauza unui loc pe o bancă din fața 
unui magazin. 

Bărbatul afl ându-se sub infl uența 

alcoolului, ar fi  pornit o motocoasă și ar fi  
îndreptat-o către tânără, provocându-i mai 
multe răni la nivelul brațului drept”, a precizat 
IPJ Prahova. Polițiștii au reușit identifi carea 
persoanei, un bărbat în vârstă de 48 de ani, din 
orașul Bușteni, fi ind depistat de către patrula 
de siguranță publică, în proximitatea locului 
faptei și condus la sediul unității de poliție 
pentru audieri. Tânăra a fost transportată la o 
unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri 
medicale de specialitate, fără a rămâne 
internată. „În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor 
de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii 
și liniștii publice”, a precizat IPJ Prahova.

ȘOFERUL CARE A PRODUS 
ACCIDENTUL RUTIER DE LA VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ A FOST DEPISTAT

Polițiștii Serviciului Rutier au identifi cat 
autorul unui accident, produs pe raza 
localității Valea Călugărească, iar prin 
ordonanță, s-a dispus măsura preventivă a 
reținerii pe o perioadă de 24 de ore, acesta 
fi ind prezentat, ulterior, Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești în vederea aplicării 
unei alte măsuri preventive. „În fapt, la data de 
24 iulie a.c., în jurul orei 21.40, s-a produs un 
accident rutier pe DN1 B E577, în zona km. 
19+860 m, în localitatea Valea Călugărească, 
soldat cu vătămarea corporală a unei 
femei în vărstă de 46 de ani, conducătorul 
autoturismului implicat părăsind locul 

faptei, fără încuviințarea poliției. Potrivit 
activităților întreprinse, au fost stabilite 
elementele de identifi care ale autovehiculului 
implicat și traseul urmat de acesta, fapt ce a 
condus la premiza că proprietarul poate fi  
din zona orașului Mizil, sens în care datele 
au fost furnizate polițiștilor, care au executat 
activități operativ-informative ce au condus 
la identifi carea autoturismului implicat în 
accident și a conducătorului auto”, a anunțat 
IPJ Prahova, care a precizat că șoferul vinovat 
de producerea accidentului este un tânăr, 
în vârstă de 23 de ani, domiciliat în orașul 
Mizil. Polițiștii au întocmit dosar penal sub 
aspectul savârșirii infracţiunilor de vătămare 
corporală din culpă și părăsirea locului 
accidentului fără încuviințarea organelor de 
poliție.

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

ADRIAN SEMCU S-A ÎNVÂRTIT ADRIAN SEMCU S-A ÎNVÂRTIT 
IAR DE-UN DIRECTORAT

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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Sincer, la câtă mizerie este în Ploiești, nici 
nu mai contează ce face Primăria! Iar 

municipalitatea ne anunță așa: „Începând de astăzi 
(n.n.-luni), vom prezenta, săptămânal, raportul 
legat de activitatea operatorului de salubritate 
SC Rosal SA, cu privire la serviciul de salubrizare 
pentru activitățile de curățenie căi publice în 
municipiul Ploiești. Informarea poate fi  consultată 
accesând următorul link http://www.ploiesti.
ro/.../Informare.../19-25.07.pdf. Raportul va fi  
vizibil și pe website-ul Primăriei Ploiești, la rubrica 
Informare activitate salubritate.” Datele sunt 
prezentate de Regia Autonomă de Servicii Publice 
Ploiești. Nu știm la ce ne folosește să știm că Rosal 
ar fi  trebuit să măture într-o zi 2.305.750 mp și a 
făcut asta doar pe 187.962 mp. Important este ca 
administrația să facă ce-o face astfel încât să aducă 
pe străzile din oraș normalitate. De altfel de asta 
și există! Altfel, la ce ne-ar mai trebui o primărie?

Adrian Semcu și-a găsit, fi indcă nu 
poate altfel, un nou post de director 

la stat. E drept, de data aceasta nu este „cel 
mare”, ci doar adjunct. Ei da, primarul 
Andrei Volosevici, pentru care Semcu 
a fost câteva zile consilier personal cu o 
jumătate de normă, i-a dat colegului său 
de partid o sinecură, funcția de director 
adjunct la SC Servicii de Gospodărire 
Urbană SRL, societate afl ată în subordinea 

CL Ploiești. Nu credem însă să stea prea 
multă vreme pe acest post, nefi ind cel 
de maximă vizibilitate. Rațiunea unei 
asemenea alegeri nu este cunoscută: 
Adrian Semcu, omul cu două doctorate, 
unul în Securitate Națională și altul în 
Științe Agricole, nu a performat ca manager 
nici la Hidro Prahova (vezi proiectele 
europene restante), nici la Consiliul 
Județean Prahova (vicepreședinte) și nici 
ca parlamentar nu a strălucit cine știe ce. 
În schimb, în tot timpul cât a fost director 
sau demnitar la stat, a făcut treabă bună 
la fi rmele domniei sale (gestionate azi, 
în scripte, de familie), crescându-le la un 
nivel foarte bun. Probabil se cheamă că este 
milionar. La SGU nu va avea nici leafă prea 
mare, comparativ cu ce a fost la Hidro, însă 
liberalul nu se dă dus din funcțiile publice 
pentru nimic în lume.

drian Semcu și a găsit fiindcă nu

Compania Națională 
de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere a 
anunțat că reprezentanții 
săi s-au întâlnit, recent, la 
sediul Consiliului Județean 
Prahova, cu autoritățile 
publice județene și locale, 
precum și cu specialiști ai 
companiei Consitrans (cea 
care execută reactualizarea 
studiului de fezabilitate 
pentru autostrada Ploiești-
Brașov). Nu se cunoaște 

dacă întrevederea s-a soldat 
cu vreun rezultat, dar știm 
ce a făcut public CNAIR, 
un soi de „nimic” îmbrăcat 
în vorbe: „Scopul întâlnirii 
a constat în prezentarea 
către toate autoritățile și 
terților implicați în procesul 
de avizare și aprobare a 
proiectului a variantelor de 
traseu (pe raza județului 
Prahova), propuse la acest 
moment pentru viitoarea 
autostradă dintre Ploiești 

și Brașov. Totodată, au fost 
dezbatute aspecte referitoare 
la actuala/ viitoarea strategie 
de dezvoltare a comunităților, 
astfel încât implementarea 
proiectului să nu producă 
un impact negativ asupra 
perspectivelor de dezvoltare 
locală. Autoritațile locale 
și-au exprimat disponibili-
tatea unei strânse colaborări 
cu reprezentanții CNAIR și 
Consitrans, scopul fi ind acela 
de a preîntâmpina apariția 
unor blocaje în derularea 
contractului de servicii, 
implicit implementarea cu 
succes a acestuia.”

PE CE CHELTUIE CJ PRAHOVA PE CE CHELTUIE CJ PRAHOVA 
ÎMPRUMUTUL DE 165 MILIOANE LEI

Consiliul Județean Prahova a 
fi nalizat procedura pentru 

accesarea unui credit bancar în valoare de 
165 de milioane de lei, echivalentul a 33 
de milioane de euro. Din cele trei unități 
bancare prezente la achiziție, câștigatoare 
a fost oferta bancii UNICREDIT S.A. 
În câteva zile va fi  semnat și contractul 
de împrumut. Creditul, cu o maturitate 
de 10 ani, a fost aprobat la începutul 
anului,  pentru asigurarea fi nanțării unor 
obiective de investiții de interes județean 
(o parte dintre acestea drept confi nanțare 
pentru proiectele europene). Lista de 
investiții este următoarea:

-înfi ințare rețea de gaze pe 
Valea Slănicului (Cocorăștii Mislii, 
Dumbrăvești, Vălcănești, Cosminele, 
Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și 
Slănic)-29,497 milioane lei; 

-reabilitare rețele termice aferente 
SACET Ploiești-81,590 mil. lei;

-înlocuire arzătoare la cazanul 4 CET 
Brazi-12,310 mil. lei;

-reabilitare DJ 101I Valea Doft anei-7,17 
mil. lei;

-modernizarea drumurilor județene 

identifi cate în Prioritara 1 a Regiunii 
Sud-Muntenia, Traseul Regional 3,  DJ 
102K, DJ 102 D și DJ 100C-4,057 mil. lei;

-modernizarea drumurilor județene 
identifi cate în Prioritara 1 a Regiunii 
Sud-Muntenia, Traseul Regional 2, DJ 
720-2,023 mil. lei;

-pasaj intersecție DN1 cu DJ 101 și 
strada Buda-8,8 mil. lei;

-construcția, reabilitarea, moder-
nizarea, extinderea și echiparea 
infrastructurii educaționale pentru 
Centrul de Educație Incluzivă de la 
Filipeștii de Târg - 0,609 mil. lei;

-extindere, reabilitare, modernizare și 
dotare Unitatea de Primiri Urgențe de la 

Spitalul Județean de Urgență-12,444 mil. 
lei;

-reabilitare termică și creșterea 
efi cienței energetice a Spitalului de 
Obstetrică și Ginecologie Ploiești-1,027 
mil. lei;

-extinderea, reabilitarea, modernizarea 
și dotarea ambulatoriului integrat de la 
Spitalul Județean de Urgență -2,622 mil. lei;

-extinderea, reabilitarea, modernizarea 
și dotarea ambulatoriului integrat de 
la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie 
Ploiești-0,148 mil. lei;

-restaurare, revitalizare și punere în 
valoare a Casei compozitorului Paul 
Constantinescu-2,705 mil. lei.

identificate în Prioritara 1 a Regiunii Spitalul Județean de Urgență 12 444 mil

PRIMĂRIA PRIMĂRIA 
NE SPUNE CĂ NE SPUNE CĂ 
ROSAL NU-ȘI ROSAL NU-ȘI 
FACE TREABAFACE TREABA

S-A PUS AUTOSTRADA S-A PUS AUTOSTRADA 
LA... CALE!LA... CALE!

EI ȘI? ASTA VEDEM ȘI NOI!EI ȘI? ASTA VEDEM ȘI NOI!

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313
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Ministerul Educației și 
Cercetării a publicat 

rezultatele inițiale la examenul 
de titularizare 2021, acestea fi ind 

considerate cele mai slabe din 
ultimii cinci ani. Dintre cei peste 
5 mii de candidați care au obținut 
note sub 5 (înainte de contestații), 

11 au luat nota unu și peste 200 
nota doi sau sub nota doi. Dar iată 
care este, pe scurt, situația:

- 5.022 candidați au luat note 
mai mici de 5, iar dintre aceștia, 15 
candidați au obținut nota 1 (unu), 
99 au luat note între 1 și 1,5, 220 au 
fost notați cu medii între 1,5 și 2;

- 8.893 au luat note între 5 
și 7 (cu peste nota 5 pot deveni 
suplinitori);

- 3.497 candidați au luat între 7 
și 7,5;

-11.144 de candidați au obținut 

medii peste 7 înainte de contestații. 
Dintre aceștia, 130 au fost notați 
cu 10 (zece). Cele mai multe note 
de 10 s-au obținut în București-13, 
Cluj-11, Dolj-9, Iași- 8, Mureș -7.

În Prahova au fost 3 note de 10.
Rata notelor peste 7 este 

de 44,47%, în scădere față de 
rezultatele consemnate în ultimii 
patru ani:

58,66% în 2020, 46,86%în 2019, 
47,40% în 2018, 45,73% în 2017.

La nivel național sunt 
disponibile 4.814 posturi didactice/

catedre vacante pentru angajare 
pe perioadă nedeterminată 
(3.500 în mediul urban și 1.314 
în mediul rural). Cele mai multe 
posturi vacante pentru angajare 
pe perioadă nedeterminată 
vizează următoarele discipline/
specializări: educatori/profesori 
pentru învățământ preșcolar în 
limba română (1103), învățători/
profesori pentru învățământ 
primar în limba română (828) și 
muzică instrumentală (310).

Peisajul minier Roșia Montană a fost 
înscris în Lista Patrimoniului Mondial 

al UNESCO, a anunțat, marți, președintele 
Comitetului, Tian Xuejun. Dar Roșia 
Montană a fost inclusă și pe lista Patrimoniului 
Mondial în Pericol, recunoscându-se deci 
vulnerabilitatea sitului și necesitatea luării 
de măsuri urgente de protecție. Institutul 
Național al Patrimoniului scrie: „acest sit din 
Carpații Occidentali adăpostește un ansamblu 
excepțional de galerii romane datând din 
secolul al II-lea, cel mai important și mai vast 
cunoscut în această parte a Europei”. Istoricul 
Adrian Cioroianu, delegatul Permanent al 
României pe lângă UNESCO, a declarat că 
„în Patrimoniul UNESCO nu intră întreaga 
localitate Roșia Montană, ci o arie delimitată, 
cea care apare în dosarul depus de guvernul 
României în ianuarie 2017 și, apoi, în ianuarie 
2020. În dosar este vorba, în principal, despre 
fosta mină romană. Înscrierea nu exclude  
continuarea exploatării în zonă, cândva, 

în viitor, de către fi rme românești sau în 
parteneriate.” 

Atributele defi nitorii ale sitului sunt 
galeriile miniere-de exploatare, de asistență, 
de aerisire și de evacuare a apei - excavate 
începând din perioada romană și continuate 
în perioada medievală și modernă, peisajul 
roman de suprafață, peisajul industrial istoric 
și târgul minier Roșia Montană. Galeriile 
săpate în masivele muntoase din jurul 
localității însumează mai mult de 80 km, din 
care 7 km datează din Antichitate, alcătuind cel 
mai vast și mai important sistem de exploatare 
minieră cunoscut din lumea romană.
Din România au fost înscrise până acum 
pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: 
Delta Dunării, Mănăstirea Horezu, bisericile 
pictate din nordul Moldovei, bisericile de 
lemn din Maramureș, cetatea Sighișoara, 
așezările săsești cu biserici fortifi cate din 
Transilvania și fortărețele dacice din Munții 
Orăștiei.

Pe fondul problemelor generate de 
pandemie, a creșterii salariilor și 

a pensiilor, datoria publică a României a 
ajuns la 528 mld. lei în mai 2021, adică 
49,7% din PIB-ul estimat pentru acest an.

Analiștii fi nanciari sunt de părere 
că țara noastră este foarte aproape de a 
trece linia roșie a datoriei publice. Dacă 
datoria publică trece de 50% din PIB și 
se apropie de 60%, sunt două consecințe: 

-ne pune într-o poziție inferioară 
în fața creditorilor internaționali și 
încălcăm  tratatul de la Maastrich, care 
impune un nivel maxim de îndatorare de 
60%;

-legea responsabilității fi scal-bugetare 
spune că la un nivel al datoriei publice 
situat între 50 și 55% din PIB, ministrul de 
Finanțe trebuie să vină public cu un plan 
de reducere a gradului de îndatorare, iar 
una dintre măsuri va fi  înghețarea totală 
a cheltuielilor cu salariile bugetarilor. La 
un nivel al datoriei publice situat între 55 

și 60% din PIB, legea prevede înghețarea 
cheltuielilor cu asistența socială.

Întrebat ce va face în această situație, 
premierul Florin Cîțu a răspuns 
neconvingător: „Să ajungem la 50% întâi. 
În sectorul public, la începutul anului, 
am înghețat salariile înainte a avea 
această trecere peste 50%. Nu aici este 
problema.”

Pe de altă parte, sunt alte state care 
au datoria publică mult mai mare decât 
a noastră, dar ele nu ar fi  în pericol dat 
fi ind faptul că fac parte din zona euro, iar 
acolo sunt alte mecanisme de intervenție.

Anul trecut, media datoriei publice în 
UE a fost de 90,7%. 19 state din Uniune 
aveau datoria publică mai mare de 50%, 
printre care și Germania, Olanda sau 
Belgia. Cele mai mari datorii se înregistrau 
în Grecia-205,6%, Italia-155,8%, 
Portugalia-133,6%, Spania-120%, 
Cipru-118,2%, Franța-115,6% și Belgia 
-114,5%.

M

inisterul Educației și considerate cele mai slabe din

e fondul problemelor generate de și 60% din PIB legea prevede înghețarea

REZULTATE TITULARIZARE 2021REZULTATE TITULARIZARE 2021

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Departamentul de Stat al SUA a publicat pentru 
fi rmele americane un raport privind climatul 

investițional din România, corespunzător anului 2021. 
Cum vede Washingtonul condițiile din țara noastră? 
Păi să vedem ce scrie în document. Iar acesta începe 
întâi cu lucrurile bune: „România este receptivă la toate 
formele de investiții străine, iar guvernul său nu face nicio 
discriminare față de investitorii străini și nici diferențieri 
determinate de sursa de capital. De asemenea, locația 
strategică a României, apartenența la Uniunea Europeană, 
forța de muncă relativ bine educată, salariile competitive 
și resursele naturale abundente fac din România o țară 
dorită de fi rmele care-și doresc să acceseze piețele europene, 
din Asia Centrală și din Orientul Apropiat.” Pe urmă vine 
partea nefavorabilă nouă, citând date din raportul recent 
al Comisiei Europene: „calitatea instituțională scăzută, 
corupție, instabilitate legislativă persistentă, luarea de decizii 

imprevizibile, înfi ințarea secției (SIJ) de presiune politică 
asupra magistraților, toate acestea ca factori care erodează 
încrederea investitorilor.” Nu este ignorat nici discursul 
anti-Occident, de tip Dragnea, care a escaladat în spațiul 
public odată cu adoptarea OUG 114, împotriva băncilor, 
intitulată de guvernanții de atunci „a lăcomiei”. Schimbările 
frecvente ale guvernului au condus, se mai spune în raport, 
la schimbarea rapidă a politicilor și priorităților care servesc 
la complicarea climatului de afaceri. Pe urmă, companiile 
străine angajate în comerț sau investiții în România își 
exprimă adesea îngrijorarea cu privire la lipsa de expertiză 
a instanțelor române în probleme comerciale: „nu există 
instanțe comerciale specializate, dar există instanțe civile 
specializate. Judecătorii au, în general, o experiență limitată 
în funcționarea unei economii de piață, metodele de afaceri 
internaționale, drepturile de proprietate intelectuală sau 
aplicarea legilor comerciale și concurenței românești. 

Inconsecvența și lipsa predictibilității în jurisprudența 
instanțelor sau în interpretarea legilor rămân o preocupare 
majoră pentru investitorii străini și interni.”

Inconsecvența și lipsa predictibilității în jurisprudența

CE SPUNE DESPRE ROMÂNIA ANULUI 2021 CE SPUNE DESPRE ROMÂNIA ANULUI 2021 
DEPARTAMENTUL DE STAT AL SUADEPARTAMENTUL DE STAT AL SUA

ROȘIA MONTANĂ, ÎN ROȘIA MONTANĂ, ÎN 
LISTA PATRIMONIULUI LISTA PATRIMONIULUI 
MONDIAL AL UNESCOMONDIAL AL UNESCO

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ROMÂNIA A AJUNS LA ROMÂNIA A AJUNS LA 
49,7% DATORIE PUBLICĂ!49,7% DATORIE PUBLICĂ!
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EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

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

financiar-contabil personalizat,   agende și calendare personalizate!

PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR PUTEA PIERDE CÂTEVA ZECI PRIMĂRIA PLOIEȘTI AR PUTEA PIERDE CÂTEVA ZECI 
DE MILIOANE DE EURO DIN PROIECTELE EUROPENE

Cea mai mare parte din diferența 
de bani (55.806.164,27 lei) ar fi  

însemnat contribuție de la bugetul de 
stat și doar o mică parte din cheltuielile 
neeligibile trebuiau suportate din bugetul 
local (apreciem că în jur de 20-25 mil.lei). 

Ca să vă dați seama: suma obținută 
pentru cele 22 de proiecte echivalează cu 
bugetul anual al Primăriei Ploiești, dar este 
de vreo 35 de ori mai mare decât bugetul de 
dezvoltare al municipiului.

CUM SUNĂ AVERTISMENTUL ADR 
SUD-MUNTENIA

Să vedem ce scrie documentul Agenției 
de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 
trimis Primăriei Ploiești: „Vă supunem 
atenției situația proiectelor contractate de 
Primăria Ploiești (...) prin POR 2014-2020. 
Situația implementării acetor proiecte este 
îngrijorătoare, multe din ele afl ându-se în 
risc de nefi nalizare, din cauza nesemnării 
contractelor de execuție a lucrărilor (...) 
Deoarece 18 din aceste proiecte nu au 
încheiate contracte de execuție lucrări, din 
cauza perioadei destul de mare de timp 
necesară derulării procedurii de achiziție 
precum și a duratei de execuție a lucrărilor, 
pentru multe dintre ele există posibilitatea 
nefericită a neimplementării, implicit a 
pierderii fi nanțării și a returnării sumelor 
care v-au fost virate prin rambursări sau 
cereri de plată.”

CE SCRIAM NOI ACUM DOI ANI
În 2019, când erau semnate 11 proiecte 

mici pentru Ploiești, l-am întrebat pe 
directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu 
Mușat, care este motivul pentru care 
Ploieștiul este atât de în urmă cu marile 
proiecte de infrastructură. Credeam că sunt 
probleme privind documentația sau, de 
ce nu, chestiuni de ordin politic, având în 
vedere că la nivel central domina PSD, iar 
Ploieștiul avea un primar de la PNL. Atunci 
chiar am pus problema că nu va mai exista 
timp ca proiectele mari să fi e terminate 
la termen. Cităm răspunsul publicat în 
ziarul din 28 noiembrie 2019: „municipiile 
reședință de județ au fost lăsate mai la urmă 
și abia la anul (n.n.-2020) vor avea prioritate 
proiectele din cadrul Axei 6-drumuri”. Ei 
bine, în mare parte cam aici este buba. 

CÂND AU FOST SEMNATE 
PROIECTELE EUROPENE

Haideți să facem o analiză pe îndelete. 
Să vedem când au fost semnate cele 22 de 
cereri de fi nanțare:

-2019, 11 proiecte, 44.850.612,45 
lei, din care fonduri nerambursabile- 
31.894.804,08 lei:

*Efi cientizare energetică Școala 
gimnazială „George Coșbuc”- 1.773.694,57 
lei (din care 1.669.570,59 lei fonduri 
nerambursabile, semnat pe 15.05.2019);

*Efi cientizare energetică blocuri în 
municipiul Ploiești, lot 1- 2.598.246,04 
lei (din care 1.504.921,61 lei fonduri 
nerambursabile, semnat pe 06.06.2019);

*Efi cientizare energetică blocuri în 
municipiul Ploiești, lot 2- 9.421.358,16 
lei ( din care 5.488.492,76 lei fonduri 
nerambursabile, semnat pe 06.06.2019);

*Efi cientizare energetică blocuri în 
municipiul Ploiești, lot 3- 3.897.037,02 
lei (din care 2.242.961,25 lei fonduri 

nerambursabile, semnat pe 06.06.2019);
*Efi cientizare energetică blocuri în 

municipiul Ploiești, lot 4- 4.743.569,01 
lei (din care 2.546.168,49 lei fonduri 
nerambursabile, semnat pe 06.06.2019);

*Efi cientizare energetică la Grădinița 
cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”- 
4.286.791,61 (din care 4.150.168,57 
lei fonduri nerambursabile, semnat pe 
06.06.2019);

*Efi cientizare energetică la Grădinița 
cu program prelungit nr. 23- 4.140.392,03 
(din care 4.016.653,23 lei fonduri 
nerambursabile, semnat pe 26.06.2019);

*Efi cientizare energetică Liceul 
Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei”- 
1.283.168,04 lei (din care 1.205.712,45 
lei fonduri nerambursabile, semnat pe 
26.06.2019);

*Efi cientizare energetică „Liceul 
Tehnologic „1 Mai”, sala de sport- 
1.953.308,49 lei (din care 1.862.854,79 
lei fonduri nerambursabile, semnat pe 
26.06.2019);

*Efi cientizare energetică la Colegiul 
Național „Alexandru Ioan Cuza”- 
4.529.844,80 lei (din care 4.398.316,94 
lei fonduri nerambursabile, semnat pe 
17.07.2019);

*Construire grădiniță cu program 
prelungit pe str.Poștei nr.23- 6.223.202,68 
lei (din care 2.808.983,40 lei fonduri 
nerambursabile, semnat la data de 
13.11.2019).

-2020, nouă (9) cereri de 
fi nanțare semnate, în valoare de 
455.904.704, 21 lei, din care fonduri 
nerambursabile-386.906.859, 71 lei:

*Efi cientizare consumuri energetice în 
municipiul Ploiești - Sistem iluminat public 
traseu tramvai 102 (Str.Găgeni-Șoseaua 
Nordului-Șoseaua Vestului-Str.Libertății 
(Gara de Vest)- 17.786.757,99 lei (din care 
16.595.350,88 lei fonduri nerambursabile, 
semnat 14.02.2020);

*Efi cientizare consumuri energetice în 
municipiul Ploiești - Sistem iluminat public 
traseu tramvai 101 Bd.Republicii - Str.
Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str.
Ștefan Greceanu - Str.Nicolae Bălcescu 
- Str.Ștefan cel Mare - Str.Democrației - 
Gara de Sud- 11.478.350,03 lei (din care 
10.738.902,82 lei fonduri nerambursabile, 
semnat 25.02.2020);

*Creșterea mobilității trafi cului prin 
realizarea Terminalului Multi-Modal Nord-
Vest incluzând și spații de parcare pentru 
moduri de transport auto și biciclete (Zona 
Spital Județean)- 98.197.848,83 lei (din care 
51.542.210,42 lei fonduri nerambursabile, 
semnat la data de 13.04.2020);

*Reabilitare bază materială transport auto 
(Depou Tramvaie și Autobază Troleibuze 
și Autobuze)- 91.410.227,31 lei (din care 
89.420.970,54 lei fonduri nerambursabile, 
semnat la data de 05.05.2020);

*Asigurarea mobilității trafi cului prin 
prelungirea legăturii rutiere și de transport 
public între Gara de Sud și Gara de Vest 
(strada Libertății), inclusiv lucrări de 
reabilitare a domeniului public al piețelor 
gărilor - Etapa I- 42.255.561,00 lei (din care 
37.190.671,70 lei fonduri nerambursabile, 
semnat la 10.06.2020);

*Asigurarea mobilității trafi cului prin 
prelungirea legăturii rutiere și de transport 

public între Gara de Sud și Gara de Vest 
(strada Libertății), inclusiv lucrări de 
reabilitare a domeniului public al piețelor 
gărilor - Etapa II- 92.711.199,23 lei (din care 
85.895.260,73 lei fonduri nerambursabile, 
semnat pe data de 01.07.2020);

*Modernizarea străzii Gheorghe 
Grigore Cantacuzino, în zona pasaj 
CFR Podu Inalt, prin lărgirea la 4 benzi, 
reabilitare str. Cantacuzino între Șoseaua 
Vestului-limită oraș, inclusiv terminal 
multimodal-65.554.957,35 lei (din care 
58.828.128,68 lei fonduri nerambursabile, 
semnat la 03.09.2020);

*Regenerare urbană în zona 
marginalizată a municipiului Ploiești, 
cartier Pictor Rosenthal, în valoare de 
22.685.458,00 lei (din care 22.131.572,26 lei 
fonduri nerambursabile, semnat la data de 
15.09.2020;

*Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Liceului Tehnologic 1 Mai-14.861.011,89 
lei (din care 14.563.791,68 lei fonduri 
nerambursabile, semnat pe data de 
02.10.2020).

-2021, două (2) cereri semnate, în 
valoare de 29.727.017,34 lei, din care 
fonduri nerambursabile-29.120.231,94 
lei:

*Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Liceului Tehnologic „Sf. 
Andrei”-7.350.126,36 lei (din care 
7.203.123,86 lei fonduri nerambursabile, 
semnat la data de 04.02.2021);

*Regenerare urbană în zona marginalizată 
a municipiului Ploiești, cartier Râfov, 
în valoare de 22.376.891 lei (din care 
21.917.108,08 lei fonduri nerambursabile, 
semnat la data de 06.05.2021).
NICIO SCUZĂ PENTRU PROIECTELE 

DIN 2019 ȘI PRIMA JUMĂTATE A 
ANULUI 2020

În concluzie, se întâmplă exact ce 
anticipam noi în 2019. Ca să fi m corecți, 
Primăria Ploiești nu are nicio scuză că nu a 
deschis șantierele de lucru pentru proiectele 
semnate în 2019. Vedem că nu s-au semnat 
nici măcar contractele de lucrări. Și nu 
are scuze nici pentru proiectele semnate 
în prima parte a anului 2020. Dar pentru 
cererile de fi nanțare semnate în a doua parte 
a anului trecut și în acest an, Primăria chiar 
nu a avut timp util să urmeze procedurile 
pentru achiziție.  Chiar ADR recunoaște 
faptul că licitația pentru lucrări e una care 
necesită „perioadă destul de mare de timp”.

CUM RĂSPUNDE PRIMĂRIA?
Am zice că nu prea răspunde. E blazată. 

Neinteresată. Oricine altcineva ar fi  făcut 
valuri, ar fi  ieșit public și ar fi  spus că asta 
e prioritarea zero de aici înainte. Când 
colo, ce să vezi, unicul răspuns e o scuză: 
„din păcate, am ajuns în această situație 
din cauza exploziei prețurilor materialelor 
de construcții. Deși au câștigat licitațiile, 
fi rmele refuză să semneze contractele pentru 
că dacă nu vor fi  actualizate prețurile 
vor ieși în pierdere. În situația noastră se 
afl ă toate primăriile. Această problemă 
trebuie rezolvată urgent de executiv și apoi 
armonizată cu legislația privind fi nanțările 
europene”. Dar cel mai mare semn de 
indiferență este altul: pe site-ul autorității 
municipale abia zilele trecute au fost 
publicate toate proiectele europene; până pe 
22 iulie erau trecute doar vreo câteva! Și-ar 
mai fi  o problemă: salariații-și nu doar ei- 
primesc un spor de 50%  la salariu tocmai 
pentru că răspund de aceste proiecte. 
Întrebare: în cazul ratării investițiilor, 
sporurile se retrag ori se rambursează?

PRIMII BANI PIERDUȚI
Cum spuneam, Primăria Ploiești a pierdut 

deja primele 6 milioane din bani. Deunăzi 
vreme, Unitatea de management din cadrul 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației, care urmărește Programul 
Operațional Regional 2014-2020, derulat 
prin Agenția de Dezvoltare Sud-Muntenia, 
a aplicat o corecție de 100% Primăriei 
Ploiești, pentru partea de proiectare a 
investiției cu fonduri europene ce vizează 
lărgirea la patru benzi a străzii Gheorghe 
Grigore Cantacuzino, în zona Podului Înalt. 
Motivul: o majorare nejustifi cată a prețului 
plătit în mandatul trecut, cu voie de la 
Consiliul Local Ploiești, fi rmei care se ocupă 
de proiectare. Autoritatea de management 
a considerat că administrația ploieșteană a 
acceptat greșit creșterea valorii de la 570.000 
de lei inițial, la 3.590.000 de lei, iar în fi nal, la 
ceva peste 6 milioane de lei, cifră de peste 10 
ori mai mare decât cea convenită și agreată 
în documentele de fi nanțare. Banii deja au 
fost achitați către fi rma de proiectare. Ce 
înseamnă această corecție? Că UE nu va 
mai deconta niciun leu la această categorie 
de cheltuieli, lucru care echivalează cu 
faptul că municipalitatea va suporta 
cei peste 6 milioane de lei din propriul 
buzunar. Norocul este că sancțiunea nu se 
referă și la execuția propriu-zisă a lucrării, 
unde fi nanțarea UE va curge, cu condiția 
ca Primăria Ploiești să nu mai comită și alte 
erori. 

public între Gara de Sud și Gara de Vest Neinteresată Oricine altcineva ar fi făcut
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„Avem nevoie de acțiuni rapide și incisive în combaterea corupției. Oamenii 
așteaptă dreptatea, ei trebuie să vadă cum ajung la închisoare hoții de miliarde, 

împreună cu cei care le-au oferit acoperire legală sau politică. Majoritatea parlamentară, 
noul Guvern și Președintele vor lucra împreună pentru ca nimeni să nu fi e mai presus de 
lege. Acesta este unul dintre angajamentele prioritare pentru următorii ani. După atâtea 
eșecuri, măcar acum, la 30 de ani, să construim un stat pentru oameni, nu pentru găști ce 
s-au folosit de încrederea cetățenilor ca să-și adune averi nemeritate și să-și subordoneze 
statul propriilor interese. Este timpul unei adevărate revoluții în felul în care este guvernată 
țara, cu cetățeanul pus cu adevărat în centrul efortului de guvernare și cu politicieni și 
instituții servind interesul public”. (Din discursul Maiei Sandu, Președintele Republicii 
Moldova, la ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XI-a).

STATUL DE DREPT ESTE CHEIA 
ÎNSĂNĂTOȘIRII REPUBLICII 

MOLDOVA
La mai bine de șapte luni de când a 

devenit Președintele Republicii Moldova, 
Maia Sandu s-a prezentat pentru prima dată 
în fața legislativului de la Chișinău. După 
ce decanul de vârstă, socialistul octogenar 
Eduard Smirnov, a citit, ca și în legislatura 
trecută, cu greu (mai târziu a trecut direct la 
limba rusă) cele câteva propoziții, iar Domnica 
Manole, Președintele Curții Constituționale, a 
prezentat în fața celor 91 din 101 de deputați 
prezenți la ședință, raportul privind validarea 
mandatelor deputaților aleși, Parlamentul de 
legislatura a XI-a a devenit legal constituit. 
Președintele Maia Sandu a ținut un discurs 
programatic, în același stil de combat, de 
aproape trei sferturi de oră, mai reiterând 
principalele teze din campania prezidențială și 
parlamentară ale PAS-ului. E drept, pe un ton 
mai calm, cu o celeritate deja de șef de stat, prin 
care a încercat să mobilizeze întreaga societate 
la obiectivele de reformare și schimbare. 

Integritatea  este primul criteriu conform 
căruia, șefa statului, împreună cu noul 
legislativ și executiv, intenționează să 
procedeze la o evaluare a tuturor celor 
care activează în instituțiile publice. „Din 
acest moment, declar toleranță zero față de 
corupție, la orice nivel și în orice instituție. 
Verifi carea integrității trebuie să înceapă de 
la conducătorii instituțiilor, pentru că mulți 
dintre ei au tolerat sau chiar au fost autorii 
numeroaselor scheme de corupție prin care 
au strâns mită de la cetățeni sau au furat din 
banii statului”, a accentuat Maia Sandu. În 
contextul luptei cu corupția noul legislativ 
trebuie să corecteze urgent legile ticluite 
anterior ce au legalizat schemele de corupție. 
În aceeași ordine de idei, reforma justiției 
și cea a procuraturii trebuie să înceapă 
neîntârziat. „Oamenii așteaptă dreptate, 
ei trebuie să vadă cum ajung la închisoare 
hoții de miliarde, împreună cu cei care 
le-au oferit acoperire legală sau politică. Statul 
de drept este cheia însănătoșirii Moldovei”, a 
reiterat șefa statului. Și a făcut apel către toți 
justițiarii: pentru cei corupți și compromiși 
să nu opună rezistență, să nu se ascundă 
după vorbe despre independența justiției 
„când ani de zile au fost în slujba hoților”, iar 
pentru cei onești și profesioniști – să-și facă 
meseria așa cum au învățat, având curajul 
de a vorbi atunci când văd nereguli. Și un 
apel către profesioniștii de calitate din țară 
și diaspora să vină în sistemul public sau să 
ofere expertiză pentru a crește performanța 
și capacitatea administrativă. „Sistemul vechi 
nu ne va învinge – bătălia din administrație 
este una de purtat și de câștigat în fi ecare zi”. 

Locuri de muncă bine plătite, încurajarea 
inovării și a antreprenoriatului digital, 
modernizarea învățământului pedagogic, 
reforma sistemului de sănătate și regândirea 
sistemului de asigurări medicale, o nouă 
paradigmă de dezvoltare a culturii sunt alte, 
nu toate, obiective pe care Maia Sandu le 
consideră prioritare și de neamânat, noul 
Parlament urmând să recupereze rapid 
încrederea cetățenilor, căci nu este timp de 
pierdut.

CE ASCUNDE PAUZA DE TREI ZILE 
SOLICITATĂ DE PAS? 

În contextul recuperării timpului 
pierdut, nouă, jurnaliștilor prezenți în 
sala de ședințe, dar și celor ce urmăreau la 
posturi TV lucrările primei ședințe, ni s-a 
părut neașteptată propunerea majorității 
parlamentare, făcută imediat după discursul 
Maiei Sandu. „În numele deputaților PAS 
venim cu propunerea de a anunța o pauză. 
Deși se prevăd 10 zile pentru constituirea 
fracțiunilor și organelor de conducere, 
noi propunem ca în zilele ce urmează să le 
decidem și să revenim în ședință joi, la ora 
zece”, a declarat deputatul PAS, Igor Grosu. 
Iar la reacția socialistului Vlad Bătrîncea, 
deputat PSRM/BECS („Noi am venit aici 
să muncim. Pentru ce ne-ați convocat ca o 
persoană să aibă discurs de jumătate de oră 
aici? Rușine!”), deputații PAS au părăsit sala. 
Ne-am uitat întrebători unii la alții: de ce nu 
s-au ales barem organele de conducere? Cei 
de la PAS vor să le dea o replică de răspuns 
pentru acțiunile socialiștilor din legislatura 
trecută sau o fi  vreo neînțelegere în sânul 
majorității parlamentare cine să fi e spicher 
al legislativului? După declarațiile din ajun 
eram convinși că președintele interimar Igor 
Grosu va rămâne în legislativ și va fi  înaintat 
la postul de președinte al parlamentului, 
Natalia Gavriliță urmând să fi e desemnată 
premier. La învinuirea socialistului 
Eduard Smirnov că PAS a încălcat astfel 
Regulamentul, am consultat și noi acest 
document, dar și „memoria” agendelor 
mai vechi. Astfel am constatat că PAS nu a 
încălcat prevederile nici a Regulamentului, 
nici a legislației, solicitând o pauză de 3 
zile pentru a examina mai multe subiecte 
privind formarea organelor de conducere a 
legislativului. Mai mult ca atât, pe parcursul 
ultimelor șase scrutine parlamentare, doar 
o singură dată deputații au reușit să aleagă 
organele de conducere în cadrul ședinței de 
constituire, în rest fi ind solicitate pauze de 
câteva zile pentru a reveni la examinarea 
subiectelor respective.

Luat la întrebări, Igor Grosu a precizat 
că decizia de a lua o pauză și a convoca 
următoarea ședință pe data de 29 iulie a fost 
consultată și cu membrii opoziției. Doar că 
inițial BECS „au zis da, apoi s-au răzgândit”. 
Cât despre nominalizări (spicher, lideri de 
fracțiunii ș.a.), liderul PAS s-a abținut să dea 
nume. „Nu-i corect să spunem că nu a fost 
luată o decizie, dar anunțul ofi cial îl vom 
face joi. După ce vor fi  alese organele de 
conducere, credem că președinta va invita 
fracțiunile la consultări, în urma cărora va 
fi  anunțat un candidat la premier”, a mai 
precizat Grosu. Amânarea, mai poate fi  și 

din cauză că, posibil, Gavriliță (și PAS, Maia 
Sandu) nu s-a decis – garnitura guvernului 
va rămâne cea anunțată în februarie sau vor 
fi  cooptați și reprezentanți ai unor partide 
extraparlamentare, societății civile, după 
cum s-a vehiculat anterior.   

NEMULȚUMIRI SCANDALOASE 
VERSUS MEMORIE SCURTĂ

Deputații comuniști și socialiști s-au 
scandalizat urât de tot și au suspus criticii 
decizia majorității PAS. „Ne pare rău că 
noi am dat curs ședinței de constituire a 
Parlamentului. Dacă am fi  știut că va fi  timp 
și efort irosit, nu am fi  participat la această 
bătaie de joc”, s-a plâns Vlad Bătrîncea, care 
se aștepta probabil să fi e votat vice-spicher 
sau cel puțin liderul fracțiunii BECS. Și 
comuniștii au luat în derâdere prima ședință 
a legislativului, acuzând PAS că „nu a făcut 
nimic”, „nu au fost constituite fracțiunile 
parlamentare”, „nu au fost constituite comisiile 
permanente”, „nu a fost ales președintele 
Parlamentului și vicepreședinții”, se revolta 
în fața presei Vladimir Voronin, nemulțumit 
că prima ședință a durat mai puțin de o 
oră în care a ascultat „discursul steril al 
președintei neconstituționale Maia Sandu”. 
„S-a produs inevitabilul. PAS și lidera sa nu 
au idee ce au de făcut cu puterea”, au etichetat 
ședința, la scurt timp, într-un comunicat al 
PCRM. Se pare că atât socialiștii, cât și ciracii 
lui Voronin au o memorie scurtă. Acum 12 
ani, în urma scrutinului din aprilie 2009, se 
producea aceeași situație – PCRM, având 
60 de mandate (fapt ce le permitea alegerea 
conducerii Parlamentului și numirea 
guvernului – N.M.), anunțau o pauză de 
o săptămână, fără a constitui nici măcar 
fracțiunile parlamentare. PSRM, la rândul 
său, în 2019 anunța o pauză de 3 luni și nu 
erau atât de agitați socialiștii. Altminteri, 
art. 4 (3) al Regulamentului Parlamentului 
prevede că fracțiunile parlamentare se 
constituie în termen de 10 zile (!) după 
constituirea legală a Parlamentului. Iar dacă 
e să ne mai referim la bunul simț, nu putem 
trece cu vederea că deputații BECS au refuzat 
să se ridice când Președintele Maia Sandu a 
intrat în sala Parlamentului, unii făcându-se 
ocupați cu diferite activități. La toate acestea 
se mai adaugă o nedumerire: lipsa lui Dodon 
în ședință.  E cumva pe ducă? 

ADIO, DAR RĂMÂN CU …CINE? 
Între timp, cei vizați de reforme și 

schimbări își caută locuri în siguranță sau 
dau bir cu fugiții. După ce a declarat că se 
gândește să plece din politică, Sergiu Sîrbu, 
cvadruplu transfug (PCRM – PDM – Pro-
Moldova – Pentru Moldova) și principalul 
artizan al alianței neformale PSRM-ȘOR, este 
numit în funcția de …vicepreședinte al PP 
„ȘOR”. Decizia aparține lui Ilan Shor. Sergiu 
Sîrbu urmează să preia responsabilități de 
ordin juridic și legislative, după ce nu a 
trecut în parlament, ca și ceilalți colegi de la 
„Pentru Moldova”, afi liați pe lista PP „ȘOR” 
în scrutinul din 11 iulie curent. „Am fost 
rugat de colegi să îi ajut, dat fi ind că am 
o experiență în domeniul juridic pe baza 
experienței acumulate în legislativ. Este o 
funcție juridică, nu una publică sau politică”, 

se va disculpa Sârbu în fața presei. Dar de fapt 
se pare că la mijloc e un interes pecuniar. În 
2010, ajuns prima dată în Parlament, deținea 
un lot pomicol la Stăuceni, o căsuță de 42 
metri pătrați și un BMW, produs în 2003. O 
avere totală puțin peste 400 de mii de lei. Astăzi 
Sârbu este proprietarul unui apartament de 
194 de metri pătrați, alt apartament de 68 
metri pătrați, are în posesie un „BMW X5” 
și un „Renault Megane”. Proprietățile pe care 
le deține sau folosește valorează, în acte, peste 
2 milioane lei, valoarea de piață fi ind însă 
aproape dublă. Și Ruxanda Glavan, nu mai 
dorește să se „spetească” în interesul poporului 
sau în combaterea pandemiei Covid-19 
(subiect de critică dură în adresa Maiei Sandu 
când vota alături de socialiști), ci are de gând 
să plece peste hotare.

A fugit din republică interlopul Veaceslav 
Platon. Și Gheorghe Cavcaliuc, liderul 
PACE, citat repetat de Procuratura raionului 
Sângerei, după ce a fost pus sub învinuire 
penală și declarat pe 20 iulie în căutare 
internațională, a anunțat că nu se mai 
întoarce în Moldova. Sunt într-un șoc și mai 
mare cei rămași după 11 iulie fără protecție 
parlamentară. În spațiul public au apărut 
informații că Vladimir Andronachi, fost 
deputat PDM, acuzat de implicare în mai 
multe scandaluri de corupție, și-ar fi  vândut 
proprietățile și că s-ar fi  aciuat în Elveția. 
Ce va face în curând colegul său Eugeniu 
Nichiforciuc, implicat și dânsul în scheme 
de corupție? Și cine-i următorul? Dodon cu 
anturajul? Voronin cu „brigada roșie”? Shor 
cu ai săi? Ultimii trei speră să se ascundă 
în spatele imunității parlamentare. PAS a 
anunțat cu text deschis anularea, până pe 
1 octombrie, a acestui „privilegiu”. Câți vor 
părăsi Moldova, câți vor rămâne și câți vor 
ajunge pe banca acuzaților? Greu de spus. În 
următoarele zile va fi  votat guvernul. Lumea 
își leagă mari speranțe de el. Calitatea lui 
contează, și reprezentativitatea lui. Lupta cu 
corupția nu poate fi  problema doar a unui 
singur partid. Așteptările în societate sunt 
mari, pe măsura promisiunilor făcute de 
PAS. Dar și rezistența „stângii” nu va fi  mai 
mică în situația în care li se vor lua troacele. 
Nu va fi  ușor. Probleme în societate s-au 
adunat de-a lungul a cel puțin 25 de ani, de 
la agrarieni încoace, ani în care Republica 
Moldova a regresat ca stat de drept. 

Noul guvern nu va reuși să schimbe 
lucrurile, dacă nu va fi  asistat juridic. Sunt 
gata procurorii și judecătorii să facă front 
comun cu PAS în lupta cu corupția? PAS va 
trebui să evalueze peste 500 judecători și 700 
de procurori. Câți vor rezista evaluării și vor 
trece de partea luptei cu corupția? Cât despre 
fugari, partenerii strategici, SUA și UE, s-au 
declarat solidari luptei cu corupția. Dar cum 
punem „la zid” hoții de la guvernare care, 
când se simt amenințați, își vând averile și se 
stabilesc fi e în America, în UE sau altă parte? 
Sunt dați în căutare internațională, presa 
scrie unde sunt, dar nimeni nu-i găsește. 
Asta nu e o grațiere nedeclarată? Poate nu are 
rost să ne facem că-i mai căutăm? Iar dacă îi 
căutăm, să-i găsim, să fi e aduși la locul faptei 
și judecați. 

Ca să fi e de învățătură și pentru alții.
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UN NOU PARLAMENT, UN NOU VIITOR UN NOU PARLAMENT, UN NOU VIITOR 
GUVERN ȘI ALȚI HOȚI FUGARI GUVERN ȘI ALȚI HOȚI FUGARI 
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EFECTUL ACCELERATOR AL 
PANDEMIEI

Pandemia Covid-19 a împins economia 
globală în cea mai gravă recesiune de 
după cel de-al Doilea Război Mondial. 
Dezvoltarea vaccinurilor și politicile de 
sprijin vor favoriza recuperarea, care se va 
produce însă cu viteze diferite, deoarece 
coronavirusul nu a afectat toate ţările în 
același mod, astfel încă răspunsurile la 
criză sunt și ele diverse. „Foarte probabil, 
peste 10 ani, pandemia va fi  percepută ca un 
accelerator al unei schimbări care era deja în 
curs. A existat o accelerare și vom vedea acest 
lucru”, spune Vincenzo Galasso, profesor 
titular de economie politică la Universitatea 
Bocconi din Milano.

Vaccinul va deschide calea redresării, 
care în unele cazuri poate fi  chiar mai 
puternică decât în perioada pre-Covid. Cu 
toate acestea, unele transformări – de la 
telemuncă la creșterea automatizării – sunt 
destinate să dureze în timp. Inegalităţile, 
exacerbate de pandemie, vor deveni mai 
evidente pe termen lung. În plus, există 
riscul ca politica  monetară expansivă, 
esenţială pentru a depăși criza, să favorizeze 
supravieţuirea companiilor zombie. „ 
Trebuie să sprijinim lucrătorii, însă nu 
se pot susţine toate antreprizele – spune 
Elena Carletti, profesor titular de fi nanţe la 
Universitatea Bocconi. „Va trebui făcută o 
schimbare rapidă de natură antreprenorială”.

EXPLOZIA DATORIILOR PUBLICE
La sfârșitul anului 2020, datoria globală 

a crescut, ajungând la 281 trilioane de 
dolari (aproximativ 235 trilioane de euro) 
sau echivalentul a 35% din PIB-ul mondial. 
Pentru a face faţă pandemiei, guvernele, 
antreprizele și familiile au acumulat 
datorii de 24 de miliarde de dolari, potrivit 
estimărilor Institute of International 
Finance (IIF) din Washington.

Datoria publică a Italiei a crescut de la 
134,6% din PIB în 2019, la 157,5% în 2020 
și acum se deplasează cu valori apropiate de 
160%. După terminarea situaţiei de urgenţă, 
achiziţiile BCE vor trebui să se reducă. În 
acel moment, pentru a face datoria durabilă, 
economia va trebui să înceapă din nou să 
crească.

„Problema durabilităţii datoriei publice 
persistă, dar lumea s-a schimbat. Ne 
confruntăm cu o criză complet diferită 
de cea anterioară. Există mult mai multă 

disponibilitate din partea BCE și a Comisiei 
de a ajuta ţările îndatorate și acesta este un 
semnal important pentru pieţe”, subliniază 
profesorul Carletti. „În plus, ratele 
dobânzilor continuă să fi e foarte mici. Dar 
dacă ar crește din nou, problema s-ar pune 
într-o manieră mai acută.”

DATORIILE CORPORATIVE ȘI 
MORATORIILE

De asemenea, pandemia a determinat 
creșterea exponenţială a datoriilor 
corporative. Resursele mobilizate de 
guvernele și băncile centrale din întreaga 
lume au contribuit la menţinerea situaţiei 
sub control. „Cu toate acestea, situaţia 
companiilor trebuie monitorizată, în special 
în Italia – spune profesorul Carletti – 
deoarece companiile sunt chemate să facă 
schimbări, atât din cauza situaţiei pe care o 
trăim, cât și pentru că le impune Planul de 
redresare. Pentru a le face însă, e nevoie de 
bani pentru a investi.”

Faptul liniștitor, subliniază profesorul de 
fi nanţe de la Bocconi, este că, în ţări precum 
Germania, nu a existat o creștere majoră a 
insolvenţei. Trebuie să vedem însă ce se va 
întâmpla în Italia și Franţa, alte ţări puternic 
îndatorate la nivelul companiilor.

Prelungirea excesivă a moratoriilor ar 
putea încuraja un comportament oportunist 
din partea debitorilor sau ar putea crește 
riscul unui efect de avalanșă, atunci când 
nu va mai exista. Numai că o retragere 
prematură ar fi  riscantă. „Aș fi  mai puţin 
îngrijorată de sprijinirea în continuare a 
companiilor decât de retragerea prea curând 
a măsurilor de sprijin, deoarece companiile 
încă mai au nevoie de ele, mai ales în ţări 
precum Italia, ale căror economii se bazează 
pe sectoare, precum turismul, grav afectate 
de criză”, spune profesorul Carletti. 

ASIMETRIILE DINTRE SECTOARE
Coviod-19 a perturbat economia, dar nu 

toată lumea a fost afectată în același mod. 
„Această criză a fost un șoc sectorial, spre 
deosebire de cele pandemice. Astfel, unele 
sectoare, cum ar fi  turismul, au fost afectate 
indiferent de productivitatea afacerilor”, 
explică profesorul Galasso. „Acest lucru este 
extrem de problematic din punctul de vedere 
al ajutoarelor sectoriale și, prin urmare, nu ne 
permite să facem o distincţie între companiile 
care erau deja în pragul falimentului și cele 
care se descurcau bine.”

Serviciile esenţiale sau cele disponibile 
online au suferit mai puţin din cauza crizei; 
pe de altă parte, sectoarele neesenţiale, 
sau cele disponibile online au suferit mai 
puţin din cauza crizei; pe de altă parte, 
sectoarele neesenţiale, cum ar fi  hotelurile, 
divertismentul în masă sau turismul, și-
au văzut scăzând veniturile. Vânzările cu 
amănuntul sau industria confecţiilor au fost 
și ele puternic penalizate.

„În această vară ne-am întors la turismul 
anilor 70 și va fi  așa o vreme. Însă această 
situaţie va trece mai devreme sau mai târziu. 
Există și alte lucruri care s-ar putea schimba 
structural – continuă Galasso. De exemplu, 
obiceiul de a merge să vizităm un client din 
cealaltă parte a lumii sau de a călători timp 
de două zile pentru întâlnire, luând zboruri 
internaţionale”.

„În sectoare precum turismul, nu știu 
dacă putem imagina transformări radicale în 
comparaţie cu situaţia pro-Covid – adaugă 
profesorul Carletti. Conversiile sunt limitate 
în unele domenii. Dacă vrem să menţinem în 
viaţă anumite sectoare, nu putem risca să le 
lipsim prea curând de sprijinul public.”

DOUĂ SCENARII POSIBILE
Un studiu al Biroului Statisticilor Muncii 

din SUA, preluat de Lavoce.info, a încercat 
să identifi ce care sunt sectoarele care vor 
trebui să facă faţă schimbărilor pe termen 
lung, dacă nu chiar permanent. Potrivit 
analizei, într-un scenariu „moderat”, în 
care creșterea telemuncii este forţa motrice 
a schimbării, nevoia spaţiilor pentru 
birouri ar scădea, provocând prăbușirea 
cererii pentru construcţii nerezidenţiale. 
Călătoriile ar diminua și ele și, odată cu asta, 
și costurile de navetă, cele ale călătoriilor 
de afaceri și cheltuielile la restaurante în 
pauzele de prânz.

În același timp, însă, creșterea telemuncii 
ar conduce la cererea de tehnologii 
informaţionale și la ocupaţiile asociate 
acestora. Și ar crește cererea pentru o mai 
mare prevenire a bolilor infecţioase.

Dacă șocul ar fi  mai puternic și mai 
durabil, aceste schimbări ar fi  însoţite de 
o contracţie suplimentară a cererii pentru 
restaurante, călătorii și cazare și, în general, 
pentru sectoarele care depind de adunări 
mari, precum evenimente sportive și 
spectacole live. 

MAI MULTĂ AUTOMATIZARE
Un alt efect al pandemiei este creșterea 

digitalizării, atât în ceea ce privește 
telemunca și învăţarea la distanţă, cât și în 
ceea ce privește cumpărăturile. „Ceea ce se 
întâmplă ne va conduce către o mai mare 
automatizare, deoarece cu toţii am început 

să folosim mai mult digitalul”, observă 
profesorul Galasso. „Cu toate acestea, 
automatizarea a devenit o sursă de mari 
inegalităţi. Riscă să distrugă locuri de muncă 
fără a recrea multe altele, dar mai ales fără a 
crea  locuri de muncă bune.”

Există riscul să se întărească polarizarea 
dintre cei care au locuri de muncă bine 
plătite și cei care au locuri de muncă mai 
puţin plătite și mai grele. După cum a relevat 
un studiu realizat în 2020 de profesorul de 
economie politică de la Bocconi, împreună 
cu Martial Foucault, de la Sciences Po 
(Paris), în timpul lockdown-ului, secţiunile 
mai puţin educate ale pieţei muncii au 
plătit un preţ mult mai mare. „Diviziunea 
dintre absolvenţi și non-absolvenţi – explică 
Galasso – a crescut foarte mult în timpul 
pandemiei, în toate ţările luate în considerare 
de studiul nostru.”

SMART WORKING
Coronavirusul a constrâns majoritatea 

companiilor și lucrătorilor să se confrunte 
cu telemunca. Pentru mulţi lucrători, 
aceasta este o soluţie temporară și, foarte 
probabil, odată cu urgenţa sa va încheia, se 
vor întoarce la birou. Cu toate acestea, unde 
companii încep să vadă munca agilă ca o 
schimbare structurală, cel puţin pentru unii 
dintre angajaţii lor.

„Într-o perspectivă viitoare, acest lucru 
ar putea extinde piaţa locurilor de muncă, 
deoarece în acel moment nu va mai fi  esenţial 
să angajezi o persoană care locuiește în 
același loc unde se afl ă sediul companiei sau 
în imediata vecinătate, subliniază Vincenzo 
Galasso. Marile companii IT fac deja acest 
lucru și, în timp, această practică s-ar putea 
răspândi și la alte tipuri de muncă. Avantajul 
ar putea fi  acela de a putea controla așa-
numitul exod al creierelor.

DUALIZAREA PIEŢEI MUNCII
Pe piaţa muncii, pandemia a acutizat 

ruptura dintre insideri și outsideri. „În 
telemuncă , au benefi ciat cei care aveau deja 
o reţea bine defi nită. Dacă sunt un tânăr care 
nu are prea multe contacte sau un start-up 
care încearcă să dezvolte o idee, e clar că sunt 
în afara jocului – explică profesorul Galasso.

În această polarizare outsiderii tind să 
corespundă persoanelor tinere, femeilor 
și celor cu contracte de muncă atipice, în 
timp ce insiderii sunt în cele mai multe 
cazuri bărbaţi, adulţi și persoane cu situaţii 
contractuale stabile. „ Cei care au intrat pe 
piaţa muncii în timpul pandemiei vor suferi 
și în viitor din lipsa acestor contracte, iar 
acest lucru se aplică și în cazul afacerilor 
nou-născute. În acest sens, tinerii au fost 
puternic penalizaţi.”

EFECTUL ACCELERATOR AL disponibilitate din partea BCE și a Comisiei

CELE ŞAPTE LUCRURI CARE SE VOR CELE ŞAPTE LUCRURI CARE SE VOR 
SCHIMBA ÎN ECONOMIA GLOBALĂSCHIMBA ÎN ECONOMIA GLOBALĂ

Pandemia a afectat unele sectoare mai mult decât altele. Acest lucru a dus la asimetrii 
puternice, care ar putea dura în timp. Totodată, a accelerat o serie de transformări, 

de la telemuncă, la automatizarea proceselor de producţie, analiza Corriere della Sera.

Trebuie spus de la început… Nu există „o problemă 
palestiniană”, există o problemă a Israelului. Așa 

a început și așa continuă. Cei care nu înţeleg acest lucru 
sau care nu sunt de acord cu privire la această problemă 
nu vor putea niciodată să înţeleagă ce se întâmplă…, 
notează ziarul turc Sabah, preluat de rador.ro.

Cât timp se vorbește despre „problema palestiniană”, vor 
avea de pierdut palestinienii.

Dar să privim la limbajul diplomatic… Uitaţi-vă la 
relaţiile internaţionale, la instituţii precum Naţiunile Unite, 
la presă, chiar și la Google. Nu veţi vedea altceva decât 
„problema palestiniană”. Faptul că acest termen este atât de 
înrădăcinat este o dovadă clară a denaturării adevărului, a 
triumfului minciunii, a răsturnării a mii de ani de istorie 

printr-o „operaţiune” din secolul trecut.
Să ne gândim la următoarele trei aspecte:
1. De câteva zile, ne-am concentrat asupra Ierusalimului. 

Inimile noastre sângerează, mintea ne este în fl ăcări… Este 
greșit să credem că suferinţa palestiniană a început în 
1948. Enciclopediile și documentele diplomatice mint cel 
mai adesea. Înfi inţarea Israelului nu a început în teritoriile 
palestiniene. A fost iniţiată la sfârșitul secolului al XIX-lea, 
odată cu apariţia „sionismului” în Occident. 

2. Data pierderii Ierusalimului nu este nici 1948, nici 
1967, nici 2019 etc. Ierusalimul a fost pierdut pe 25 mai 
1918, în ziua în care delegaţia otomană preda cheile 
orașului generalului englez Edmund Allenby. Este mai 
corect să privim astfel, pentru a înţelege ce s-a întâmplat. 
Această predare/primire a fost confi rmată la Lausanne, 

în 1922. (Nu trebuie să uităm că Ierusalimul a părăsit 
guvernoratul Siria în 1847, iar administraţia sa era direct 
subordonată Istanbulului). Ce s-a întâmplat cu adevărat 
pe frontul de est al Primului Război Mondial? De ce s-a 
urmărit atât de vehement distrugerea și dezmembrarea 
Imperiului Otoman?

3. Atenţie și aici. Populaţia Ierusalimului era, în 1922, de 
aproximativ 50.000 de persoane. În 1948, adică la fondarea 
Israelului, populaţia orașului se apropia de 200.000. Cum? 
În cei 26 de ani care au trecut, organizaţiile sioniste din cele 
patru colţuri ale lumii (mai ales din ţările care au aplicat 
progromul, precum Rusia) au mutat evrei în teritoriile 
palestiniene și în Ierusalim. Din acest motiv, unii istorici 
susţin că au existat acorduri secrete între Germania 
socialistă și sovietici, și sioniști. 

NU EXISTĂ O PROBLEMĂ PALESTINIANĂ, NU EXISTĂ O PROBLEMĂ PALESTINIANĂ, 
EXISTĂ O PROBLEMĂ A ISRAELULUIEXISTĂ O PROBLEMĂ A ISRAELULUI
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MOZAIC

Ruth Volynets locuiește în Israel 
și pe blogul ei vorbește despre 

înţelepciunea culturii evreiești. Am rugat-o 
să ne spună cum reușesc evreii să menţină 
dragostea și pasiunea în relaţie de-a lungul 
anilor.

1 Alege-ţi un partener cu aceleași 
valori

Evreii cred că soţul și soţia trebuie să se 
uite nu numai unul la celălalt, ci și în aceeași 
direcţie. Atunci când își creează o familie, 
obiectivele lor ar trebui să coincidă. De 
aceea, este foarte important ca femeia să-și 
aleagă un partener care are aceleași valori.

2  Identifi că cele cinci calităţi de aur
De-a lungul vieţii, oamenii se 

schimbă; de aceea, nu trebuie să cauţi 
persoana perfectă. Însă poţi identifi ca cinci-
șase calităţi importante ale partenerului, faţă 
de care nu te vei putea înţelege cu el. Evreii 
pariază pe următoarele calităţi: atitudine 
amabilă faţă de oameni, disponibilitatea 
de a ajuta, responsabilitate, relaţie bună cu 
familia: știe el ce este responsabilitatea în 
familie, a văzut-o acasă?

De asemenea, femeia trebuie să se întrebe 
ce trăsături ale bărbatului îi provoacă 
respingere și pe care nu le poate accepta sub 
nicio formă.

3 Cercetează totul despre familia 
bărbatului

În familiile religioase din Israel încă 
există căsătoriile aranjate. Dar totul depinde 
de curentul iudaismului căruia îi aparţine 
familia.

De exemplu, în familiile evreilor 
ortodocși, peţitorii afl ă toate secretele 
familiei, verifi că scrupulos genealogia, dacă 

vreunul dintre membrii familiei a avut 
greșeli inacceptabile din punctul de vedere 
al comunităţii. Apoi compară interesele 
și dorinţele solicitanţilor. De asemenea, 
participă activ la discuţia despre acordul 
prenupţial, condiţiile nunţii și viaţa de 
familie ulterioară. Astfel de aranjamente 
costă scump.

4 Soţul este regele, iar soţia este regina
Dacă în relaţia unui cuplu apar 

probleme, acestea sunt discutate și rezolvate. 
În Israel, este normal să se utilizeze 
serviciile consilierilor de familie. Sau cuplul 
poate cere ajutorul rabinului. Pentru a evita 
dezacordurile, legea evreiască prescrie 
în contractul de căsătorie cerinţe pentru 
bărbat. El este obligat să-i ofere soţiei hrană, 
haine, o locuinţă și să o satisfacă sexual!

Dar și soţia are responsabilităţi: ea trebuie 
să-și respecte soţul, să facă totul conform 

instrucţiunilor sale și să-l trateze ca pe un 
rege.

Această regulă se aplică numai dacă 
familia se construiește de la început pe 
valori corecte. Dacă bărbatul își caută 
personal de serviciu, iar femeia nu înţelege 
acest lucru, atunci ea nu va deveni niciodată 
regină cu el.

5 Solidaritatea feminină împotriva 
infi delităţii

Din păcate, nimeni nu este imun la 
trădare. Chiar și în familiile religioase, se 
întâmplă uneori. Eu sunt împotriva ideii că 
femeia ar trebui să facă „ceva” ca să nu fi e 
înșelată. Ea nu trebuie să facă nimic pentru 
bărbat. Dar de femeie depinde solidaritatea 
feminină. Dacă ea se preţuiește, se respectă, 
atunci demnitatea nu-i va permite să 
înceapă o relaţie cu un bărbat căsătorit.

Dacă toate femeile se vor comporta astfel, 

atunci bărbaţii nu vor avea de ales. Ei nu vor 
putea înșela. Pentru a face acest lucru, ei 
vor fi  nevoiţi fi e să divorţeze, fi e să înveţe să 
rezolve problemele.

6 Nu-ţi fi e teamă de certuri și respectă 
regulile

Evreii nu sunt oameni ideali și, desigur, 
se ceartă ca toţi ceilalţi. Cu toate acestea, 
există câteva reguli pe care le respectă.

- Soţia trebuie să urmeze tradiţiile și 
obiceiurile soţului. Adică, să nu încerce 
să-l schimbe. Într-o familie partenerii nu se 
schimbă unul pe celălalt, ci cresc împreună.

- Partenerii nu se ceartă în prezenţa 
copiilor/soacrei și a altor persoane.

- Femeia nu vorbește cu prietenele și cu 
atât mai mult cu mama despre ceartă.

- Confl ictele se rezolvă pe măsură ce apar.

7 Nu există căsătorie, ci „ajutor 
reciproc” și dezvoltare!

Pentru evrei, principala valoare este 
familia. De aceea, dacă există difi cultăţi, 
partenerii se ajută reciproc, nu se 
abandonează.

8 Trucuri „pur evreiești”
Aceste trucuri ajută la menţinerea 

pasiunii în cuplu. Este vorba despre cele 
două săptămâni permise și două săptămâni 
interzise în relaţii sexuale. Primele două 
săptămâni după menstruaţie sunt interzise. 
După 14 zile, femeia se scufundă în mikve 
(baie evreiască) și relaţiile intime cu soţul 
pot fi  reluate. În acest timp, partenerii își duc 
dorul, ceea ce contribuie și la menţinerea 
pasiunii.

Și, de asemenea, tinerii părinţi sunt 
obligaţi să iasă la întâlniri o dată pe 
săptămână fără copii.

OPT REGULI PE CARE LE RESPECTĂ SOŢIILE EVREICE

Pentru membrii familiei 
regale britanice și câţiva 

apropiaţi care-i însoţiseră în 
escapada din Scoţia acea zi târzie 
de vară începuse cum nu se 
putea mai deprimant: o ploaie 
sâcâitoare și un vânt anemic 
dinspre nord-est, care nu reușea 
să împrăștie ceaţa și senzaţia de 
spleen, îi învăluiseră într-o tăcere 
apăsătoare. Coincidenţă sau nu, 
în aceleași clipe, controversatul 
duce de Kent zbura pe deasupra 
capetelor aristocraţilor englezi. 
„Acest frate al regelui, care fusese 
cel mai apropiat de Eduard al 
VI-lea în timpul scurtei sale domnii, 
se afl a la bordul hidroavionului 
W4026, cu destinaţia Islanda, 
unde trebuia să inspecteze baza 
de aviaţie a Royal Air Force. Din 
cauza lipsei de vizibilitate aparatul 
zbura la altitudine joasă, prea joasă 
chiar, la circa 300 de metri de sol”, 
nota istoricul Jean des Cars în 
volumul „Sceptrul și sângele. Regi 
și regine în tumultul celor două 

războaie mondiale” (Editura Trei, 
2016). Potrivit rapoartelor ofi ciale 
ulterioare, aparatul de zbor s-ar fi  
izbit în jurul orei 13.30 de vârful 
unei coline lângă Dunbeath ar fi  
alunecat de-a lungul pantei și elicele 
ambalate și, cum rezervoarele 
erau pline cu combustibil, ar fi  
luat foc și ar fi  explodat după ce 
a brăzdat dealul pe o distanţă de 
o sută de metri. Pasagerii de la 
bordul hidroavionului supranumit 
„Short Sunderland” au pierit în 
fl ăcări. „Moartea ducelui de Kent 
– specula biograful Jean des Cars 
în studiul citat anterior – a suscitat 
multă vreme diverse comentarii 
din cauza trecutului său ambiguu”. 
Mai exact? „Cel de-al patrulea fi u 
al lui George al V-lea, purtând tot 
prenumele de George, făcuse vâlvă 
mare în presa vremii. Legăturile 
lui amoroase bisexuale și 
dependenţa de droguri îl amuzau 
pe petrecăreţul Eduard, încântat 
să aibă un frate destrăbălat în 
această familie regală prea severă”. 

Cei doi fraţi erau consideraţi 
complici, mai ales că și lui George, 
căruia îi plăcea să vorbească și să 
bea fără măsură, i se atribuiseră 
simpatii germane verifi cabile 
prin relaţiile cu cercurile naziste 
și fasciste britanice. Aceasta să fi  
fost explicaţia impactului mortal 
de lângă Dunbeath? Istoricul 
Jean des Cars e circumspect. „Au 
circulat extrem de multe zvonuri 
pe seama lui George, bârfe care 
aveau sau nu aveau legătură cu 
războiul. Defăimarea a fost mereu 
o armă în sine. În 1934, George al 
V-lea îi acordase fi ului său George 
titlul de duce de Kent, chiar în 
ziua căsătoriei celui din urmă cu 
fermecătoarea prinţesă Marina, 
fi ica prinţului Nicolae al Greciei. 
Mireasa moștenise frumuseţea 
mamei ei, marea ducesă Elena 
a Rusiei. Căsnicia a fost foarte 
fericită, au avut trei copii, dintre 
care cel mai mic, Michael, fusese 
botezat la Windsor cu două-trei 
săptămâni înainte de dispariţia 
misterioasă a tatălui în focul care 
a învăluit hidroavionul W4026”.

ASASINAT DE SERVICIILE 
SECRETE BRITANICE?

Pentru cei mai mulţi dintre 
experţii care au studiat cazurile 

acestei întâmplări bizare, teza 
unui regretabil accident nu era 
plauzibilă. Planau multe, prea 
multe semne de întrebare. De ce 
regele nu fusese informat despre 
această misiune în Islanda, mai 
ales că George urma să survoleze 
locul în care fratele său venise 
să se relaxeze? De ce regele n-a 
fost anunţat despre decesul 
fratelui decât seara, telefonic, 
când întreaga familie se afl a 
la masă în castelul Balmoral? 
Copleșit de durere și frustrat 
de lipsa informaţiilor George al 
VI-lea avea să noteze în jurnalul 
personal, după funeraliile 
ducelui de Kent ofi ciate în capela 
St. George din Windsor: „Am 
asistat la numeroase ceremonii 
funerare familiale în această 
capelă, dar niciuna nu m-a 
bulversat așa de mult”. Abia peste 
două zile, regele Marii Britanii 
avea să se deplaseze la locul 
tragediei aviatice. „Accidentul a 
rămas pur și simplu inexplicabil 
– aprecia istoricul Jean des Cars. 
Comandantul hidroavionului, 
un australian, era un pilot 
experimentat care avea mai 
bine de o mie de ore de zbor 

acumulate în timpul misiunilor 
maritime de recunoaștere. Toţi 
camarazii lui, copiloţi, tehnicieni 
și soldaţi, cunoșteau perfect 
regiunea și erau bine pregătiţi”. 
Și-atunci? „Din cauza relaţiilor 
dubioase ale ducelui s-a luat în 
calcul teza unei acţiuni de sabotaj 
a aparatului de zbor. Întrucât 
cumnata lui, Olga a Greciei, se 
măritase cu un aristocrat favoritul 
lui Hitler, s-a bănuit iniţial că 
ar fi  fost vorba de o intervenţie 
pusă la cale de Intelligence 
Service”. În sprijinul acestei 
ipoteze, biograful englez Charles 
Higham consemna la rândul 
lui, citând o notă a serviciilor 
de spionaj germane: „Așa-
zisul accident este, în realitate, 
rezultatul activităţilor criminale 
ale Serviciului Secret britanic 
dornic să se descotorosească de 
Kent, până nu s-ar fi  ajuns ca 
simpatiile lui declarate faţă de 
cauza germană să descurajeze 
familia regală”. În cele din urmă, 
prăbușirea hidroavionului a 
fost pusă pe seama unei erori de 
pilotaj cauzate de vizibilitatea 
redusă. Ca întotdeauna în astfel 
de situaţii ciudate, morţii au fost 
găsiţi vinovaţi.

DUCELE DE KENT, BISEXUALUL DROGAT 
ŞI MOARTEA DIN HIDROAVIONŞI MOARTEA DIN HIDROAVION

entru membrii familiei războaie mondiale” (Editura Trei

La 25 august 1942, când lumea întreagă fi erbea sub focul celui de-al Doilea Război Mondial, 
regele Marii Britanii, George al VI-lea, organiza un picnic în familie și o vânătoare în Scoţia, în 

împrejurimile castelului Balmoral. Ceea ce trebuia să fi e o destindere în urma tensiunilor generate de 
asalturile tot mai insistente ale germanilor în Europa și ale japonezilor în Asia, avea să fi e deturnată 
într-o tragedie al cărei miez n-a fost dezvelit nici până astăzi.

vreunul dintre membrii familiei a avut instrucţiunilor sale și să l trateze ca pe un
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 BERBEC
Nu este un moment ideal 
pentru a face cheltuieli 
inutile, ci, din contră, este 
bine să economisești din 

timp, pentru zile mai puţin bune.  
Starea de căutare persistă și în planul 
personal. Dacă ești singur, e o perioadă 
în care cauți mai mult ca oricând să faci 
conexiuni cu persoane de sex opus.  
 

 TAUR
Depui din ce în ce mai 
mult efort la locul de 
muncă pentru a termina 
la timp un proiect la 

care lucrezi de multă vreme. Fii fără 
griji, rezultatele nu vor întârzia să 
apară, iar munca îţi va fi  răsplătită. Vei 
avea o perioadă extrem de solicitantă şi 
este posibil să resimți oboseala din plin, 
de aceea odihna este cuvântul-cheie 
pentru sănătatea ta.

          GEMENI
Îţi vei descoperi unele 
talente nebănuite şi vei 
începe o afacere de 
succes care va avea la 

bază tocmai aceste trăsături creative. 
Este bine să dedici mai mult timp 
familiei, să petreci momente speciale 
alături de persoanele dragi. La capitolul 
sănătate stai extrem de bine şi acesta 
este principalul motiv al energiei tale 
debordante.

 RAC
Ai unele mici probleme 
de sănătate, nimic 
serios, care vor trece 
rapid cu ajutorul unor 

tratamente naturiste. Vei investi într-
un proiect de sufl et şi vei avea parte de 
recompense rapide. Este posibilă o 
promovare la locul de muncă şi unele 
provocări neaşteptate. Lucrurile merg 
bine pentru că ești organizat și respecți 
termenele.

 LEU
Eşti foarte entuziasmat 
de un nou proiect pe 
care l-ai început de 
curând şi asta îţi ocupă 

mai tot timpul. Ai grijă totuşi să dedici 
puţin timp din el şi prietenilor dragi, pe 
care poate i-ai cam neglijat în ultima 
vreme. Dacă ai crezut că unele lucruri 
pe care le-ai făcut în mod superfi cial au 
trecut neobservate, te-ai înșelat. 

                       FECIOARĂ
Totul merge foarte bine 
pe planul sentimental, 
vei avea parte de unele 
surprize din partea 

persoanei iubite şi veţi petrece clipe 
romantice în doi. Din punctul de 
vedere fi nanciar, lucrurile stau din ce în 
ce mai bine, pentru că ai primit o sumă 
importantă de bani pe care este bine să 
o investești cât mai inspirat posibil.

                         BALANȚĂ
Lucrurile la locul de 
muncă par a avea o 
ușoară încetinire, din 
cauza unor obstacole 

neaşteptate care apar la fi ecare pas, dar 
nu este cazul să-ţi faci griji, pentru că 
toate se vor rezolva cu bine. Dacă eşti 
singur, acesta ar putea fi  momentul ideal 
pentru a găsi un partener pe gusturile 
tale.

                 SCORPION
Este o perioadă difi cilă, 
pentru că un prieten 
apropiat încearcă să te 
mintă referitor la o 

situație care vă privește pe amândoi. Fă 
tot posibilul și afl ă care sunt motivele 
pentru care continuă să îți ascundă 
adevărul, probabil îi este jenă să 
recunoască. Fii înțelegător și răbdător, 
uneori, oamenii așa înțeleg să nu facă 
rău: ascunzând adevărul. 

           SĂGETĂTOR
Schimbarea este cuvântul 
de ordine acum în viaţa 
ta, iar acest aer nou vine 
pe toate planurile. Vei 

avea grijă să îţi schimbi stilul alimentar, vei 
căuta să îţi stabilizezi bugetul şi vei trece 
într-o nouă etapă a relației de cuplu. Îți 
cumperi ceva de care ai nevoie sau 
intenționezi să faci asta. Ai banii puși 
deoparte, ai timp și dispoziție, mai rămâne 
de văzut dacă găsești ce îți trebuie.

                 CAPRICORN
Nu prea ai avut parte de 
mult noroc în ultima 
perioadă, însă acum 
toate vor reveni la normal 

cu multă muncă şi puțină răbdare. Vei 
avea parte de sprijinul colegilor la locul 
de muncă, iar pe latura sentimentală se 
vor rezolva toate neînțelegerile avute cu 
persoana iubită. Profi tă, bucură-te și fă 
apel la umorul tău pentru a-i binedispune 
pe cei cu care ieși!
       

              VĂRSĂTOR
Ai câteva drumuri de 
făcut, dar care se arată a 
fi  fructuoase. Poate 
mergi să cauți anumite 

lucruri pe care nu le găsești în apropiere, 
poate iei rezultatele de la medic și totul 
este bine sau poate cineva te-a chemat să 
îl ajuți și ești remunerat destul de 
mulțumitor. Dacă ai timp, este bine să îți 
faci ordine în acte și documente; e posibil 
să fi i în urmă cu o plată.

 PEȘTI
Ai o mare putere de 
muncă, aşa că vei reuşi 
să termini cu succes 
proiectele nefi nalizate 

de la serviciu şi treburile gospodărești. 
Deşi pot apărea unele neînţelegeri cu 
persoanele din viaţa ta, prin comunicare 
sinceră toate se vor rezolva. Ai grijă la 
cheltuielile inutile, nu este acum cea mai 
bună perioadă pe planul fi nanciar.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal
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Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro
ANA CAMPIOANA

A coborât de pe planșă și a întins spada. Direct în 
miezul problemei. ”Sper să fi e sufi cient pentru 

buget!”, a spus proaspăta vicecampioană olimpică, 
punctând o tușă mai mult decât de aur.

Sfătuit probabil prost sau poate că atât l-a dus 
pe el glagoria - deși refuz să cred până la capăt, dat 
fi ind faptul că a fost chiar el campion paralimpic, la 
scurt timp după înțepătura Anei, ministrul Eduard 
Novak a dat o replică vecină cu delirul. A zis omul 
care administrează sportul cum că și dacă ar fi  avut 
5 milioane în plus la federația de scrimă, Ana nu ar fi  
luat aurul.

Îmi place să cred că domnul Novak neexprimându-se-n 
nativa lui maghiară n-a stăpânit proprietatea termenilor 
și că a vrut să spună cu totul și cu totul altceva. Ceea ce a 
ieșit, repet, a fost de noaptea minții.

Tot Novak a mai spus că bani s-au dat de la buget 
pentru sportivi, că sunt bani însă nu-s folosiți cu cap și 
de aceea se întâmplă ce se întâmplă. Asta în timp ce de 
la box, a început să se reverse încet paharul. Califi cat 
de un an pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
Cosmin Gîrleanu a povestit cum n-a avut nimic, nici 
sparring, nici medicație, nici hrană adecvată, și a 
putut să se descurce doar grație antrenorului.

Claudia Nechita este prima pugilistă de la noi care 
câștigă un meci la olimpiadă. Cu puțin ajutor și șansă, 
Claudia poate aduce o medalie, dacă nu cumva a 
luat-o deja la ora când se publică aceste rânduri. Și 

ea a trecut prin calvar, și a reușit grație antrenorilor 
de la lot care au luat-o acasă la ei și-au investit în ea 
timp, bani și încredere. Adică ceea ce ar fi  trebuit să 
investească statul.

Dar revenind la Ana campioana, neinspirat total, 
după ce a dat cu bâta-n baltă, ministrul Novak 
a îndrăznit să se prezinte la salonul ofi cial ca să 
o întâmpine pe prima medaliată a României, la 
întoarcerea în țară. Nu și-a prezentat scuze, așa cum ar 
fi  făcut-o probabil orice bărbat adevărat recunoscând 
că a greșit când a scos ce a scos pe gură.

Ana, în schimb, nu a rămas datoare. De la înălțimea 
eleganței unui sportiv colosal, vicecampioana olimpică 
i-a amintit ministrului că n-a avut drept parteneri de 
antrenamente decât sportivi de 43 de ani, retrași deja 
din activitate. ”Sper să ajungeți dumneavoastră la 
olimpiadă și să luați aurul pe care eu nu l-am putut 
lua. Apropos, credeam că m-așteptați cu cecul ăla 
de cinci milioane, dar nu-i timpul trecut să-l dați, să 
facem sala aia pentru copii”, a fost parada Anei.

În fond, cam despre asta este vorba. Pe Ana, ca și pe 
alți campioni și mari sportivi care au primit deja porția 
lor de glorie, nu-i doare de fondurile lor de premieri, 
ci faptul că într-un sistem defect și fără strategii, ne 
vom hrăni din ce în ce mai mult cu amintirile. Și vom 
trăi doar din talent și grație eforturilor personale ale 
unor copii, părinți și antrenori, în timp ce îmbuibații 
revărsați pe funcții vor dormita în continuare. 
Trezindu-se desigur doar ca să-și bage capul nerușinat 
în poza de grup de la niște trofee pentru care n-au 
avut nici minimum de contribuție. 

coborât de pe planșă și a întins spada Direct în

Ana-Maria Brânză Popescu a adus României 
prima medalie la olimpiada de la Tokyo. 

A adus, a câștigat, a cucerit. Exact așa, cu toate 
sinonimele de rigoare. 

Gargara cu sare sau prosoapele în care se pune 
sare încinsă și care se aplică apoi pe toracele 

unei persoane care tușește sunt familiare multora 
dintre noi. Este una dintre cele mai populare metode 
de vindecare a unei răceli care nu se mai lasă dusă. 
În ultima vreme, salinele din toată ţara au renunţat 
să mai fi e doar locul de unde se extrage sare și s-au 
transformat în adevărate baze de tratament pentru 
persoanele care au afecţiuni respiratorii. Haloterapia, 
ce nume simandicos, este o terapie alternativă prin 
care pacienţii se expun unui aer încărcat cu particule 
microscopice de sare. Originile ei se pierd în negura 
vremurilor. De altfel, pe la mijlocul secolului al 
XIX-lea, medicii polonezi și ruși au descoperit că 
persoanele care lucrau în minele de sare aveau o 
stare medicală mult mai bună decât a confraţilor care 
extrăgeau cărbune, aceștia dintâi suferind mult mai 
rar de afecţiuni respiratorii.

Haloterapia e bună pentru toţi
Există două tipuri de terapii cu sare: 

uscată și umedă. Prima dintre ele se referă la salinele 
naturale sau artifi ciale. Foarte multe centre spa 
pun la dispoziţia clienţilor locuri special amenajate 
unde pot face haloterapie. Principiul de funcţionare 
este simplu: sarea uscată este încălzită și pusă 
într-un aparat special care o zdrobește, 
transformând-o în particule minuscule, care sunt 
dispersate apoi în încăpere. Odată inhalaţi acești 
aerosoli salini ajung în cele mai profunde ţesuturi 
ale aparatului respirator. Același lucru se petrece în 
salinele naturale, doar că acolo aerul este încărcat 
cu particule de sare fără să fi e nevoie de intervenţia 
omului. Cât privește cea de-a doua, haloterapia 
umedă, ea se poate realiza cu ajutorul unei soluţii de 
apă cu sare, folosită pentru a se face gargară, irigaţii 
nazale sau chiar băi.

Benefi cii nenumărate
Nu s-au făcut prea multe studii despre 

efi cienţa terapiei cu sare, concluziile enumerate mai 
jos venind din observaţiile medicilor despre care 
am vorbit deja, dar și din câteva cercetări publicate 
în revistele de specialitate prestigioase. Bunăoară, 

studiile spun că haloterapia ar putea fi  benefi că alături 
de tratamentul alopatic prescris de medic, pentru: 
descreșterea procesului infl amator la pacienţii 
bolnavi de bronșită, bronhopneumopatie sau astm 
bronșic; îmbunătăţirea stării generale a celor care 
suferă de diverse tipuri de alergii; tuse tabagică, mai 
ales în cazul celor care se lasă de fumat; sinuzită, 
otită; psoriazis și urticarie; stres, depresie, anxietate; 
oboseală cronică.

Sfatul medicilor pentru toţi cei care apelează 
la o astfel de terapie este să nu renunţe la 
tratamentul pe care deja îl iau pentru afecţiunile 
de care suferă.

Lămpi din sare
Multe familii ţin în dormitor astfel de veioze, 

făcute dintr-un bulgăre mare de sare de Himalaya. În 
afară de aspectul lor chiar interesant, despre lămpile 
de sare se spune că ar fi  foarte bune întrucât purifi că 
aerul din încăpere și ajută la atenuarea simptomelor 
cauzate de alergii sau alte afecţiuni respiratorii. Se 
pare că veiozele produse din sare pură de Himalaya, 
provenită din minele din Pakistan, au puterea de a 
produce ioni care îmbunătăţesc calitatea aerului, 
alungă insomnia, induc o stare de relaxare și 
îmbunătăţesc tonusul nervos.
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Proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational 
Infrastructura Mare 2014-2020. 
Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19 
Obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
Titlu Proiect “Dezvoltarea capacita ii de diagnosticare si îngrijiri medicale acordate pacien ilor cu afec iuni 
psihice si suspec i sau confirma i cu infec ia SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de 
Psihiatrie Voila-Câmpina ” 
Contract 496/23.02.2021 

Comunicat de presa 

Data: 2 .07.2021

Finalizarea proiectului cu titlul 
“Dezvoltarea capacita ii de diagnosticare si îngrijiri medicale acordate pacien ilor cu 

afec iuni psihice si suspec i sau confirma i cu infec ia SARS-CoV-2, în contextul 
pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina ”, cod smis 141741 , 

finan at prin Programul Opera ional Infrastructura Mare 2014-2020 

Spitalul de Psihiatrie Voila , cu sediul în Câmpina, Str. Voila, Nr.114, Loc. Câmpina, Jud. 
Prahova, a finalizat proiectul “Dezvoltarea capacita ii de diagnosticare si îngrijiri medicale acordate 
pacien ilor cu afec iuni psihice si suspec i sau confirma i cu infec ia SARS-CoV-2, în contextul 
pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina ”, cod smis 141741 , finantat prin 
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii 
populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19, obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , in calitate de 
Autoritate de Management . 

Valoarea total  a Contractului de Finan are este de 655.056,23 lei , din care valoare totala 
eligibila 655.056,23 Lei si valoare total  eligibil  nerambursabil  din FEDR 655.056,23 Lei. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 9 luni, respectiv între data 01 Decembrie 
2020 i data 31 Augus t  2021, aceasta cuprinzând, daca este cazul, i perioada de desf urare a 
activit ilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finan are, conform regulilor de 
eligibilitate a cheltuielilor. 

Obiectivul general i scopul proiectului au fost realizate prin intermediul urmatoarelor 
obiectivele specifice ale proiectului : 

1. Dotarea unita ii spitalicesti cu echipamente si aparatura medicala destinate diagnosticarii corecte si 
la timp a pacien ilor infecta i 

2. Dotarea unita ii spitalice ti cu echipamente destinate îngrijirii pacien ilor infecta i, care necesit  
interven ii medicale speciale adaptate patologiei COVID. 

Urmare a implement rii proiectului, au fost atinse obiectivele de mai sus, respectiv au fost achizi ionate 
urm toarele echipamentele : 

Echipamente medicale Cantitate 
(buc) 

Valoare 
(lei cu TVA) 

Analizor coagulare 1 35.700,00 
Ecograf 1 243.450,20 
Concentrator de oxigen 8 32.130,00 
Defibrilator 1 6.104,70 
Pat medical electric 30 174.751,50 
Masina de spalat cu 
bariera igienica 1 100.555,00 

TOTAL   592.691,40 
realizându-se astfel dotarea adecvata a spa iilor de tratament destinate pacien ilor COVID, suspec i sau 
confirma i, conform contractului de finan are. 

Spitalul de Psihiatrie Voila .  

Str. Voila, nr.114, loc. Câmpina, jud. Prahova  

Tel:0344 101118; Fax; 0344 102034

Mail: spitalpsihiatrie@gmail.com 
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Stadionul „Ilie Oană” din 
Ploiești a găzduit, sâmbătă 

seara, un cuplaj fotbalistic 
în deschiderea căruia puținii 
spectatori prezenți au văzut un 
meci de „old-boys”, pe gazon 
apărând mulți jucători importanți 
ai „găzarilor” și ai fotbalului 
românesc.

Astfel, o echipă a Petrolului, 
în care s-au regăsit foști fotbaliști 
ai „galben-albștrilor” precum 
Ion Catană, Alexandru Pitulice, 
Valeriu Răchită, Cristian 
Zmoleanu, Eugen Baștină, Irinel 
Manea, Marcel Abăluță, George 
Ghiță, Ciprian Pura, Claudiu 

Tudor, Marian Grama, Bogdan 
Zahiu, Marian Ruse, Ștefan Matei, 
Florin Pancovici, Laurențiu 
Marinescu, Georgian Păun, 
Pompiliu Stoica, Daniel Zafi ris sau 
Viorel Nuță (antrenor Ion Marin), 
a dat piept cu o selecționată 
alcătuită din foști fotbaliști 
divizionari, cum ar fi  Daniel 
Chiriță, Ionuț Pârvu, Stelian 
Carabaș, Ciprian Mozacu, Daniel 
Ift odi, Giani Căpușă sau Ștefan 
Ciobanu, victoria revenindu-le 
acestora din urmă cu scorul de 
5-3, meciul fi ind condus la centru 
de Cristian Nica, fost arbitru FIFA 
și actualmente observator federal 

și șef la structurilor sportive de la 
CSM Ploiești.

De la ora 20, petroliștii și-au 
prezentat lotul pentru noul sezon 
din liga a doua, disputând un 
joc amical cu colega de eșalon 
Concordia Chiajna, pe care l-au 
câștigat cu scorul de 2-1, golurile 
fi ind marcate de Diarra (20), 
Constantinescu (89)/Deac (67).

Petrolul: Avram – Pârvulescu, 
Mejers, Huja, Țicu – Cebotaru, S. 
Pană – Bratu, Vajushi, Măzărache 
– Diarra. Au mai jucat: Cebotari 
– Olaru, Oprea, Takayuki, 
Constantinescu, Buia, Saim Tudor, 
C. Stoica. Antrenor: Nicolae 
Constantin.

Concordia: Silveanu – Borța, L. 
Ion, Palmeș, Cherecheș – Codrea 
– Dușmanu, Biceanu, Anghelina, 
Llullaku – Voicu. Au mai jucat: 
Aldescu – Manole, N. Popescu, 
Puiu, Pintilie, Piper, Alexe, 
Deac, Balint, Mocanu. Antrenor: 
Claudiu Niculescu.

Ediția 2021-2022 a Ligii 2 se 
pregătește de start și, din fericire, 
după aproape un an și jumătate, 
spectatorii se pot întoarce pe 

stadioane. Pentru Petrolul, debutul 
în noua stagiune se va produce 
sâmbătă, 31 iulie, de la ora 11.00, 
pe „Ilie Oană”, într-un prim derbi 
al campionatului, în condițiile în 
care adversară va fi  Politehnica 
Iași, formație tocmai retrogradată 
din Liga 1 și, evident, cu pretenții 
să revină rapid în primul eșalon.

Începând de luni, 26 iulie, 
au fost puse în vânzare biletele 
pentru întâlnirea de sâmbătă, 
în prima fază on-line. Tichetele 
pot fi  procurate accesând siteul 
www.entertix.ro. De asemenea, 
în intervalul 29 iulie – 31 iulie, 
biletele vor fi  disponibile și la casa 
de bilete a stadionului „Ilie Oană” 
(str. Vlahuță), ce va fi  deschisă 
după următorul program: joi, 29 
iulie: orele 09.00-17.00; vineri, 30 
iulie: orele 09.00-17.00; sâmbătă, 
31 iulie: orele 08.00 – 11.00.

Preţurile biletelor sunt 
următoarele:

– Peluze – 8 lei;
– Tribuna II – 12 lei;
– Tribuna I – 20 lei;
– Tribuna 0 – 25 lei;
*La procurarea tichetelor este 

necesară prezentarea actului de 
identitate.

Conform  Protocolului Desfă-
șurare Competiții, accesul 
publicului va fi  permis în limita a 
50% din capacitatea stadionului, 
persoanele eligibile pentru a asista 
la o competiție sportivă fi ind 
următoarele: persoanele care sunt 
vaccinate împotriva virusului 
SARS-COV-2 pentru care au 
trecut 10 zile de la fi nalizarea 
schemei complete de vaccinare; 
persoanele care prezintă rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR 
nu mai vechi de 72 de ore sau 
rezultatul negativ certifi cat al unui 
test antigen rapid nu mai vechi de 
24 de ore (testele trebuie eliberate 
de către laboratoare autorizate); 
persoanele care se afl ă în perioada 
cuprinsă între a 15-a zi și a 
180-a zi de la confi rmarea 
infectării cu SARS-COV-2 
(cu prezentarea documentelor 
medicale doveditoare).

În conformitate cu legislația în 
vigoare, măsurile de mai sus se 
aplică inclusiv copiiilor cu vârsta 
de 3 ani și mai mari.

tadionul Ilie Oană” din Tudor Marian Grama Bogdan

ECHIPA DE OLD BOYS A PETROLULUI A REVENIT ACASĂ! ECHIPA DE OLD BOYS A PETROLULUI A REVENIT ACASĂ! 
„LUPII” AU CÂȘTIGAT ULTIMUL AMICAL AL VERII„LUPII” AU CÂȘTIGAT ULTIMUL AMICAL AL VERII

Fotbal

Între 12 şi 20 iulie, frumosul Iași a fost 
gazda Campionatelor Naţionale de 

Şah pe echipe, la şah clasic, blitz şi rapid, la 
care s-au remarcat şi tinerele sportive de la 
CS Petrolul Ploieşti, pregătite de antrenorul 
Gheorghe Pepene. Ei bine, trebuie să 
afl ați că echipa feminină de tineret (U20) 
a clubului petrolist a obţinut mai multe 
medalii în cadrul probelor de şah clasic şi 
de şah blitz.

Compusă din Valentina Nistor (candidat 
de maestru feminin, Elo 1710), Maria Moş, 
Gabriela Nistor şi Maria Mihalea, echipa 
ploieşteană a obţinut medaliile de argint 
la şah blitz, concurs la care a încheiat cu 
patru victorii şi două înfrângeri în cele şase 
runde disputate.

CS Petrolul (Președinte: Eduard 
Crângașu) a câştigat ambele dispute cu 
CSM Galaţi şi cu CSM Bucureşti, însă 
a cedat în cele două partide jucate cu 

CS Dinamo Bucureşti (care a avut în 
componenţă numai candidate de maestru 
feminin), echipă care şi-a adjudecat titlul 
naţional, cu victorii pe linie.

Firește, este de apreciat în mod deosebit 
performanţa clubului nostru de a învinge pe 
CSM Bucureşti în ambele partide disputate, 
echipă care a avut în lot două candidate de 
maestru, printre care prahoveanca Emilia 
Coman.

La şah clasic, echipa petrolistă a obţinut 
medaliile de bronz, înregistrând o victorie, 
două remize şi trei înfrângeri, primele două 
locuri revenind formaţiilor Dinamo şi CSM 
Bucureşti. De apreciat, totodată, faptul că 
lidera echipei ploieştene, Valentina Nistor, 
a încheiat a doua la masa 1, cu 3,5 puncte.

Așadar, sportivele noastre merită 
aplauze! Șahul, sportul străvechi inventat 
în vechea Persie… are VIITOR la Ploiești 
și merită susținut și încurajat!

ȘAHISTELE DE LA CS PETROLUL, ȘAHISTELE DE LA CS PETROLUL, 
REZULTATE DEMNE DE APLAUDAT REZULTATE DEMNE DE APLAUDAT 
LA CAMPIONATELE NAȚIONALELA CAMPIONATELE NAȚIONALE

Sportiva secţiei de kempo a CSM Ploieşti, Alexia Trandafi r (foto, a 3-a din dreapta), a 
participat în acest fi nal de săptămână la Campionatul European de Sumo, ce are loc 

la Siedlce (Polonia). Sportiva pregătită la club de Florentin Ghiocel Petrea a făcut parte din 
lotul care reprezintă România la competiţia continentală, fi ind selecţionată de antrenorii 
George Stanciu şi Liviu Ionescu în urma performanţei de la Campionatul Naţional de Sumo 
ce a avut loc pe 19 iunie, la Bucureşti: locul 3 la senioare, deşi categoria ei de vârstă este 
„U16”! Alexia Trandafi r a participat la categoria „+70” kg de la nivelul ei de vârstă şi a ocupat 
locul al V-lea după ce a pierdut în „optimi” în faţa sportivei din Ungaria, Dorina Csernak.

ALEXIA TRANDAFIR,ALEXIA TRANDAFIR,
LOCUL 3 LA C.E. DE SUMOLOCUL 3 LA C.E. DE SUMO
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