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„Mi-aş dori ca poporul roman să nu aibe decât un singur gât.”
- Culese de Tata  Caligula (cca 37 dHr) - împărat  roman
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Cum au făurit Cum au făurit 
Hitler şi Stalin Hitler şi Stalin 
Polonia modernăPolonia modernă

118 milioane de lei pentru 118 milioane de lei pentru 
localitățile care au suferit de localitățile care au suferit de 
pe urma viiturilorpe urma viiturilor

Concurs pentru conducerile Concurs pentru conducerile 
a 207 unități de învățământ a 207 unități de învățământ 
preuniversitar din Prahovapreuniversitar din Prahova
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SCHIMBARE AIURITOARE LA 
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIUGARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU
CUM SĂ DAI AFARĂ UN PROFESIONIST ȘI SĂ ADUCI 

ÎN LOCUL LUI UN TĂIETOR DE PĂDURI

În logica politică de după ieșirea de 
la guvernare a USR-PLUS, premierul 

Florin Cîțu l-a demis din funcție pe 
comisarul general al Gărzii Naționale 
de Mediu, secretarul se stat Octavian 

Berceanu. Mișcarea a iritat cel puțin opinia 
publică dat fi ind faptul că de numele lui 
Berceanu se leagă cele mai multe acțiuni în 
forță pentru împiedicarea intrării în țară a 
deșeurilor. 

Amândoi au fost președinți ai PSD. Unul 
știe introducerile de la cărți, celălalt 
cuprinsul.
Amândoi au făcut pușcărie pentru fapte 
presupuse a fi  de corupție. Unul din 
cauza unui presupus trofeu, altul din 
cauza unor presupuse angajate presupus 
nedisciplinate.
Amândoi au picat precum Al Capone, 
pentru fi rimituri. Unul a ieșit cu barbă 
de la bulău, celălalt așa cum a intrat…Al 
Capone nu a mai ieșit.
Amândoi se consideră nevinovați. Unul 
nu a furat NIMIC, altul NIMIC-NIMIC.
Amândoi au fost torturați și abuzați psihic 
în penitenciar. Unul, ca să treacă timpul 
s-a adâncit în lectură, altul în “lacrimi și 
deznădejde”.
Amândoi se plâng de condițiile din 
pușcăriile românești. Unul mai mult ca 
celălalt.
Amândoi, au ajuns să trăiască din mila 
soției și a copiilor. Unul într-o vilă, un 
apartament și câteva  case, celălalt, într-un 
apartament, o vilă și alte case.
Amândoi acuză președintele că i-a băgat 
în pușcărie. Pe unul Băsescu, pe celălalt 
Iohannis.
Amândoi se declară patrioți. Unul cu 
proprietăți și conturi de milioane de EURO 
în fi rme off shore, altul cu proprietăți și 
conturi de milioane de DOLARI în fi rme 
off shore.
Amândoi acuză serviciile românești de 
jocuri trădătoare față de țară. Unul dă vina 
pe americani, germani și israelieni, altul 
pe americani, germani și francezi.
Amândoi au dovezi. Unul le ține pentru 
posteritate, altul le ține pentru a-și apăra 
posteriorul.
Amândoi acuză PSD actual de slăbiciune, 
trădare, vânzare și infi ltrare. Unul 
pentru că a fost vândut pentru funcții și 
promisiuni, altul pentru că a fost trădat 
pentru promisiuni și funcții.
Amândoi vor înapoi în PSD. Unul nu 
recunoaște dar ar vrea să fi e rugat să se 
întoarcă, iar celălalt, cum îi este felul, vrea 
dar mai pe ocolite, prin fuziune cu nou 
creatul partid clocit în penitenciar.
Amândoi vor răzbunare. Unul, ochi 
pentru ochi, iar celălalt, un dinte.
Amândoi își iubesc țara mai presus de 
propria soție. Unul pe Dana, iar celălalt pe 
Irina.
Amândoi urăsc minciuna. Unul nu o 
înghite, celălalt nu o halește.
Amândoi sunt intelectuali. Unul rasat, 
celălalt tuns, ras și frezat.
Amândoi! Unul și…unul!

mândoi au fost președinți ai PSD. Unu

Probabil de mâine-poimâine încolo 
nu vom mai avea, în oraș, mizeria 

cumplită de pe străzi. Luni, Primăria 
Ploiești a anunțat că a semnat un contract 
cu operatorul S.C Blue Planet Services 
S.R.L., valabil cel puțin până la sfârșitul 
anului ori până când va fi  încheiată 
licitația lansată de municipalitate în 
urmă cu câteva luni. E posibil, de altfel, 
ca noua fi rmă să rămână mai mult timp 

la noi, dat fi ind faptul că este una dintre 
cele două care au depus oferte la achiziția 
publică a serviciului de curățenie căi 
publice și deszăpezire. Deranj mare, 
din păcate, a apărut și în contractul 
Rosal cu ADI Deșeuri Prahova, mai ales 
după ce s-a anunțat posibila reziliere a 
contractului. Operatorul nu a ridicat 
gunoiul menajer săptămâna trecută, deci 
ne așteaptă vremuri la fel de urâte.
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Premierul Florin Cîțu a fost, marți, la Sinaia, 
prilej cu care, împreună cu primarul Vlad 

Oprea, au semnat contractul prin care Guvernul 
României, prin Compania Națională de Investiții, 
fi nanțează construirea unui spital nou la Sinaia. De 
fapt este același spital început în 1985, abandonat, 

reînceput în 1992 și reabandonat decenii la rând. 
Valoarea contractului se ridică la 23 de milioane 
de lei. Sinaia a mai câștigat și semnat două proiecte 
europene, unul pe post-Covid, de 2,3 milioane 
de euro, și unul de 1,5 milioane de euro- ambele 
pentru dotarea unităților sanitare.

CONTRACT DE FINANȚARE CONTRACT DE FINANȚARE 
PENTRU SPITALUL SINAIAPENTRU SPITALUL SINAIA
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AVEM OPERATOR NOU PENTRU AVEM OPERATOR NOU PENTRU 
CURĂȚENIA STRADALĂ!CURĂȚENIA STRADALĂ!

MAI MULTE LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA 
AU INTRAT ÎN SCENARIUL ROȘUAU INTRAT ÎN SCENARIUL ROȘU

DSP Prahova a semnalat că 
mai multe localități din 

Prahova au intrat în scenariul 
roșu de Covid după ce rata 
cumulată de îmbolnăviri în 
ultimele 14 zile a depășit pragul 
de trei la mia de locuitori. În acest 

caz erau Gura Vadului- 6,32 ‰, 
Vâlcănești- 5,18‰, Slănic-4,12, 
Brebu- 4,16‰, Slănic- 4,12‰,  
Azuga- 4,09‰, Telega-3,83‰,  
Cornu- 3,82‰, Provița de Jos- 
3,18‰ și Câmpina-3,06‰. Alte 
31 de localități se afl ă în scenariul 

galben. Printre acestea să afl ă și  
Ploiești, cu o rată a incidențeai 
cazurilor noi de 1,67‰. Situația, 
din păcate, evoluează negativ 
extrem de rapid. În județ, în 
această lună, s-au consemnat și 
10 focare Covid.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

INCENDIU INCENDIU 
LA LUKOILLA LUKOIL
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Marți, la prânz, ploieștenii 
au fost avertizați prin 

Ro-alert să stea în casă din cauza 
unui incendiu izbucnit la rafi năria 
Lukoil. Potrivit ISU Prahova, 
arderea s-a manifestat, cu degajări 
mari de fum, la o coloană de 
distilare unde au fost afectate 
reziduuri petroliere rezultate 
în urma procesului tehnologic 
(păcură, motorină, cocs), pe o 
suprafață de aproximativ 400 mp. 
Focul a fost izolat prin intervenția 
echipajelor Lukoil și ISU Prahova. 
Compania a dat asigurări că 
niciun moment nu a existat pericol 
pentru populație.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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BĂRBAT REȚINUT DUPĂ CE A 
FURAT BIJUTERII ȘI BANI DINTR-UN 

AUTOTURISM PARCAT ÎN CURTEA 
UNEI CASEI

Polițiștii Secției nr.2 de poliție rurală 
Florești au fost sesizați prin apel 112, despre 
faptul că unei femei din comuna Filipeştii 
de Târg, i-au fost sustrase o sumă de bani 
şi mai multe bijuterii din autoturismul 
parcat în curtea imobilului unde locuiește. 
Femeia ar fi  parcat noaptea autoturismul 
personal, în curtea imoblilului unde 
locuiește, fără însă a-l asigura, întrucât 

închiderea centralizată nu funcţionează. A 
doua zi, în jurul orelor 12.00 s-a deplasat la 
autoturism, ocazie cu care a constatat că din 
torpedoul acestuia i-au fost sustrase o sumă 
de bani și mai multe bijuterii din aur, ce îi 
aparţineau. „În baza sesizării, s-a constituit 
echipa operativă care a reușit identifi carea 
posibilului autor, în persoana unui bărbat 
de 38 de ani din Ploiești, astfel că a fost 
condus la sediul unității în vedera audierii, 
recunoscând fapta comisă. Ulterior, acesta 
i-a condus pe polițiști la imobilul unde 
locuiește, unde depozitase bunurile sustrase 
dar și o mare parte din bani”, a precizat IPJ 
Prahova. Bărbatul a fost reținut pentru o 
perioadă de 24 de ore, pentru săvârșirea 

infracțiunii de furt califi cat, urmând 
să fi e prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Câmpina, cu propunerea de 
luare a unei măsuri preventive.

INCENDIU LA O CASĂ DIN 
ARICEȘTII RAHTIVANI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu 
care a cuprins podul unei case, pe 
aproximativ 200 mp. Focul se manifesta cu 
degajare mare de fum. „La fața locului au fost 
mobilizate două autospeciale de stingere, o 
ambulanță SMURD și o autospecială de 
primă intervenție și comandă”, a precizat 
ISU Prahova. Din fericire, incendiul nu s-a 
soldat cu victime.
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PSD vrea să legalizeze 
consumul de marijuana 

în scopuri medicinale, a declarat 
liderul partidului, Marcel Ciolacu. 
El a precizat că există deja un proiect 
dezbătut în interiorul partidului: 
„Doamna Cristina Dumitrache, de 
la Constanța, dânsa a promovat 
acest proiect, care e în dezbatere 
în interiorul grupului. Vom lua o 
decizie. Vorbim de o legalizare în 
zona medicală și industrială.”

-Mă gândesc că-i foarte bine
Să punem drogul în consum.
Măcar ne este clar, în fi ne,
Cine-a făcut din țară... scrum.

Polițiștii din Iași 
au sancționat-o 

contravențional pe senatoarea 
Diana Șoșoacă după evenimentele 
de la Răchiteni, unde aceasta, 
alături de un grup de protestatari 
anti-vaccinare, a blocat un centru 
de vaccinare. Cuconeasa cică a 
strigat prin tot satul: „Jos masca! Jos 
mascarada! Primarul la pușcărie! 
Fără vaccinare!”

-Dintre primar și Șoșoacă
Vă spun o singură dată:
El nu e de închisoare,
Pe ea puneți-o-n izolare!

Ia uite ce zice dr. Monica Pop. 
„Știm foarte bine că vaccinarea 

folosește celui care este vaccinat 
pentru că, dacă se infectează, va 
face o formă mai ușoară. Dar... din 
păcate, vaccinații  au devenit un 
pericol pentru că ei dacă fac boala, 

fac o formă ușoară, de multe ori nu 
știu, nu au nicio simptomatologie și 
răspândesc (n.n. Covid) peste tot în 
jur.”

-Foaie verde foi de plop
După tine, tanti Pop,
E pericol să bei apă
Că-i lichid și te îneacă!

Primarul comunei Șuletea, 
din județul Vaslui, Ciprian 

Robert Tamaș, amenință cu 
proteste, în cazul în care vaccinarea 
ar deveni obligatorie. Uite ce-a 
scris el pe facebook: „Ferească-vă 
Dumnezeu să dați vreo ordonanță, 
să ne obligați să ne vaccinăm! Vă 
vom aștepta la fel cum îi aștepta 
Ștefan cel Mare pe turci...cu furcile, 
coasele și securile. Nu vă jucați cu 
nervii noștri...”

-Acuma, primare Tămaș,
O-ntrebare a rămas:
Când te-ai pus mata a scrie...
Era votcă sau rachie?

Premierul Florin Cîțu a 
comentat la TVR despre 

fi lmulețul în care apare în chip 
de Superman: „ mi se pare bizar 
să nu mai existe simțul umorului 
în România. Când mi se pare ceva 
distractiv, le pun (n.n.-fi lmlețe) și 
râd de mine (...) Dar știți de ce mi 
s-a părut acela (n.n. -parodia cu 
Superman) distractiv? Pentru că 
era așa de bine făcut. Mie mi s-a 
părut funny.” 

-Umor ca ăsta al tău,
Ne ferească Dumnezeu!
La scumpirile ce curg,
Mai râzi ca prostul în târg?

Și tot premierul Florin Cîțu a 
fost întâmpinat, la Consiliul 

Național al PNL, de către un coleg 
senior de partid, cu un mesaj care 
făcea apel la împăcare între cei doi 
candidați la președinția partidului: 
„Vă bat dacă nu vă împăcați astăzi, 
să aud. Vă împăcați, amânați 
alegerile și vă vedeți de guvernare. 

Vă bat dacă nu faceți asta.”
-Mă tem, bădie liberal,
Că și bătuți...la manual,
Ăstora doi-mata știi bine-
Mintea la cap nu le mai vine!

Irineu Darău, candidat la 
funcția de președinte al 

USR-PLUS, solicită suspendarea 
procesului de vot deoarece prin 
sistemul electronic pot participa și 
oameni care nu au dreptul. Acesta 
acuză că, în caz contrar, va apela la 
toate căile statutare și legale pentru 
clarifi carea situației. Irineu doar 
că nu-i acuză direct pe Dan Barna 
și Dacian Cioloș că fraudează 
alegerile interne.

-De când e cerul și pământul
O aud pe-asta cu furtul.
Fii, Darău, bine-crescut,
Recunoaște c-ai pierdut!

Prezent la Pianu de Jos, unde 
se afl ă un teren de golf, 

președintele Iohannis i-a invitat 
pe români să practice acest sport: 
„Mă bucur să întâlnesc aici atâția 
oameni pasionați de golf, un sport 
care nu este deloc exclusivist și 
care oferă un foarte bun prilej de 
a petrece mai mult timp în natură, 

de a face mișcare, mai ales în acest 
context pandemic care face difi cilă 
practicarea multor sporturi. Golful 
se poate practica la orice vârstă 
și încurajez pe cât mai mulți să 
descopere acest frumos sport care 
oferă multe satisfacții.”

-După cum cunoașteți bine
-Și nu-i laudă de sine-,
Tot românul are-acasă,
Între coteț și polată,
Bineînțeles, din strămoși,
Câte un teren de golf.
Când vine de la arat,
Nu se pune pe oft at,
Văleleu și of, of, of!
Țăranul merge la golf!
Prășit, vacă, muls și fân,
Scuturat un măr și-un prun,

Oboseală? Nema, ioc,
Merge musai la un joc.
Se scumpesc gazul, uleiul,
N-o mai dați iar cu „văleul”,
Copii, babe, hârcă, moș, 
Haideți pe câmpul de golf!
Nu ai bani îndeajuns?
Merge golful ca și uns!
N-aveți ce pune pe mese,
Luați-vă, bre, niște crose.
Mai ales în pandemie,
Faci un golf și mortu-nvie!

Condamnat în 2019 la 
închisoare pentru că a făcut 

parte dintr-un grup infracțional 
organizat care ar fi  prejudiciat 
statul cu 112 milioane de euro prin 
implicarea ilegală în retrocedarea 
de plaje și faleze în Constanța și 
Mamaia, Dragoș Săvulescu, afl at 
pe undeva, prin Grecia, amenință 
că dă în judecată statul român. Și, 
în plus, vrea și despăgubiri. I-auziți 
ce zice condamnatul fugit din țară: 
„această fostă țară comunistă (n.n.-
adică România aia unde a furat el) 
n-are cultura unui stat de drept. 
Am suferit timp de 16 ani abuzurile 
autorităților. Am suferit daune 
psihologice, eu și soția mea nici 
măcar nu puteam dormi și mânca.”

-Măi, să fi e, ai tupeu,
De ăla de derbedeu!
Bre, ia spune-mi, când furai,
Mai mâncai ori ce făceai?

Auziți colea: lui Petru Ioan 
Lupașc, fost șef al ANAF 

Oțelu Roșu, i-au spart hoții casa, 
pe când acesta era într-o vacanță 
exotică prin Th ailanda. Furăcioșii, 
prinși între timp, au  sustras din 
casa bugetarului Ministerului de 
Finanțe bijuterii de vreo 4.000 de 
euro și un seif cu 370.000 de mii de 
euro și 60.000 lei. Cei de la ANAF 
l-au dat ulterior afară fi indcă ANI 
a sesizat faptul că fostul șef de la 
fi sc nu poate justifi ca vreo 400.000 
lei care i-au și fost confi scați.

-Pe-acest milionar la stat,
Nu l-a prins nimeni la furat.
Așa că hotărât-au sorții,
Să îl descopere chiar hoții!

de a face mișcare mai ales în acest

Oboseală? Nema ioc
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TÂNĂR REȚINUT PENTRU 
TENTATIVĂ DE FURT

Polițiștii Orașului Vălenii de Munte au 
fost sesizați în mod direct de către o femeie, 
despre faptul că persoane necunoscute ar 
fi  încercat să pătrundă în sediul societății 
comerciale la care lucrează, situată pe raza 
comunei Măgurele, distrugând astfel două 
geamuri ale ușii de acces. 

Totodată, din declarația femeii, a rezultat 
faptul că persoane necunoscute ar fi  
pătruns și într-o autoutilitară, care aparține 
administratorului societății, găsind mai 

multe bunuri răvășite, fără a sesiza lipsa 
vreunui obiect. „În urma cercetărilor 

efectuate și a activităților investigative, 
persoana bănuită de comiterea faptei a fost 
identifi cată de către polițiști, ca fi ind un 
bărbat, care ar mai fi  comis astfel de fapte 
în trecut, prin același mod de operare”, a 
precizat IPJ Prahova. În baza probatoriului 
administrat, față de bărbat a fost dispusă 
măsura reținerii pentru 24 de ore,  urmând 
ca acesta să fi e prezentat unității de parchet 
cu propunere de luare a unei alte măsuri 
preventive.

TÂNĂR REȚINUT, ACUZAT DE 
DELAPIDARE

Un tânăr care se sustrăgea cercetărilor, 
pentru infracțiunea de delapidare, a fost 

depistat în incinta Aeroportului Henri 
Coandă București și condus la sediul Secției 
nr.3 de poliție Ploiești. „În fapt, în cursul 
lunii martie a anului 2019, polițiștii Secției 
nr.3 de poliție Ploiești, au fost sesizați cu 
privire la faptul că, un tânăr, în vârstă de 
24 de ani și-ar fi  însușit pe nedrept 6.442 
de lei, din gestiunea societății unde era an-
gajat, având calitatea de gestionar”, a preci-
zat IPJ Prahova. Față de tânărul din orașul 
Pătârlagele, județul Buzău, potrivit IPJ 
Prahova, a fost luată măsura reținerii pe o 
perioadă de 24 ore, urmând să fi e prezentat 
procurorului din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ploiești, în vederea luării 
unei alte măsuri preventive.

Să vedem și dacă banii ajung real la primării!

Săptămâna trecută, Guvernul 
României a alocat, din Fondul 

de intervenție pentru refacerea 
infrastructurii afectate de calamități, 
371,5 milioane de lei, bani ce vor 
fi  direcționați către localitățile din 
țară ce au înregistrat pagube în acest 
an în urma episoadelor de vreme 
extremă (furtună, indundații). 
În mod surprinzător, Prahova va 
benefi cia de 31,76% din totalul sumei, 
respectiv, de 118 milioane de lei. 
Spunem surprinzător pentru că sunt 
alte județe, precum Suceava, Neamț, 
Bacău, Vrancea, Caraș-Severin, Alba 
etc., care au avut calamități mult mai 
accentuate decât în zona noastră. Din 
acest fond, 25,8 milioane lei vor reveni 
Consiliului Județean Prahova, pentru 
intervenții în zona drumurilor afectate 
din următoarele localități: Cărbunești 
(DJ 100M), Gura Vadului (DJ 100H), 

Starchiojd (DJ 102L), Brebu (DJ 114), 
Gornet Cricov (102 N), Aunați (DJ 100 
E), Ariceștii Zeletin (DJ 133), Bertea 
(DJ 101T), Șotrile (DJ 107), Poiana 
Câmpina (DJ 100E), Predeal Sărari 
(DJ 219), Provița de Jos (2 podețe), 
Chiojdeanca (DJ 234), Câmpina (DJ 
207, DJ 102 I), Scorțeni (DJ 102 D) și 
Salcia (DJ 234). Restul sumei, utilizată 
pentru lucrări care țin de apărări 
de mal, refacere străzi sau drumuri 
comunale, va fi  repartizată unităților 
administrativ - teritoriale după cum 
urmează: Comarnic - 8,907 mil. lei, 
Breaza -  6,221 mil. lei, Câmpina - 
2,572 mil. lei, Ploiești - 1,411 mil. lei, 
Sinaia - 0,587 mil. lei, Bușteni - 0,537 
mil. lei, Albești Paleologu - 0,601 mil. 
lei, Adunați - 2,679 mil. lei, Ariceștii 
Zeletin-0,266 mil. lei, Aluniș - 0,654 
mil. lei, Blejoi - 0,621 mil. lei, Bucov 
- 2,067 mil. lei, Brebu - 0,282 mil. lei, 
Bătrâni - 2,577 mil. lei, Bertea - 5,424 
mil. lei, Bănești - 1,435 mil. lei, Bălțești 
- 0,352 mil. lei, Cocorăștii Mislii - 
0,800 mil. lei, Cerașu - 3,546 mil. lei, 
Cărbunești - 0, 476 mil. lei, Cornu - 
0,542 mil. lei, Cosminele - 0,345 mil. 

lei, Chiojdeanca - 4,285 mil. lei, Drajna 
- 1,234 mil. lei, Dumbrăvești - 3,401 
mil. lei, Gornet - 0,700 mil. lei, Gornet 
Cricov - 3,139 mil. lei, Gura Vitioarei - 
4,757 mil. lei, Iordăcheanu - 0,960 mil. 
lei, Izvoarele - 0,769 mil. lei, Măgureni 
- 0,389 mil. lei, Provița de Jos - 4,087 
mil. lei, Provița de Sus - 1,748 mil. 
lei, Păcureți - 0,388 mil. lei, Poiana 
Câmpina - 1,541mil. lei, Predeal Sărari 
- 1,231 mil. lei, Salcia - 4,777mil. lei, 
Surani - 0,093 mil. lei, Sângeru - 0,382 
mil. lei, Starchiojd - 1,566 mil. lei, 
Scorțeni - 0,787 mil. lei, Șotrile - 3,922 
mil. lei, Ștefești - 0,900 mil. lei, Telega 
- 0,331 mil. lei, Teișani - 0,936 mil. lei, 
Valea Doft anei - 6,612 mil. lei și Valea 
Călugărească - 0, 638mil. lei.

Faptul că banii au fost atribuți 
printr-o hotărâre de guvern nu 
înseamnă că sumele au ajuns automat 
și în contul primăriilor. Și în 2018 sau 
2019 s-au repartizat bani cu vrere de 
la București și, din câte ne amintim, 
fondurile nu au ajuns în teritoriu nici 
în ziua de azi. Important este deci ca 
sumele să fi e trimise real, nu să rămână 
o cifră pe hârtie!

M

ăptămâna trecută Guvernul

118 MILIOANE DE LEI 118 MILIOANE DE LEI 
PENTRU LOCALITĂȚILE PENTRU LOCALITĂȚILE 
CARE AU SUFERIT DE CARE AU SUFERIT DE 
PE URMA VIITURILORPE URMA VIITURILOR

S-AU GĂSIT BANI PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE S-AU GĂSIT BANI PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE 
RADIOTERAPIE DE LA SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI!RADIOTERAPIE DE LA SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI!

Veste bună pentru prahoveni, în 
fi ne, pentru o anumită categorie 

de bolnavi din județ: există bani pentru 
dotarea laboratorului de radioterapie care 
se edifi că la Spitalul Municipal Ploiești, 
unitate sanitară afl ată în administrarea 
autorității locale. Investiția și-a făcut loc (și-
a refăcut loc, mai bine spus, dat fi ind faptul 
că a existat o fi nanțare, pierdută din cauza 
întârzierilor înregistrate pe șantier) în cadrul 
Proiectului privind Reforma Sectorului 
Sistemului Sanitar - Îmbunătățirea Calității 
și Efi cienței Sistemului Sanitar, fi nanțat prin 
Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BIRD) și gestionat de Ministerul 
Sănătății. În cadrul subcomponentei de 
radioterapie sunt propuse mai multe 
investiții în țară, printre care și cea de la 
Ploiești. Proiectul BIRD 8362 RO a fost 
prelungit de la 31.03.2021, până la data 
de 31.12.2024. La nivelul Ministerului 
Sănătății au fost identifi cate resursele 
fi nanciare pentru achiziția unui pachet 

complet de echipamente pentru dotarea 
noului laborator de radioterapie din cadrul 
Spitalului Municipal Ploiești, urmând ca, în 
luna octombrie 2021, să fi e inițiată procedura 
de licitație internațională competitivă. 

Echipamentele constau în: accelerator 
linear medical (level 1- dual energy), CT 
Simulator, TPS/CS (level 1), R&V cu toate 
licențele, 2 seturi de sisteme de imobilizare, 
set complet de echipamente de dozimetrie 

(PSQA). Primarul Andrei Volosevici a 
declarat: „În urma dialogului pe care l-am 
purtat, în ultima perioadă, cu conducerea 
Ministerului Sănătății, am reușit să obținem 
fi nanțarea necesară pentru echipamentele 
de specialitate necesare pentru dotarea 
laboratorului de radioterapie ce va funcționa 
în cadrul Spitalului Municipal Ploiești.  
Prin continuarea acestui proiect reușim să 
creștem calitatea serviciilor medicale pentru 
ploieșteni și să venim în sprijinul semenilor 
afl ați în suferință care vor putea benefi cia de 
condiții optime de investigare, diagnosticare 
și tratament, fără să mai fi e necesar efortul 
deplasării acestor persoane către alte centre 
similare din județele limitrofe.” Primarul a mai 
arătat că lucrările de construire a Centrului 
de radioterapie din Ploiești sunt executate 
în procent de 80%, termenul de fi nalizare a 
acestora fi ind luna februarie 2022. Valoarea 
totală a lucrărilor de construcție este de 
12.420.000 lei, fonduri ce sunt asigurate din 
bugetul municipiului Ploiești.

La Vălenii de Munte au fost recepționate 15 locuințe 
realizate prin intermediul Agenției Naționale de 

Locuințe (ANL), primele în ultimii trei ani de la nivelul 
județului. Blocul cu două etaje, mansardat, poziționat pe 
Bd. Nicolae Iorga nr. 158-160, dispune de 7 garsoniere și 
8 apartamente cu două camere. Valoarea investiției s-a 
ridicat la 2.631.305,06 lei (inclusiv TVA). Spațiile sunt 
destinate închirierii de către tinerii cu vârste cuprinse 
între 18 și 35 de ani, cu condiția să nu fi  înstrăinat 
proprietăți până în prezent și să nu dispună, evident, de 
casă. ANL urmează să fi nalizeze tot în acest an 22 de 
locuințe la Păulești, dar în același timp, Agenția  a sistat 
lucrările în cazul a 54 de apartamente la Breaza, Boldești-
Scăeni și Vălenii de Munte. Din 2001 și până astăzi, ANL a 
fi nalizat, în Prahova, 818 unități locative situate în Ploiești 
(402 unități locative), Câmpina (80), Bușteni (51), Vălenii 
de Munte (88), Sinaia (168) și Azuga (29).

15 NOI LOCUINȚE 15 NOI LOCUINȚE 
ANL, LA VĂLENII ANL, LA VĂLENII 

DE MUNTEDE MUNTE

Văl ii d M t f t ți t 15 l i ț



Ziarul   Ploiestii
23 - 29 septembrie 2021

PAGINA 4

INCENDIU LA O CASĂ DIN PODENII 
NOI

Pompierii militari au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu 

care a cuprins o casă din satul Rahova, 
comuna Podenii Noi. Focul a cuprins și 
o anexă gospodărească, fi ind afectată în 
total o suprafață de 80 mp. La fața locului 
au acționat trei echipaje de stingere. Din 
fericire nu s-au înregistrat victime.

BĂRBAT GĂSIT MORT ÎNTR-UN 
CANAL COLECTOR

Polițiștii Secției Rurale nr.6 Ciorani au 
fost sesizați, prin apel 112,  de către un 
bărbat, cu privire la faptul că în canalul 
de colectare a apelor pluviale situat pe DJ 
102 N, la ieșire din satul Inotești, se afl ă un 

bărbat, posibil decedat.
„Deplasați la fața locului, polițiștii au 

identifi cat cadavrul în cauză, fi ind vorba de 
un bărbat, în vârstă de 64 de ani,  din comuna 
Colceag, care obișnuia să pescuiască în 
zonă.

În urma examinării corpului, nu s-au 
constatat urme sau semne de violență. 
Cadavrul a fost transportat la Serviciul 
de Medicină Legală Prahova, în vederea 
efectuării necropsiei și stabilirii cu 
exactitate a cauzei morţii”, a precizat IPJ 
Prahova. Polițiștii, potrivit IPJ Prahova, 
continuă cercetările sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă.
A INTRAT CU MAȘINA ÎN SEMAFOR, 

LA CÂMPINA
Polițiștii din cadrul Poliției municipiului 

Câmpina au fost sesizați despre faptul că 
pe Bulevardul Carol I,  un autoturism ar fi  
intrat în coliziune cu stâlpul de susținere a 
consolei pe care sunt montate semafoarele. 
„Deplasați la fața locului, la solicitarea 
documentelor conducătorului auto, 
polițiștii au constatat faptul că bărbatul 
emana halenă alcoolică. Cu ocazia testării cu 
aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea 
de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
motiv pentru care bărbatul a fost condus la 
o unitate medicală în vederea recoltării de 
mostre biologice de sânge”, a precizat IPJ 
Prahova. În cauză, potrivit IPJ Prahova, 
a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârşirii infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub infl uenţa băuturilor alcoolice.

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

AVEM OPERATOR NOU PENTRU CURĂȚENIA STRADALĂ!

P • Publicitate • Publicitate 
• VÂND CASĂ LOCUIBILĂ ÎN COMUNA ARICEȘTII 

- ZELETIN NR. 333 ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAŢĂ 
DE 1327 MP. PREŢ NEGOCIABIL.  TEL. 0723 100843

• PROPRIETAR, VÂND 5800 MP ÎN INTRAVILANUL 
ORAȘULUI BĂICOI, STR. OITUZ, TOATE UTILITĂŢILE 

LA STRADĂ, IDEAL PENTRU COMPARTIMENTARE 
ÎN LOTURI DE 500 MP, PREŢ PROMOŢIONAL 

10 EURO/MP. TEL. 0724 261226

Autoritățile municipale au început 
să trimită înștiințări privind 

interzicerea parcării autoutilitarelor 
(autovehicul transport marfă), inclusiv 
vehiculele care intră în categoria remorcă/
semiremorcă, în parcările de reședință și 
de domiciliu din municipiul Ploiești ori pe 
partea carosabilă. Consiliul Local Ploiești 
a adoptat, pe 29 iulie 2021, HCL 253 care 
introduce aceste restricții, punând însă la 
dispoziția deținătorilor de astfel de mijloace 
auto locuri special destinate: Bulevardul 
Petrolului, de la Liceul Tehnologic „Lazăr 
Edeleanu” și până la Rafi năria Astra, paralel 
cu trotuarul; parcarea cu dale de lângă 
conducta de termofi care din cartierul Vest; 
în spatele depoului de troleibuze, situat 
pe str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, cu 
drum de acces între Coca Cola și depoul de 
troleibuze; str. Mihai Bravu, zona industrială 
UZTEL, pe prima bandă de circulație; str. 
Stindardului, unde se permite inclusiv 
parcarea pentru microbuze și autobuze.

Primarul Andrei Volosevici a anunțat, 
luni, că „Rosal nu mai prestează  

pe contractul de curățenie căi publice și 
deszăpezire, singurul  care era manageriat 
de către Primăria municipiului Ploiești! De 
la fi nalul acestei săptămâni, noul operator va 
începe activitatea în orașul nostru.” Volosevici 
a mulțumit Consiliului Local Ploiești pentru 
faptul că i-a fost alături: „am stat umăr la 
umăr în această decizie!”

Într-un comunicat de presă, administrația 
publică locală jubilează: „Primăria 
municipiului Ploiești a semnat, astăzi (n.n.-
luni), un nou contract pentru activitățile 

de curățenie căi publice și deszăpezire (...) 
S.C Blue Planet Services S.R.L. este noul 
operator care va asigura prestarea serviciilor 
menționate în următoarele 3 luni, până la 
inițierea noii licitații pentru serviciul public de 
salubritate. 

Curățenia căilor publice va consta, potrivit 
contractului, în activități de măturare, 
spălare, stropire și întreținere a domeniului 
public și privat al municipiului Ploiești, iar 
serviciul de deszăpezire va asigura curățarea 
și transportul zăpezii de pe căile publice, 
precum și menținerea în funcțiune a acestora 
pe timp de polei sau îngheț. Reamintim că 

vechiul contract pentru curățenia căilor 
publice a fost reziliat în urmă cu 3 luni de 
către administrația publică ploieșteană. 
Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești 
va monitoriza activitatea noului operator de 
salubritate. Prestarea serviciului se va face 
conform Programului de salubrizare întocmit 
de municipalitate împreună cu prestatorul. 
Astfel, municipalitatea ploieșteană speră să 
se revină la normalitate în privința curățeniei 
căilor publice din oraș, în cel mai scurt timp 
și, totodată, cere scuze ploieștenilor pentru 
disconfortul pe care l-au suportat, în contextul 
anterior, în ultimele luni.”

Ne dorim din tot sufl etul ca fi rma Blue 
Planet Services, din Popești Leordeni, județul 
Ilfov, să-și facă treaba pentru care va fi  plătită. 
Și s-o facă bine! Dar sunt voci care susțin că 
noul operator este tot cel... vechi, adică Rosal! 

În documentele publice, operatorul Blue 
Planet Services apare că s-a înfi ințat în 
1995, dar și că este înregistrat la Registrul 
Comerțului sub nr. J23/4448/2019. 
Datele fi nanciare din 2020 arată astfel: 
cifră de afaceri -34.874.292 lei, profi t 
net-4.069.753 lei, datorii-24.892.362 lei, 
active imobilizate-19.164.640 lei, active 
circulante-13.981.476 lei, capitaluri 
proprii-8.331.227 lei, număr de angajați-162.

În presa din București s-a scris că, de fapt, 
fi rma apare înregistrată în 2019, ci nu în 

1995, după ce ar fi  fost cumpărată, în 2018, 
de Rosal Grup. Mass-media locală (n.n.-
Incomod) a scris că Blue Planet Services 
s-a înscris la licitația pentru curățenia căilor 
publice din Ploiești alături de DMV Prosal 
Consulting (condusă de Emanuel Romoșan) 
și că, „potrivit listafi rme.ro, administratorul 
și acționarul societății este acționar al unei 
alte fi rme în care administrator este Bogdan 
Niculescu, unul dintre administratorii și 
directorul Rosal Grup S.A.. De altfel, dincolo 
de aceste legături dintre fi rme, mai multe 
persoane susțin că Blue Planet Services este 
controlată în realitate de operatorul Rosal.” 

Dacă ar fi  să fi e așa, nu vedem noima 
pentru care Rosal și-a bătut joc de Ploiești, 
în materie de salubrizare, pentru a veni apoi 
să măture sub umbrela altei fi rme pe care o 
controlează!

Ploieștiul însă e departe de a scăpa de 
gunoaie. În cadrul contractului pe care 
Rosal îl are cu ADI Deșeuri pentru ridicarea 
deșeurilor menajere de la populație lucrurile 
stau rău de când operatorul a auzit că e posbil 
ca și acest contract pentru sectoarele 2 și 6 să 
fi e denunțat. Și de când primarii au refuzat să 
îi eșaloneze plata unei datorii la redevență de 
peste 7 milioane de lei. Drept răspuns, Rosal 
a refuzat săptămâna trecută să ridice gunoiul 
menajer, astfel că orașul este, în continuare, 
sub stăpânirea mizeriei.

IMPORTANT E SĂ-ȘI FACĂ TREABA CUM SE CUVINE!

 continuare din pagina 1ti di i 1

Hidro Prahova a anunțat 
că încep lucrările 

de reabilitare și extindere la 
trei stații de tratare a apei 
potabile, situate în principalele 
cartiere ale orașului Comarnic 
(Vatra Sat, Ghioșești și Valea 
lui Conci). Obiectivele sunt 
incluse în Contractul de lucrări 
„Reabilitare și extindere stații 
de tratare apă potabilă în orașele 
Comarnic și Sinaia-județul 
Prahova” (CL1 Lot 3), fi nanțarea 
fi ind aigurată, în procent 
de 85%, prin intermediul 
Proiectului „Fazarea Proiectului 
Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de apă și canalizare 
în județul Prahova”,  fi nanțat 
prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare. Termenul 
de execuție a fost stabilit la 24 de 

luni de la data începerii efective 
a lucrărilor, antreprenorul fi ind 
SC Asgo Telecom București. Cât 
costă și ce presupun investițiile, 
afl ăm din comunicatul de presă 
al operatorului regional de apă 
canal:

-Stația de tratare a apei 
potabile Vatra Sat -1.373.672,67 
lei: automatizarea instalației de 
tratare, realizarea de cămine 
noi, instalarea echipamentelor 
de măsurare a debitelor de apă 
brută pe toate conductele de 
intrare în stație, reabilitarea 
căminelor de vizitare existente, 
introducerea mai multor trepte 
de tratare a apei, reabilitarea și 
echiparea cu indicatori de nivel 
a rezervorului de apă potabilă.

-Stația de tratare a apei 
potabile Ghioșești-1.331.038,61 

lei: automatizarea instalației de 
tratare, realizarea de cămine noi, 
instalarea echipamentelor de 
măsurare a debitelor, reabilitarea 
căminelor de vizitare, derularea 
mai multor etape în procesul 
de tratare a apei, reabilitarea și 
echiparea cu indicatori de nivel 
a rezervorului de apă potabilă;

Stația de tratare apă potabilă 
Valea lui Conci-2.636.624,18 
le: reabilitarea căminului 
de distribuție apă brută, a 
decantoarelor suspensionale, 
construirea căminului 
debitmetru, a bazinului de 
stocare apă fi ltrată și a bazinului 
de stocare/îngroșare nămol.

i

v
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d
p
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ilei: automatizarea instalației de Stația de tratare apă potabilă

DERANJ MARE DERANJ MARE 
PENTRU UNII PENTRU UNII 
PLOIEȘTENI! PLOIEȘTENI! 

HIDRO PRAHOVA A DESCHIS HIDRO PRAHOVA A DESCHIS 
3 ȘANTIERE LA COMARNIC3 ȘANTIERE LA COMARNIC
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

CONCURS PENTRU CONDUCERILE A 207 UNITĂȚI DE CONCURS PENTRU CONDUCERILE A 207 UNITĂȚI DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN PRAHOVA

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

 Săptămâna pe scurt 
ACCIDENT GRAV PE DN1D, LA 

FULGA
Accidentul rutier s-a produs pe DN1D, 

la intersecție cu drumul spre Bărăitaru. 
Un TIR încărcat cu țigări și un auto au 
întrat în coliziune, iar în urma impactului 
o persoană din auto a rămas încarcerată. La 
fața locului s-au deplasat mai multe echipaje 
ale Poliției și Serviciului de Ambulanță, iar 
ISU Prahova a intervenit cu o autospecială 
de stingere, o descarcerare și o ambulanță 
SMURD. Conducătorul autoturismul, un 
tânăr în vârstă de 24 de ani, potrivit ISU 
Prahova, a fost extras de către echipajul de 

descarcerare. Era conștient și a fost asistat 
medical la locul accidentului. Atât tânărul în 
vârstă de 24 de ani, cât și conducătorul TIR-
ului, un bărbat în vârstă de 44 de ani, au fost 
testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost negativ. Trafi cul în zonă, potrivit 
IPJ Prahova, a fost parțial restricționat pe 
banda Urziceni – Albești. 

ACCIDENT RUTIER PE DN1 D, LA 
CIORANII DE JOS 

Accidentul rutier s-a produs după ce un 
tânăr în vârstă de 19 ani, pe sensul către 
Urziceni ar fi  pierdut direcția de deplasare și 

a acroșat un gard aferent sensului de mers. 
Pasagera, în vârstă de 19 ani, și pasagerul 
din spate, în vârstă de 18 ani, au fost 
transportați la spital. Trafi cul rutier, potrivit 
IPJ Prahova, a fost restricționat pe sensul 

către Urziceni, fi ind dirijat alternativ de 
lucrătorii de poliție rutieră. Conducătorul 
auto, potrivit IPJ Prahova, a fost testat cu 
aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 0.
ACCIDENT RUTIER PE CENTURA DE 

VEST PLOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe Centura  

de Vest Ploiești, după ce un autoturism 
condus de un bărbat în  vârstă de 42 de ani 
ar fi  acroșat un bărbat în vârstă de 51 de ani 
care se afl a în traversarea părții carosabile. 
Pietonul, potrivit IPJ Prahova, a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 
de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Victima a fost  transportată la spital, potrivit 
IPJ Prahova.

Inspectoratul Școlar Județean 
Prahova a anunțat că, 

începând din 14 septembrie 
și până pe 17 decembrie, se 
desfășoară concursul pentru 
ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct din 207 unități 
de învățământ preuniversitar de 

stat din județ (centre de educație 
inclusivă, cluburi sportive 
școlare, cluburi ale copiilor, 
grădinițe, școli gimnaziale, licee 
și colegii). Într-un comunicat de 
presă se arată că examenul  se 
organizează în conformitate cu 
prevederile art. 257 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, 
cu modifi cările și completările 
ulterioare, sub coordonarea 
Ministerului Educației, prin 
Inspectoratul Școlar Județean 
Prahova, în conformitate cu 
Metodologia privind organizarea 
și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcțiilor de director 
și director adjunct din unitătile 
de învățământ preuniversitar de 
stat, anexă la ordinul ministrului 
educației nr. 4597/2021. 
Calendarul este următorul: 
15/26 septembrie - depunerea 
dosarelor de înscriere la proba 
scrisă, pe platforma informatică 
dedicată; 27/29 septembrie - 
evaluarea dosarelor de înscriere; 
30 septembrie-afi șarea listei 
candidaților admiși la evaluarea 
dosarelor; 1 octombrie - depunerea 
solicitărilor de analiză a cauzelor 

și remedierea eventualelor erori 
la etapa de înscriere în platforma 
informatică; 4/6 octombrie - 
remedierea eventualelor erori la 
etapa de înscriere; 8 octombrie-
stabilirea centrelor speciale 
de desfășurare a probei scrise; 
13 octombrie - repartizarea 
candidaților pe centre; 15 
octombrie - desfășurarea probei 
scrise și afi șarea rezultatelor; 
15/17 octombrie - depunerea 
contestațiilor la proba scrisă; 
18/20 octombrie-soluționarea 
contestațiilor la proba scrisă; 20 
octombrie - afi șarea rezultatelor 
la proba scrisă; 21/27 octombrie 
- înregistrarea opțiunilor 
candidaților pentru unitatea la 
care candidează și, în funcție de 
alegere, depunerea documentelor 
pentru unitățile de învățământ 
care necesită avize suplimentare, 

conform art. 8 din metodologie; 
28/29 octombrie-transmiterea 
solicitărilor de desemnare 
a membrilor comisiilor de 
interviu din partea consiliilor 
profesorale, autorităților locale 
și a companiilor/universităților; 
1/10 noiembrie - constituierea 
comisiilor pentru proba de 
interviu; 12 noiembrie-publicarea 
grafi cului de desfășurare a 
interviurilor; 15 noiembrie/8 
decembrie-desfășurarea probei 
de interviu; 16 noiembrie/10 
decembrie - depunerea și 
soluționarea contestațiilor la 
proba de interviu; 13 decembrie - 
exprimarea opțiunilor candidaților 
declarați admiși pentru mai multe 
funcții/unități de învățământ; 17 
decembrie-validarea rezultatelor 
fi nale; 20/22 decembrie-emiterea 
deciziilor de numire.

nspectoratul Școlar Județean stat din județ (centre de educație

39 DE OFERTE PENTRU AUTOSTRADA PLOIEȘTI-BUZĂU!

Interes uriaș pentru lucrările 
de execuție a tronsonului de 

autostradă Ploiești-Buzău! Mai 
multe fi rme, unele făcând parte 
din aceleași grupuri de companii, 
au depus 39 de oferte până joia 
trecută pentru procedura de 
atribuire a contractului de lucrări 
la această magistrală. Cele mai 
multe oferte, 14 la număr, sunt 
pentru Lotul 3 Pietroasele-
Buzău. Pentru lotul 1 Dumbrava-
Mizil s-au depus 13 oferte, iar 
pentru Mizil-Pietroasele, 12. 
Misiune difi cilă așadar pentru 
comisia Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii 
Rutiere să decidă câștigătorii 
într-o așa competiție strânsă 
de fi rme străine și autohtone 
(Turcia, Bulgaria, Italia, Austria și 
România). Care sunt companiile 
care au depus ofertele, vedeți în 
paragrafele de mai jos. Facem o 
singură precizare: unele fi rme 
au licitat pentru toate cele trei 
tronsoane, singure sau în asociere 
cu alte companii ori în asocieri 
diferite chiar în cadrul aceluiași 
lot. Printre acestea se găsesc și 

câteva din Prahova: 
-LOT 1 Dumbrava-Mizil 

(21 km): Asocierea Construcții 
Erbașu SA (lider de asociere)-
Bertoni Construct SRL-Acvatot; 
Asocierea Bog’Art SRL (lider de 
asociere)-Tancrad SRL- Cosedil 
SRL; Asocierea Yda Insaat 
Sanayi VE Ticaret (lider de 
asociere)-Ness Proiect Europe 
SRL-Alpenside SRL; Asocierea 
Nurol Insaat VE Ticaret Anonim 
Sirketi (lider de asociere)-Makyol 
Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret 
Anonim Sirketi;  Webuild SPA;  
Asocierea Impresa Pizzarotti  & C 
SPA (lider de asociere)- Pizzarotti 
SA- Retter Project Management 
SRL; Kolin Insaat Turizm Sanayi 
VE Ticaret A.S.;  Asocierea  Dogus 
Insaat VE Ticaret A.S (lider de 
asociere)-Concelex SRL; Mapa 
Insaat Sanayi VE Ticaret Anonim 
Sirketi; Cengiz Insaat Sanayi VE 
Ticaret A.S.;  Asocierea  Ozaltin 
Insaat Ticaret VE Sanayi  (lider de 
asociere)-Fernas Insaat Anonim 
Sirketi; Tekfen İnsaat ve Tesisat 
A.Ș. (Tekfen Construction & 
Installation Co., Inc.); Limak 

Insaat Sanayi VE Ticaret Anonim 
Sirkety.

LOT 2 Mizil-Pietroasele 
(28,35 km): Asocierea SC Coni 
SRL  (lider de asociere)-Trace 
Group Hold PLC;

Asocierea Bog’Art SRL 
(lider de asociere)-Tancrad 
SRL- Cosedil SRL; Asocierea 
Construcții Erbașu SA (lider 
de asociere)-Bertoni Construct 
SRL-Acvatot; Strabag SRL; 
Asocierea Yda Insaat Sanayi VE 
Ticaret (lider de asociere)-Ness 
Proiect Europe SRL-Alpenside 
SRL; Asocierea Nurol Insaat VE 
Ticaret Anonim Sirketi (lider de 
asociere)-Makyol Insaat Sanayi 
Turizm VE Ticaret Anonim 
Sirketi; Kolin Insaat Turizm 
Sanayi VE Ticaret A.S.;  Mapa 
Insaat Sanayi VE Ticaret Anonim 
Sirketi; Cengiz Insaat Sanayi ve 
Ticaret A.S.; Asocierea  Ozaltin 
Insaat Ticaret VE Sanayi  (lider de 
asociere)-Fernas Insaat Anonim 
Sirketi; Tekfen İnsaat ve Tesisat 
A.Ș. (Tekfen Construction & 
Installation Co., Inc.); Limak 
Insaat Sanayi VE Ticaret A.S.

Lot 3 Pietroasele-Buzău: 
Asocierea Yda Insaat Sanayi VE 
Ticaret (lider de asociere)-Ness 
Proiect Europe SRL-Alpenside 
SRL; Asocierea Construcții 
Erbașu SA (lider de asociere)-
Bertoni Construct SRL-Acvatot; 
Asocierea Danlin XXL (lider de 
asociere)-Hydrostroy AD-VDH 
AD (vodstroi 98AD); Asocierea 
Drum Asfalt (lider de asociere)-
Ilgaz Insaat Ticaret Anonim 
Sirketi-OPR Asfalt-Obras 
Pubșicas Y Regadios-Trameco; 
Asocierea Nurol Insaat ve Ticaret 
A.S. (lider de asociere) - Makyol 

Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret 
A.S.; Kolin Insaat Turizm Sanayi 
ve Ticaret A.S.; Asocierea Dogus 
Insaat VE Ticaret A.S. (lider de 
asociere)-Concelex; Imfalt Yol 
Yapi Sanayi Ticaret AS; Mapa 
Insaat VE Ticaret Anonim Sirketi; 
Cengiz Insaat Sanayi VE Ticaret 
SA; Asocierea  Ozaltin Insaat 
Ticaret VE Sanayi  (lider de 
asociere)-Fernas Insaat Anonim 
Sirketi; Tekfen İnsaat ve Tesisat 
A.S. (Tekfen Construction & 
Installation Co., Inc.); Trace 
Group Hold; Limak Insaat Sanayi 
VE Ticaret Anonim Sirkety A.S.

Lot 3 Pietroasele Buzău: Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

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

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

financiar-contabil personalizat,   agende și calendare personalizate!
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Într-un scurt bilanț al activității sale la Garda de Mediu, 
Berceanu preciza: „cele 20.000 de controlale derulate 

în ultimele 6 luni nu au mai purtat amprenta unor interese 
politice sau economice.

Pur și simplu comisarii care au făcut controalele, au fost 
singurii decidenți privind măsurile și amenzile aplicate. 
România nu este groapa de gunoi a Europei. În 8 luni au fost 
efectuate peste 1.500 de controale privind transferurile de 
deșeuri, față de 143 făcute în tot anul 2020. Colegii au pus 

piciorul în prag și au trimis la plimbare, cu sesizări penale, 
importatorii ilegali de deșeuri”. De altfel, Berceanu le-a și 
transmis colegilor un mesaj, la plecare:„Mulțumesc colegilor 
din GNM pentru că au produs, în 6 luni cât am lucrat 
împreună, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a 
Garzii Naționale de Mediu.”

Cîțu l-a numit la conducerea Gărzii de Mediu pe Alexandru 
Lucian Vasile, inginer silvic, președintele Tineretului Liberal 
din județul Călărași, fi ul primarului PNL din comuna Jegălia 

și fi nanțator al PNL. Acesta a intrat ca funcționar la stat, 
în 2020, direct pe posturi de șef: vicepreședinte la Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Protejate și apoi comisar 
adjunct la Garda de Mediu. Ca o ironie, acesta a lucrat 
înainte la fi rma tatălui său, pe care apoi o preia, Coslo Zinca 
SRL, care se ocupa, ghiciți cu ce?, ei bine, fi x cu exploatarea 
forestieră. Adică se ocupa să taie păduri. Să pui un tăietor 
de păduri șef la Arii Naturale Protejate, asta da democrație 
liberală! Să dai afară un profesionist și să aduci un prunc de 
primar...

Cel mai mare asigurator 
auto din România, City 

Insurance, cu un rulaj de 500 
de milioane de euro a rămas 
fără autorizație de funcționare, 
iar Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF) a formulat 
cererea de faliment pentru 
compania care are aproximativ 3 
milioane de clienți numai pentru 
polițele RCA. Motivul invocat 
ține de faptul că societatea nu 
a putut face dovada că deține 
sufi ciente fonduri ca să asigure 
plata daunelor, deci se afl ă, cu alte 

cuvinte, în incapacitate de plată. 
ASF a suspendat din drepturi 
conducerea și acționariatul și a 
trecut fi rma sub administrarea 
Fondului de Garantare a 
Asiguraților. 

CE TREBUIE SĂ ȘTIE 
ASIGURAȚII

Toți cei care au dosare de daună 
la City Insurance au dreptul 
să fi e despăgubiți de fondul de 
garantare a asiguraților. Clienții 
City Insurance trebuie să mai 
știe următoarele: brokerii nu 

mai vând polițe RCA de la City 
Insurance, unele service-uri nu 
mai fac reparații cu polițele acestui 
asigurător, clienții pot face noi 
polițe RCA la alți asigurători și să 
le denunțe pe cele la City. 

ACȚIONARIAT CU 
TENTACULE PRIN POLITICĂ

Acționarul unic al City 
Insurance România este Dan 
Odobescu, cumnatul lui Adrian 
Năstase.  Acesta a perfectat, 
în aprilie 2021, prin Grupul 
Vivendi Internațional  (acționarul 
majoritar al City, pe care tot 
Odobescu o conducea), o vânzare 
a companiei către investitorul 
olandez I3CP. Trazacția ar trebui 
să fi e încheiată în trimestrul al 
treilea din acest an, dar se vede 
treaba că nu a mai fost cazul.

Ceea ce mai trebuie reținut ar 

fi  că împotriva fi rmei, primele 
sesizări penale au fost făcute în 
urmă cu cinci luni, la Direcția 
de Investigare a Infracțiunilor 
de Criminalitate Organizată 
și Terorism (DIICOT) și la 
Secția Penală și de Urmărire 
Criminalistică a Parchetului 
General. În cercetare se aude că ar fi  și
20 de persoane, îndeosebi din 
fosta conducere a ASF.

ASF DOARME. PE BANI 
MULȚI, FOARTE MULȚI!
ASF este instituția statului 

român -e drept, plătită de bănci, 
asiguratori, fonduri private, 
inclusiv de pensii-să urmărească 
atent activitatea companiei și să 
evite un astfel de colaps.  De ce 
nu or fi  făcut-o? Poate pentru că 
posturile la ASF, extrem de bine 
plătite, sunt ocupate îndeosebi 

politic. Sau prin infl uențe politice. 
De-a lungul timpului, acolo au 
ajuns soții sau soți ai politicienilor 
de prim rang, rude sau prieteni ai 
acestora. În prezent, Autoritatea 
e condusă de Nicu Marcu (fost 
deputat liberal, apoi independent, 
cu simpatii PSD și din nou 
liberal), un om ce a realizat 
performanța de a face naveta de 
la Craiova, unde este profesor 
universitar, la București, unde 
a fost vicepreședinte al Curții 
de Conturi și, din iunie 2020, 
președinte al ASF. Evident că omul 
s-a învârtit toată viața lui numai 
în funcții la stat. De la ASF câștigă 
în jur de 14.000 euro/lună. Prim-
vicepreședinții ridică și ei în jur 
de 11.500 euro/lună. Deci cum 
să facă Odobescu ce-a făcut sub 
nasul tău de funcționar de lux?

DRĂCIA S-A PRODUS SUB NASUL SUPERBUGETARILOR DE LA ASF

el mai mare asigurator cuvinte în incapacitate de plată

CEL MAI MARE ASIGURATOR AUTO DIN CEL MAI MARE ASIGURATOR AUTO DIN 
ROMÂNIA A INTRAT ÎN FALIMENTROMÂNIA A INTRAT ÎN FALIMENT
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PNRR- SEMNAT PE 27 SEPTEMBRIE
Președintele Comisiei Europene, 

Ursula von der Leyen, va efectua 
o vizită în România pe data de 27 
septembrie pentru aprobarea Planului 
Național de Redresare și Reziliență, 
în valoare de 29,2 miliarde de euro. 
Vizita înaltului ofi cialul european are 
loc după ce Partidul Național Liberal 
își va alegea președintele în cadrul 
unui congres care se va desfășura pe 
25 septembrie. România se afl ă destul 
de în urmă cu PNRR. 19 țări UE deja 
au planurile aprobate de Comisia 
europeană, iar pentru trei dintre ele 
au curs deja primele plăți: Belgia- 770 
milioane de euro granturi, Luxemburg- 
12 milioane de euro granturi; 

Portugalia- 1,8 miliarde granturi 
+ 350,9 milioane împrumuturi, 
Grecia-2,3 miliarde de euro granturi 
și 1,7 miliarde de euro împrumuturi. 
Plățile au început să curgă și pentru 
Italia-9 miliarde de euro redresare și  
15,9 miliarde de euro împrumuturi,  
Spania-9 miliarde de euro sub formă 
de granturi, Lituania-289 de milioane 
de euro granturi, Franța-5,1 miliarde 
granturi, Germania-2,25 miliarde 
euro granturi, Cipru-157 milioane 
de euro,  Danemarca-201 milioane 
euro, Letonia-237 milioane euro și 
Slovenia-231 milioane euro.

România a transmis acest document 
la 31 mai și l-a publicat la 2 iunie. Țara 

noastră dispune de o alocare de 29,2 
miliarde de euro, 14,2 miliarde de 
euro granturi și 14,9 miliarde de 
euro împrumuturi, acestea din urmă 
fi ind contractate la o dobândă foarte 
avantajoasă, de 0,085%.

noastră dispune de o alocare de 29 2

SE DISTRIBUIE SE DISTRIBUIE 
PACHETELE PACHETELE 

ALIMENTARE LA ALIMENTARE LA 
PLOIEȘTIPLOIEȘTI

Până pe data de 1 noiembrie 2021, la Ploiești, se 
distribuie pachetele alimentare, program fi nanțat din 

Fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate 
persoane. Benefi ciarii fi nali sunt: membrii familiilor și 
persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă 
a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în 
baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modifi cările și completările ulterioare; membrii familiilor 
benefi ciare de alocație pentru susținerea familiei acordată 
în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea 
familiei, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare. 
Fiecare pachet alimentar conține: făină albă de grâu 1kg.-5 
buc; mălai 1kg.- 4 buc; paste făinoase 400g.-2 buc; ulei 1 l-4 
buc; zahăr 1kg.-2 buc; orez 1 kg.-4 buc.; conservă carne de vită 
300g.-5 buc; conservă carne de porc 300g.-3 buc; conservă 
pateu de fi cat de porc 200g.-5 buc; compot de fructe 720 ml.-2 
buc.; gem de fructe 360g. -1 buc; gem de fructe dietetic 360g.-1 
buc. Cutiile cu produse alimentare se vor ridica în baza actului 
de identitate (în original) de la Cantina Socială din Ploiești, 
str.Mihai Bravu, nr.231, după următorul program: luni – 
miercuri, între orele 08.30 - 16.00,  joi,  între orele 08.00-18.30 
și vineri, între orele 08.30 - 14.00. Informații suplimentare pot 
fi  obținute la telefon 0749/149.966 Guvernul a aprobat hotărârea 

care impune obligativitatea 
prezentării certifi catului verde la 
spectacole, cinema, piscine, competiții 
sportive, nunți, botezuri, dar numai în 
localitățile unde rata de infectare Covid 
este între 3 și 6 cazuri la mia de locuitori. 
Practic, în județele/localitățile în care 
incidența cumulată la 14 zile este mai 
mare de 3/1.000 de locuitori și mai 

mică ori egală cu 6/1.000 de locuitori 
se instituie o serie de norme pentru 
desfășurarea activităților, permise doar 
cu participarea următoarelor categorii 
de persoane: vaccinate împotriva 
virusului SARS-cov-2 și pentru care au 
trecut 10 zile de la fi nalizarea schemei 
complete de vaccinare; care prezintă 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR 
pentru infecția cu virusul SARS-cov-2 

nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 
negativ certifi cat al unui test antigen 
rapid nu mai vechi de 48 de ore; care se 
afl ă în perioada cuprinsă între a 15-a 
zi și a 180-a zi ulterioară confi rmării 
infectării cu virusul SARS-cov-2. 
Aceste obligații nu se aplică în cazul 
persoanelor care au vârsta mai mică 
sau egală cu 6 ani. Hotărârea impune și 
restricții în activități. 

nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul

CERTIFICATUL VERDE, CERTIFICATUL VERDE, 
OBLIGATORIUOBLIGATORIU  

LA SPECTACOLE, CINEMA, LA SPECTACOLE, CINEMA, 
PISCINE, NUNȚI ȘI BOTEZURI PISCINE, NUNȚI ȘI BOTEZURI 

SCHIMBARE AIURITOARE LA GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU
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Spania, țară membră a UE, va plafona prețurile gazelor naturale, va reduce taxele și 
va redirecționa profi turile companiilor energetice, ca parte a pachetului de măsuri 

menit să scadă prețurile în creștere la utilități. În România nu se poate. Fug investitorii, 
nu de alta. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, o spune limpede: „Plafonarea prețurilor 
înseamnă o descurajare a investitorilor să vină în România, să producă energie și să extragă 
gaze; eu personal nu sunt un adept al plafonării”. Clar a fost și premierul Florin Cîțu, ba el 
chiar se teme de efectul limitării tarifelor: „Nu este ceva ce noi vrem să implementăm. Dacă 
se ajunge să se plafoneze prețurile în UE, țările care au producție de gaze și de energie, cum 
e România, vor fi  afectate.”

După cum știți, piața de electricitate 
din România a fost liberalizată la 1 

ianuarie 2021, iar cea de gaze, la 1 iulie 2020. 
După acest gest economic fi resc într-o piață 
liberă, cum este cea din Uniunea Europeană, 
de ce ne-am temut, nu am scăpat. Adică: 
producătorii și distribuitorii români ori 
străini ce activează în țara noastră, care nu 
pot fi  bănuiți de decență, ci doar de poft a 
de a face profi t mult și rapid, au speculat 
momentul și au scumpit prețul energiei și 
al gazelor într-o veselie. În 2021, am avut o 
creștere de 20% a prețului gazelor naturale 
și de 25% a energiei electrice. Ce face 
statul, prin multele sale instituții, cum ar fi  
Ministerul Energiei, Autoritatea Națională 
de Reglementare în domeniul Energiei, 
Consiliul Concurenței sau, la o adică, și 
Curtea de Conturi (pentru fi rmele de stat)? 
Mai nimic. În fi ne, face protecție socială, 
adică să estompeze efectul scumpirilor și 
mai puțin se uită la cauze.

PROIECT DE LEGE PENTRU 
COMPENSAREA FACTURILOR LA 

ELECTRICITATE
Ministrul Energiei, Virgil Popescu, 

a anunțat că statul român va compensa 
facturile la energie electrică pentru 
aproximativ 13 milioane de români care au 
un consum lunar între 30 de kWh și 200 
de kWh: „am prezentat astăzi în Guvern 
în primă lectură proiectul de ordonanță 
de urgență pentru compensarea facturilor 
românilor la electricitate și gaze.” Ministrul 
a arătat că va fi  compensată diferența dintre 
cel mai mic preț din piață, de 64 de bani pe 
kWh cu toate taxele incluse și cel mediu, de 
82 de bani pe kWh: „această diferență de 18 
bani pe kWh va fi  subvenționată în totalitate 
din bugetul statului.”

Vreți să știți cât înseamnă efortul 
fi nanciar într-un an calendaristic? Ei bine, 
842,4 milioane de lei în varianta minimală 
(consum de 30 kWh/lună) și 5,6 miliarde 
de lei, în cazul maximal (200 de kWh). 
Unde vor merge acești bani? Firește, la 
distribuitori, transportatori și producători.

Reamintim că Guvernul a mai adoptat o 
măsură, Legea consumatorului vulnerabil, 
aplicabilă de la 1 noiembrie 2021. Mă rog, 
este vechea lege a ajutoarelor de căldură, 
unde se vor mai duce câteva zeci sau chiar 
sute de milioane de lei. Dar aici, vorba unor 
pensionari: „noi am construit Hidroelectrica 
(barajele și uzinele electrice), Nuclearelectrica, 
Transelectrica, termocentralele, capacitățile 
Romgaz, Transgaz ca să vină acum niște 
băieți deștepți și să ne numească vulnerabili”. 

MICI OBLIGAȚII PENTRU 
DISTRIBUITORI

Singura măsură ce va fi  pesemne luată 
împotriva distribuitorilor este cea care 

privește obligativitatea citirii contoarelor 
la un interval bine stabilit. Asta a venit pe 
fondul facturării unor consumuri ireale, în 
cazul unor abonați casnici. Vicepreședintele 
Autorității Naționale de Reglementare în 
domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-
Bege, a precizat: „distribuitorii care nu vor 
citi contoarele în termen de șase luni în 
cazul energiei electrice și de trei luni pentru 
gazele naturale vor fi  obligați să le plătească 
clienților o compensație de 100 de lei. În 
momentul în care nu vor citi un milion de 
contoare, suma pe care o vor avea de plată va 
ajunge la 100 de milioane de lei.”

CONSILIUL CONCURENȚEI NE-A 
LĂMURIT: „OBIȘNUIȚI-VĂ CU 

PREȚURILE MARI”!
În privința creșterilor de preț, pe care le 

bănuim mai degrabă de speculă, decât de 
realitatea din piață, singura noastră speranță 
era legată de Consiliul Concurenței. Această 
instituție chiar asta trebuie să facă, să vadă 
dacă nu sunt înțelegeri între companii 
să umfl e tariful. Când colo, ce să vedeți? 
Președintele Consiliului Concurenței, 
Bogdan Chirițoiu, ne zice că de aici înainte 
trebuie să ne obișnuim cu prețurile mari la 
energie: „prețul energiei va rămâne ridicat, 
astfel că oamenii ar trebui să-și efi cientizeze 
consumul, autoritățile să-i ajute pe cei 
vulnerabili, iar companiile să plătească o 
contribuție de solidaritate. Aceste prețuri 
mari nu vor dispărea. Va trebui să învățăm să 
trăim cu prețuri mari la energie.” El a explicat 
că majorarea prețurilor la electricitate și 
gaze este un fenomen european, nu doar 
românesc, justifi cat, în parte, de revenirea 
economiei după pandemie, dar și de politica 
europeană de majorare a penalității pentru 
poluare, ceea ce a condus la o creștere foarte 
mare a prețului energiei bazate pe cărbune. 
Ce mai zice Chirițoiu? Iată: „consumatorii  
trebuie să fi e mai atenți cu consumul de 
energie, să cumpere echipamente cu consum 
mic, să-și izoleze bine casele. Noi, România, 
nu putem infl uența prețul din piața 
europeană, dar putem lua măsuri pentru a 
reduce impactul negativ al acestor creșteri de 
prețuri, prin subvenționarea consumului celor 
mai săraci, vulnerabili dintre noi.” La fi nal, 
șeful CC s-a lăudat că a dat niște amenzi: 
de 10 milioane de euro distribuitorilor de 
gaze E.ON, Engie, Premier Energy, Ottogaz, 
pentru comportamente incorecte față de 
consumatori. Ce înseamnă 10 mil. euro 
pentru aceste companii? Cam cât o miime 
dintr-un covrig cumpărat de un consumator 
vulnerabil!
ROMÂNIA ESTE PRODUCĂTOR NET, 
DAR ASTA VEDEM CĂ NU NE AJUTĂ 

CU NIMIC
Curiozitatea mare în ceea ce privește 

prețul energiei electrice și a gazului metan 
ar fi  că România este producător net, unul 
dintre cei mai mari din Europa. În loc să ne 
bucurăm de acest avantaj, suntem puși la 
rând cu orice țară exportatoare. Și aproape 
la rând cu nivelul salarial de acolo, deși 
puterea noastră economică este mult mai 
mică. Și ca să nu vorbim din auzite, cităm 
din raportul național al ANR și INS:

Electricitate: în anul 2018 s-a produs 
o cantitate de energie electrică de 61,97 
TWh, în timp ce energia electrică livrată de 
respectivii producători în rețele a reprezentat 
o cantitate de 58,31 TWh. La nivelul 
întregului an, consumul de energie electrică 
al clienților fi nali a fost de cca. 50 TWh. 
Din acesta, cea mai mare cantitate (cca. 
74,5% din consumul fi nal) a reprezentat-o 
consumul clienților noncasnici (peste 37 
TWh), în timp ce consumul clienților 
casnici a fost de cca. 12,8 TWh (ANRE).

În 2019, producția de energie electrică a 
fost de 59,3 TWh, în timp ce consumul fi nal 
a fost de 55,2 TWh. Importurile s-au cifrat 
la 5,11 TWh, în timp ce exporturile s-au 
ridicat la 3,59 TWh (INS).

Concluzia: România produce mai multă 
energie electrică decât consumă și, cu toate 
acestea, creșterile de preț sunt de nepotolit, 
deși argument economic aproape că nu 
există.

Gaze naturale: în 2019, producție de 
gaze a României a fost de 10,1 miliarde 

metri cubi, iar consumul s-a ridicat la 12,11 
mld, mc. Din producția internă, spune 
ANRE, s-a acoperit 76,27% din consum, iar 
restul pesemne înseamnă gaz rusesc.

CONTROLORI DE STAT CAM PREA 
BOGAȚI PENTRU A NE PUNE 

SPERANȚELE ÎN EI
Cum spuneam, avem impresia că 

instituțiile statului nu ne ajută cu nimic 
în această ecuație. Iar nouă nu ne iese din 
minte povestea „băieților deștepți din 
energie”. Și nu ne ies din minte declarațiile 
de avere ale mușteriilor politici cocoțați 
șefi  la diverse instituții. De exemplu, 
președintele Consiliului Concurenței, 
Bogdan Chirițescu, cel care ne zice că 
trebuie să ne „obișnuim cu energia scumpă”, 
ia o leafă de 230.236 lei/an (19.186 lei/lună), 
bani din care, pesemne, și-a cumpărat 3 
case de locuit, 3 apartamente, 1 imobil, 
bijuterii de 5.000 euro. Președintele ANRE, 
Dumitru Chiriță, primește de la Autoritate 
707.028 lei/an (58.919 lei/lună). De ce naiba 
i-ar interesa să facă fi e și un gest mărunt în 
echilibrarea pieței? Cât despre lefurile de 
la companiile energetice de stat, aproape 
că nu vrem să ne mai amintim. Ba da, de 
fapt trebuie să ne amintim! Adică, acest 
stat român are atât de mare tupeu încât a 
permis secretizarea lefurilor la majoritatea 
companiilor, cel puțin în ceea ce priveste 
conducerea. Vorbim despre Electrica, 
Transelectrica, Romgaz, Hidroelectrica. 

CÂTEVA PREȚURI ÎN UE LA ENERGIE 2019

Danemarca: 0,2924 euro/kWh, la o leafă medie de 3.100 euro/lună;
Germania: 0,2877 euro/kWh, la o leafă medie de 2.500 euro/lună;
Belgia: 0,286 euro/kWh, la o leafă medie de 2.400 euro/lună;
Luxemburg: 0,1799 euro/kWh, la o leafă medie de 3.200 euro/lună;
România: 0,1421 euro/kWh, la o leafă medie de 700 euro/lună;
Estonia: 0,1411 euro/kWh, la o leafă medie de 1.400 euro/lună;
Ungaria: 0,1097 euro/kWh, la o leafă medie de 820 euro/lună.
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upă cum știți piața de electricitate privește obligativitatea citirii contoarelor

TOTUL DESPRE CUM NU SE ȚIN ÎN FRÂU TOTUL DESPRE CUM NU SE ȚIN ÎN FRÂU 
SCUMPIRILE LA GAZE ȘI ENERGIE ELECTRICĂSCUMPIRILE LA GAZE ȘI ENERGIE ELECTRICĂ

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! Împreună vom găsi soluţii inovatoare, capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 

• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase • obiecte 
promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ
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 Deschiderea a 27 de secții de votare pentru alegerile în Duma de Stat a Rusiei în raioanele de est ale Republicii Moldova, încălcând dreptul internațional și sfi dând Acordurile 
bilaterale încheiate cu Republica Moldova nu e o noutate. Ca și în precedentele scrutine creșterea numărului secțiilor de vot (în 2016, alegeri parlamentare – 22; în 2018, 

alegeri prezidențiale – 24) nu a fost coordonată cu autoritățile constituționale de la Chișinău. În pofi da negării totale a controlului de facto asupra administrației secesioniste, 
autoritățile ruse reușesc să realizeze o colaborare cu liderii de la Tiraspol, în timp ce nu doresc soluționarea problemelor grave ale drepturilor omului în regiune. Scrutinul din 17-
19 septembrie curent a fost copios mediatizat de administrația de la Tiraspol și presa subordonată ei, evenimentul fi ind prezentat ca unul foarte important pentru Transnistria. 
Funcționari de toate nivelele au elogiat în unison rolul decisiv al Rusiei, ajutorul și sprijinul ei pentru regiunea separatistă, chiar dacă, la modul real, asistența oferită, ponderea 
comerțului cu regiunea transnistreană au scăzut constant în ultimii ani. Întâmplător sau nu, la aceeași dată au avut loc alegeri și în Adunarea Populară a Găgăuziei. Ceea ce se 
constată tot mai evident e faptul că interesul față de scrutinele din Rusia, pentru politica Moscovei scade și el. Or, dragostea transnistrenilor și a găgăuzilor față de Rusia nu e decât 
un mit creat de propaganda de la Tiraspol și presa de expresie rusă de la Chișinău. 

La 19 septembrie 2021, în Unitatea Teritorial 
Administrativă Găgăuzia (UTA-Găgăuzia/

Gagauz Yeri) au avut loc alegerile în Adunarea 
Populară a Găgăuziei (APG-Y). Pentru cele 35 
de locuri în organul legislativ reprezentativ al 
autonomiei din sudul Republicii Moldova (alegerile 
au loc în 35 de circumscripții uninominale) 
și-au încrucișat spadele politice 122 de candidați 
înregistrați de Comisia Electorală Centrală a 
Găgăuziei. După primul tur în nici jumătate din 
circumscripții nu au fost desemnați deputații în 
APG – doar 17 au fost aleși, în celelalte 18 urmând 
a fi  organizat al doilea tur peste două săptămâni. 
Dintre acestea, în 12 circumscripții nici unul dintre 
concurenți nu a acumulat 50 + 1 voturi, iar în șase 
circumscripții scrutinul nu a fost validat, deoarece 
participarea alegătorilor a fost sub pragul minim 
necesar de o treime din alegători. 

De precizat că desfășurarea acestui scrutin s-a 
produs abia după a treia tentativă de a stabili data 
alegerilor. Cum mandatul foștilor deputați expirase 
încă pe 20 ianuarie 2021 și conform legii, noua 
componență urma să fi e aleasă  în curs de trei luni, 
adică pe 20 aprilie, alegerile au fost fi xate inițial 
pentru 4 aprilie, dar la începutul lui februarie 
data alegerilor a fost din nou amânată pentru 16 
mai, chiar dacă procesul electoral era deja în plină 
desfășurare și la CEC se înscriseseră deja peste 100 
de concurenți. La această „răscruce” s-a implicat 
liderul PSRM, gata să sacrifi ce în adunarea populară 
a Găgăuziei numai ca să poată argumenta amânarea 
alegerile parlamentare anticipate. Drept motiv a 
invocat situația epidemiologică Covid-19. (Dintr-o 
simplă coincidență, ne-am întreba retoric de ce 
astăzi Igor Dodon nu cere și amânarea alegerilor 
din UTA Găgăuzia, unde situația epidemiologică 
este una din cea mai gravă din cauza celui mai mic  
procent de imunizare a celor peste 150 000 cetățeni 
ai Republicii  Moldova, iar blocul socialiștilor 
și comuniștilor se bat pentru a obține 21 de 
mandate în APG-Y.) Dar scula principală a fost 
„pachetul de legi privind Găgăuzia”, criticat dur 
de PAS și Platforma DA. „Pachetul” prevedea ca 
în legislația națională să apară Comisia Electorală 
Centrală a Găgăuziei, care nu va depinde de CEC 
de la Chișinău, ci va funcționa în mod permanent, 
cu statut de persoană juridică, buget propriu, 
conturi de trezorerie și ștampilă cu simbolul UTA 
Găgăuzia. O altă inițiativă din acest „pachet” oferea 
autorităților de la Comrat dreptul de veto asupra 
proiectelor ce țin de Legea privind statutul juridic 
special al Găgăuziei. Votate de alianța ascunsă 
PSRM-ȘOR, deciziile majorității toxice au fost 
invalidate de CC pe 28 aprilie, dar deputații din 
Adunarea Populară au evitat în câteva rânduri, 
chipurile în lipsă de cvorum, să revină la subiectul 
alegerilor din autonomie. Abia la mijlocul lui iunie 
aceștia au decis însă convocarea alegerilor pe 19 
septembrie, chiar dacă a existat și o altă propunere, 
15 august. Și asta nu întâmplător, unii dintre ei 
și-au motivat deschis opțiunea prin faptul că la 
aceeași dată se vor desfășura alegeri și în Duma de 
Stat a Federației Ruse.

Tradițional, la alegerile pentru Adunarea 
Populară a Găgăuz-Yeri majoritatea deputaților 
care se balotează se declară ca independenți. Și 
actualul scrutin nu a fost o excepție: 99 de candidați 
s-au înregistrat ca independenți și doar 21 din 
partea BECS, iar 2 de la Partidul „Acasă Construim 
Europa” (PACE).  Nici o altă formațiune politică de 
la Chișinău nu și-a anunțat participarea în scrutinul 
autonomiei. E greu de presupus din ce motiv – de a 
nu da importanță alegerilor din UTA Găgăuzia și, 
implicit, de a diminua importanța acestei regiuni 

separatiste sau invocând legislația invalidată de 
CC, a cărei decizie a ignorat-o Comratul. 

Scrutinul într-adevăr pare să fi  înregistrat un 
eșec propagandistic. Dacă în scrutinele din ultimul 
deceniu și jumătate participarea alegătorilor 
înregistra cote sovietice – 99,8%, mai târziu peste 
80%, la recentele alegeri din cei 113.849 alegători la 
urne s-au prezentat doar 47.097 de votanți, ceea ce 
reprezintă 40,6%. (Apropo, în turul doi al alegerilor 
prezidențiale în autonomia Găgăuză au votat 68 563 
de alegători, adică 52%.) Mai mult ca atât, pragul 
de o treime nu a fost aburcat în 6 circumscripții din 
cele mai principale orașe ale autonomiei: Comrat 
(2 circumscripții) și Vulcănești, precum și în două 
localități sătești – Congaz (cel mai mare sat din 
Europa, 2 circumscripții) și Beșalma, toate cândva 
cele mai active în alegeri. Astfel, dacă până în prezent 
Găgăuzia, vota exclusiv geopolitic, alegătorii 
manifestând tendințe secesioniste, sentimente 
intens încurajate în autonomie în perioada 
guvernării comuniste a lui Vladimir Voronin, iar 
mai recent în perioada mandatului prezidențial al 
lui Igor Dodon, în actualul scrutin au prevalat cu 
totul alte accente. Experții locali au menționat că în 
actualul scrutin confl ictul Chișinău – competențele 
legale ale autonomiei au trecut pe planul doi, în 
față avansând soluționarea problemelor sociale: 
locuri de muncă, construcția infrastructurii sociale 
și a transportului, problemele alimentării cu apă, 
a rețelelor de canalizare, calitatea drumurilor etc. 

Totuși aspectele politicului nu au dispărut cu 
totul. Una dintre ele este corupția în rândurile 
„elitei” politice din regiune. Se pare că trezește 
îngrijorări liderilor de la Comrat problema 
identitară a Găgăuziei. O refl ecție este și structura 
lingvistică a buletinelor pentru actualul scrutin: din 
cele  114,350 de buletine de vot tipărite, 108.307 au 
fost în limba rusă, și doar 3.974 buletine în limba 
găgăuză și 3.069 în limba română (sau de stat, cum 
le place să spună membrilor CEC al Găgăuziei).

Care va fi  „gama cromatică” a noii Adunări 
Populare a Găgăuziei vom afl a abia peste două 
săptămâni. Deocamdată dintre cei 17 deputați 
deja aleși 6 sunt de la BECS, 1 de la PACE și 10 
independenți. De remarcat că printre aceștia este 
deocamdată o singură femeie (de altfel, și în fosta 
componență a APG-Y erau doar 2 femei.) Igor 
Dodon s-a grăbit să declare că după turul doi va 
forma „cea mai mare fracțiune în APG-Y”. Mă rog, 
nu se știe câți independenți vor trece de partea lui 
Dodon și câți se vor grupa în jurul bașcanei Irina 
Vlah. Or, în ultima vreme cei doi nu mai sunt 
prieteni politici la cataramă, Vlah îmbrățișând, 
conform ultimelor declarații, tot mai mult viziuni 
pro-europene și chiar pro-românești. 

Dar, până la urmă, apele se vor separa pe 3, 
dacă nu chiar pe 17 octombrie, având în vedere 
că peste două săptămâni în cele 6 circumscripții 
în care alegerile nu au fost validate, urmează să se 
desfășoare din nou abia primul tur. Atunci vom 
afl a cine și cui va scurta cărările. 

CINE ȘI CUI VA SCURTA CĂRĂRILE? 

separatiste sau invocând legislația invalidată de

APATIA TRANSNISTRENILOR APATIA TRANSNISTRENILOR 
ȘI DEZINTERESUL GĂGĂUZILOR ȘI DEZINTERESUL GĂGĂUZILOR 

Vă mai amintiți, stimați cititori, cu câtă ardoare justițiară sărea Moscova să 
apere suveranitatea și independența Republicii Moldova de UE și SUA, 

admonestându-le că s-ar implica „fățiș” în afacerile noastre interne? Așa se vedeau 
lucrurile de pe zidul Kremlinului pentru cei îngrijorați de soarta electorală a 
lui Dodon și PSRM. Adevărata atitudine față de suveranitatea și independența 
Republicii Moldova se vede însă din faptele, nu din vorbele autorităților ruse. Deși 
Chișinăul i-a cerut să se abțină, invocând probleme de securitate, Federația Rusă 
nu i-a luat răspunsul în serios, deschizând în Transnistria 27 de secții de votare 
pentru alegerile parlamentare (Duma de Stat), care au avut loc în perioada 17-19 
septembrie curent.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a reacționat cu maximă 
diplomație, exprimându-și „regretul”, e drept, cu o zi înainte de alegeri, după 
declarația principială a Kievului, care a avertizat că organizatorii alegerilor 
parlamentare pentru Duma Rusă de pe teritoriul Ucrainei, dar și participanții la 
aceste alegeri vor fi  trași la răspundere.

Exact la fel, Moscova a ignorat răspunsul Chișinăului și în alegerile precedente, 
dar a te obișnui cu lipsa de respect față de propriul stat pe care pretinzi să îl 
reprezinți nu e cea mai bună cale de întărire a statalității. Declarând mereu că 
respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova, Rusia tratează de facto 
regiunea separatistă ca stat independent. La 17 septembrie, chiar în prima zi de 
alegeri, Putin a citat Transnistria, alături de Letonia, Lituania, Estonia, Abhazia și 
Osetia de Sud, printre „republicile” pe ale căror teritorii se afl ă cetățeni ruși eligibili 
pentru indemnizația legată de împlinirea a 80 de ani de la străpungerea blocadei 
Leningradului. Pe malul drept al Nistrului nu o fi  locuind astfel de cetățeni?

În general, participarea cetățenilor ruși din Transnistria la alegerile din Federația 
Ruă nu constituie un subiect de interes pentru presa și politicienii de la Chișinău. 
În pofi da faptului că s-au deschis cu cinci secții de votare mai mult decât în 2016, 
că alegerile au durat trei zile, numărul de alegători nu a crescut cu mult, 57,5 mii în 
2021, comparativ cu 55,7 mii în 2016. Dacă îi dăm crezare lui Vladimir Jirinovski 
că există 250 de mii de cetățeni ruși în Transnistria (presa de la Chișinău operează 
cu cifra de 220 de mii), prezența de 23% nu e un motiv de triumf. La alegerile 
parlamentare anticipate din Republica Moldova, pe 11 iulie 2021, au participat 
29 de mii de alegători transnistreni cu cetățenie moldovenească. Luând în calcul 
faptul că ei au avut de parcurs distanțe destul de mari până la secțiile de votare 
și că politicienilor, candidaților de la Chișinău nu li s-a permis să facă campanie 
electorală peste Nistru, diferența de participare nu e atât de semnifi cativă cum 
și-ar dori simpatizanții Kremlinului să fi e. În ultimul timp, transnistrenii nu par 
interesați prea tare de alegerile din Rusia (ca și de cele din Republica Moldova). 
Sau numărul cetățenilor ruși rămași în Transnistria e mult mai mic decât se spune, 
sau dragostea transnistrenilor față de Rusia, interesul pentru politica rusă e un mit 
creat de propaganda de la Tiraspol. De la referendumul din 2006, cu ale cărui date 
mai operează autoritățile separatiste, au trecut 15 ani și cei care s-au pronunțat 
atunci pentru intrarea în componența Rusiei au avut timp probabil să înțeleagă că 
au fost manipulați.

Tot pe 19 septembrie, printr-o coincidență simbolică, în Autonomia Găgăuză 
s-au desfășurat alegerile deputaților Adunării Populare. Conform datelor 
Comisiei Electorale Centrale locale, la secțiile de votare s-au prezentat 40,6% din 
alegători, nu cu mult mai mult decât la alegerile parlamentare din 11 iulie (37%), 
media generală în Republica Moldova fi ind, conform datelor Comisiei Electorale 
Centrale, de 48,41%. În mai multe circumscripții electorale din raionale Comrat 
și Vulcănești se vor organiza alegeri repetate, din cauza unei participări sub pragul 
de validare a scrutinului.

De ce alegătorii din raioanele găgăuze sunt mai apatici decât cei din raioanele 
vecine – iată încă o enigmă pentru politicienii de la Chișinău.
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Nicolae NEGRU, editorialist, Ziarul Național

ALEGERI ÎN GĂGĂUZIA: ALEGERI ÎN GĂGĂUZIA: 
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LEGILE LUI ORBAN ALIMENTEAZĂ LEGILE LUI ORBAN ALIMENTEAZĂ 
TEAMA ÎN RÂNDUL COMUNITĂŢII LGBT

Acea senzaţie e acum umbrită de îngrijorarea 
pe care i-o provoacă mai multe legi adoptate 

de guvernul de dreapta al premierului Viktor 
Orban, despre care opozanţii afi rmă că subminează 
drepturile LGBT, cea mai nouă interzicând 
„prezentarea și promovarea” homosexualităţii și 
schimbării sexului printre copiii sub 18 ani, atât în 
școli, cât și în presă. Ea vine după o lege de anul 
trecut care interzice schimbarea sexului în actele de 
identitate, un lucru pe care Daniella l-a putut face 
după ce începuse procesul de tranziţie, în 2014. 

„Sunt evident îngrijorată de ea și de cum va crește 
următoarea generaţie. Nu din întâmplare sunt multe 
sinucideri printre homosexuali și transexuali, fi indcă, 
dacă cineva nu se poate împlini, ce poate face. Ar 
trebui să se ascundă?”. A spus Daniella.

Un sondaj cu 2000 de respondenţi realizat de 
HATTER, o asociaţie LGBT ungară, arată că, în 
comunitate, 43% s-au gândit la sinucidere și 30%  au 
și încercat să se sinucidă. Gândurile suicidare apar 
cel mai frecvent la adolescenţi – aproximativ 64%, 
conform sondajului.

Orban a justifi cat noua lege, scriind în engleză pe 
site-ul său că „nu contravine niciunui ideal nobil ori 
legi europene. Noua lege ungară pur și simplu afi rmă 
că doar părinţii pot decide cu privire la educaţia 
sexuală a propriilor copii”.

Opozanţii spun că Orban, care la anul va 
avea alegeri, devine tot mai radical în politica sa 
socială, perorând împotriva persoanelor LGBT 
și imigranţilor, lucru care i-a învrăjbit profund pe 
unguri și a deranjat comunitatea LGBT.

UN TABU ENORM
Partidul lui Orban, Fidesz, care are un program 

creștin-conservator, a inclus prevederea care 

interzice discuţiile pe teme LGBT în școli, într-o 
altă lege care se bucură de o susţinere foarte largă și 
care pedepsește aspru pedofi lia.

Manevra, despre care opozanţii afi rmă că leagă 
în mod eronat chestiunile LGBT de pedofi lie, a 
provocat o manifestaţie de masă, iar organizaţiile 
pentru drepturi au cerut partidului Fidesz să retragă 
legea, în vreme ce Comisia Europeană a deschis o 
anchetă în privinţa ei. Noua lege stabilește și o 
listă de organizaţii care au dreptul să facă educaţie 
sexuală în școli.

Travestitul Elona Musk, care n-a vrut să-și 
folosească numele real, a lucrat într-o organizaţie 
de voluntari care vizitează școli și-i educă pe copii 
în privinţa diversităţii.

Elona însuși a dus-o greu în liceu, când 
simţea că e nevoit să ascundă faptul că este 
homosexual. A crescut în România, unde, spune el, 
homosexualitatea este un „tabu enorm”.

S-a mutat din Transilvania în Ungaria acum 
10 ani și lucrează la o companie multinaţională. 
Noua lege îl sperie, temându-se că nu va putea să-și 
continue munca de voluntariat. „Eu cred că e doar 
un pas și că va continua cu noi și noi legi.”

Opozanţii asemuiesc noua lege cu una adoptată 
în Rusia în 2013, care interzice diseminarea printre 
copii a „propagandei privind relaţiile sexuale non-
tradiţionale”.

Legea afectează și principalul organ de presă 
LGBT, revista Humen, și portalul online de știri 
aferent. Editorul acesteia, Zsolt Erdei, spune că nu-i 
este clar dacă revista tipărită, gratuită va mai putea 
fi  afi șată în locuri publice. Versiunea online va putea 
fi  accesată doar după vizionarea unui avertisment 
cum că accesul e interzis pentru cei sub 18 ani.

GRECIA RIDICĂ ŞI EA UN GARD LA GRANIŢA TERESTRĂ

Guvernul grec anunţase, 
încă din octombrie anul 

trecut, că va ridica un gard la 
graniţele sale terestre cu Turcia. 
Potrivit ultimelor informaţii, 
gardul metalic, înalt de cinci metri, 
a fost fi nalizat și va fi  o prelungire 
a unui sistem de gard de sârmă de 
zece kilometri, care există deja. La 

proiectarea noului gard, autorităţile 
elene au folosit toate tehnologiile 
de ultimă generaţie, astfel că 
poliţiștii de frontieră vor fi  ajutaţi 
în eforturile lor depuse pentru 
a împiedica trecerile ilegale ale 
graniţei cu camere, radare, drone, 
tunuri sonore și analize bazate 
pe inteligenţă artifi cială. Într-o 

postare publicată pe pagina sa de 
Facebook, Balazs Hidveghi a arătat 
că, în 2015, când Ungaria a ridicat 
un gard la graniţa sa în momentul 
apogeului presiunii imigraţiei, 
stânga internaţională vorbea 
despre reapariţia fascismului. „Au 
spus vrute și nevrute despre noi, 
din cauză că am avut curajul să ne 
apărăm ţara și frontierele externe 
ale UE. Interesant este că acum nu 
vine nicio acuzaţie de la Bruxelles 
și nu protestează nici organizaţiile 
pseudo-civile ale lui Soros”, a mai 
spus eurodeputatul.

După toate acestea, Balazs 
Hidveghi și Kinga Gal, împreună 
cu președintele delegaţiei FIDESZ, 
au adresat în scris o întrebare 
Comisiei Europene. Ei doresc 
să știe, dacă în cadrul UE se va 
recunoaște efi cienţa gardului 
elen și dacă se va proceda la fel, 
retroactiv, și în cazul gardului 
ungar. Vor să știe, de asemenea, 
dacă UE a contribuit la cheltuielile 
acestei investiţii efectuate pentru 
apărarea graniţei dintre Grecia și 
Turcia. Potrivit unor informaţii de 
presă, construirea gardului a fost 

precedată de consultări la nivel 
înalt, de unde rezultă că guvernul 
grec a fi nanţat ridicarea gardului 
din propriile resurse. Dacă UE a 
contribuit, într-adevăr, la această 
investiţie, atunci și cheltuielile 
aferente gardului ungar impun 
contribuţii similare, deoarece și 
acest gard apără frontierele externe 
ale UE, susţin eurodeputaţii. 
„Ungaria respinge dublul 
standard și așteptăm răspunsul 
Comisiei Europene”, a subliniat 
Balazs Hidveghi în încheierea 
comunicatului său.

uvernul grec anunţase proiectarea noului gard autorităţile

Guvernul grec a ridicat un gard la graniţa cu Turcia, de-a lungul râului Evros, pentru a ţine departe 
imigranţii ilegali. Scopul gardului, dotat cu tehnologie modernă, este apărarea mai efi cientă a 

frontierelor externe. În legătură cu aceasta, europarlamentarii FIDESZ, Balazs Midveghi și Kinga Gal, 
s-au adresat în scris Comisiei Europene. Dacă Uniunea Europeană recunoaște și consideră că este efi cientă 
ridicarea gardului de către Grecia, atunci – în opinia eurodeputaţilor unguri – va trebui să adopte o 
poziţie similară și cu privire la ridicarea temporară a gardului de apărare de către Ungaria, consemnează 
Magyar Nemzet.

 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

i t i di ţiil t LGBT î li î t

Daniella Milla Tokodil spune că se simte 
în sfârșit liberă, dansând în costume 

spectaculoase într-un spectacol cu travestiţi 
dintr-un bar din Budapesta, frecventat de persoane 
LGBT. Născută cu sex masculin, unguroaica de 
31 de ani, afi rmă că, după ce a făcut o operaţie de 
schimbare de sex, în 2018, și s-a văzut în oglindă, 
a izbucnit în plâns și s-a simţit „întreagă”. „A fost 
o ușurare (…) De atunci pot privi oamenii în ochi. 
Pot comunica cu oamenii, mă simt întreagă”, citează 
agenţia britanică de știri Reuters.

Din când în când, totuși, 
pendulul ţării persane se 

mișcă, dând un semn oarecare de 
vitalitate sistemului politic osifi cat 
al revoluţiei din 1979, condus de 
ayatollahul Ali Khamenei. Astfel, 
moderaţi precum Mohammad 
Khatami au alternat cu radicali 
precum Mahmoud Ahmadinejad, 
care a fost înlocuit din nou cu un 
nume mai blând, Hassan Rouhani, 
în 2013.

La recentele alegeri, 62% din 
alegători au ales un ultraconservator, 
Ebrahim Raisi, drept președinte. 
Cea mai scăzută prezenţă la urne 
din istorie indică în sine un protest 
împotriva naturii alegerilor, pe 
lângă faptul că arată impactul 
gestionării defectuoase a pandemiei 
și al reprimării protestelor din 2017.

Raisi este un adept al liniei dure 
la sfârșitul războiului Iran-Irak 
din 1988, el a fost unul dintre cei 
responsabili de executarea a probabil 
5000 de deţinuţi politici. Din 2019, el 
este președintele sistemului judiciar. 
În această poziţie, i-a numit pe unii 
dintre acei gardieni care au deschis 
calea alegerii sale, eliminând din 
cursă rivalii.

Iranul este unul dintre polii vitali 
ai echilibrului strategic precar din 
Orientul Mijlociu, iar Raisi este 

răspunsul guvernului său la asediul 
suferit începând din 2017, când 
Donald Trump a preluat puterea. 
Republicanul a retras Washingtonul 
din acordul, de altfel problematic, 
care împiedica dezvoltarea armelor 
nucleare de către Teheran.

De asemenea, a patronat un 
front anti-Iran. În acest proces, 
Israelul a făcut pace cu unele ţări 
arabe sunnite și a stabilit o alianţă 
tacită până acum de neimaginat cu 
centrul acestei ramuri majoritare a 
islamului, Arabia Saudită.

Iranul, fortăreaţa șiismului 
minoritar și rival, acţionează 
printr-o reţea de grupuri aliate 
locale, pentru a zdrobi atât statul 
evreu, cât și pe acești vecini arabi.

În primul său interviu, Raisi 
a declarat pentru ce a venit: vrea 
concesii americane pentru a negocia 
din nou problema nucleară, așa 
cum dorește Joe Biden, nu acceptă 
să discute cu președintele american 
și exclude să pună  preţioasele sale 
rachete balistice în vreo negociere.

Optimiștii vor vedea în discursul 
lui Raisi o deschidere pentru a 
discuta despre războiul prin procură 
împotriva saudiţilor în Yemen, dar 
în condiţiile sale. Totul indică faptul 
că Biden nu va avea o viaţă ușoară 
cu noul președinte.

PENDULUL PERSANPENDULUL PERSAN

in când în când totuși răspunsul guvernului său la asediul

Afl at sub presiunea coaliţiei regionale și a SUA, Iranul devine mai 
dur cu noul președinte. În ciuda organizării alegerilor în mod 

regional, teocraţia iraniană nu este o democraţie. Forum al luminilor 
regimului, Consiliul Gardienilor respinge candidaţii inadecvaţi din 
punct de vedere ideologic, notează ziarul brazilian Folha Online.
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Mai multe comunităţi rurale din statul australian 
New South Wales se confruntă cu cea mai mare 

invazie de șoareci din ultimele decenii. Imaginile postate 
pe internet de localnici arată mii de rozătoare care fac 
ravagii în ferme. „Noaptea pur și simplu se cutremură 
pământul de miile și miile de șoareci care aleargă de acolo-
acolo”, povestește fermierul Ron Mckay, citat de Reuters.

Supermarketurile au început să depoziteze mâncarea 
în containere închise etanș și la spital au ajuns mai multe 
persoane mușcate de șoareci. „Imaginaţi-vă că, ori de câte 
ori deschideţi un dulap sau intraţi în cămară, găsiţi acolo 
șoareci. Și rod tot, contaminează mâncarea, își fac nevoile 
pe așternuturile curate din dulap și aleargă în pat peste tine 
în timpul nopţii”, mai povestește fermierul.

Situaţia e absolut scăpată de sub control și ameninţă să 
devină mai gravă, având în vedere că o pereche de șoareci 
poate face în medie 500 de pui pe sezon. Oamenii speră să 
vină ploi abundente și astfel să scape de năpastă.

CUM AU FĂURIT HITLER ŞI STALIN POLONIA MODERNĂ

Impunătorul Muzeu al Revoltei din 
Varșovia, una dintre puţinele atracţii 

turistice ale orașului, ilustrează aspectul 
dureros al acestei sfi dări. Întrucât bătălia 
din 1944 n-a mai lăsat în urmă aproape 
nimic de admirat din vechea Varșovie 
pentru vizitatorii de astăzi. Polonezii nu 
și-au pierdut numai viaţa, ci și orașul pe 
care-l îndrăgeau. Soarta Varșoviei – redusă 
la un mormânt de moloz de cruzimea 
răzbunătoare a unui dictator, Hitler, în 
complicitate tacită cu inamicul care-i 
semăna atât de mult, Stalin – ilustrează 
catastrofa celui de-al Doilea Război Mondial 
mai bine decât oricare alt eveniment.

Și atunci, de ce este aproape uitat în 
Occident acest episod nimicitor al istoriei 
europene? Poate din cauză că bătălia 
pentru Varșovia nu a avut un fi nal fericit. 
Înfrângerea în cele din urmă a Germaniei nu 
a marcat eliberarea polonezilor ci începutul 

unei alte ocupaţii brutale, a comuniștilor. 
Acest fapt subminează acel scenariu care 
prezintă al Doilea Război Mondial ca pe 
un „război bun”și planează apăsător asupra 
politicii poloneze și europene chiar și în 
ziua de azi.

Dacă războiul izbucnit în septembrie 
1939 a avut vreun pretext, acel pretext 
trebuie să fi  fost Polonia. Blitzkrieg-ul 
german împotriva vecinului estic a fost 
motivul intrării în război a Regatului Unit și 
Franţei. Însă Germania nu a fost singura ţară 
care a atacat Polonia în acea lună. Abia după 
ce trupele sovietice au invadat Polonia pe 17 
septembrie, a renunţat guvernul polonez 
la iluzii și a fugit în România. Aliaţii nu au 
făcut practic nimic pentru a opri agresiunea 
lui Stalin. El a invadat alte cinci ţări în anul 
următor, concomitent reușind cumva să 
rămână „neutru” în război – și aici meritul 
revine ipocriziei Aliaţilor.

Ulterior, invadarea URSS-ului de către 
Hitler, în iunie 1941, avea să producă un 
miracol propagandistic, transformându-l 
pe Stalin dintr-un măcelar totalitar și 
căpcăun al ţărilor mici într-un brav „Uncle 
Joe” („Unchiul Joe”, porecla pe care i-a dat-o 
presa occidentală a vremii – n.t.), demn de 
întregul sprijin al Aliaţilor. Administraţia 
Roosevelt a răsfăţat Armata Roșie prin 
generozitatea programului Lend-Lease, 
trimiţându-i de la conserve, camioane și 
avioane militare până la oţel și aluminiu.

Atât de disperaţi erau Churchill și 
Roosevelt să-l menţină pe Stalin mulţumit, 
încât i-au susţinut minciunile despre 
masacrul din Pădurea Katyn, din 1940, în 
care poliţia secretă sovietică a procedat la 
execuţia premeditată în masă a 21.892 de 
prizonieri de război polonezi. Roosevelt 
chiar i-a ceruit scuze lui –Stalin, atunci când 
guvernul polonez afl at în exil la Londra a 
cerut Crucii Roșii să investigheze crima, 
după ce germanii descoperiseră o groapă 
comună, în februarie 1943.

Cum nu plătise vreun preţ pentru 
masacrul de la Katyn, Stalin nu a sesizat vreo 
nevoie de a-și schimba abordarea în cazul 
Varșoviei. În ciuda faptului că, la sfârșitul lui 
iulie 1944, difuzau mesaje care îndemnau 
locuitorii Varșoviei la luptă împotriva 
ocupanţilor germani, forţele sovietice nu 
s-au grăbit să intervină în sprijinul lor. Cu 
toate că Armata Roșie se afl a chiar peste 
Vistula, în imediata apropiere a Varșoviei, și 
ar fi  putut interveni, Stalin s-a mulţumit să-i 
lase pe germani să măcelărească Armata 
Teritorială poloneză. El considera forţele 
poloneze drept un adversar al viitoarei 
ordini comuniste postbelice. Germanii au 
ucis până la 16.000 de insurgenţi și aproape 
200.000 de civili, trecând întregul oraș prin 
foc și sabie și scutindu-l pe Stalin de a o face 
el însuși.

În cursul revoltei, piloţi polonezi, 
americani, britanici și din Commonwealth 
i-au aprovizionat pe insurgenţii din Varșovia 
cu ajutoare – muniţie, medicamente, 

alimente și ţigarete. Însă Stalin nu le-a 
permis acestora să aterizeze la bazele 
aeriene sovietice, decât abia la jumătatea lui 
septembrie. Artileria antiaeriană sovietică 
chiar a tras în  unii dintre ei. Sute de piloţi 
aliaţi au fost uciși în acele misiuni. Astăzi, ei 
sunt eroi în Polonia.

Cât despre cei câţiva luptători polonezi 
care au supravieţuit bătăliei de la Varșovia 
– retrogradarea ei la statutul de „revoltă” 
a survenit abia ulterior, ca să se scuze 
inacţiunea sovietică și să se consoleze 
conștiinţele occidentale – ei au fost arestaţi de 
sovietici și deportaţi în lagăre de muncă sau 
împușcaţi. 16 lideri ai rezistenţei poloneze, 
invitaţi, în martie 1945, la Moscova pentru 
„convorbiri”, au fost trimiși în judecată sub 
acuzaţia absurdă de colaboraţionism cu 
naziștii, în ciuda protestelor inefi ciente ale 
Washingtonului și Londrei.

Americanii și britanicii au uitat această 
poveste sordidă. Polonezii, nu. Fără a 
cunoaște această istorie, occidentalii nu vor 
înţelege niciodată cum văd polonezii, la fel 
ca alţi est-europeni care au îndurat 45 de 
ani de ocupaţie sovietică, lumea de astăzi. 
Pentru Polonia, al Doilea Război Mondial 
nu s-a încheiat în 1945 cu o paradă militară 
și un sărut la Paris, ci printre ruinele 
Varșoviei controlate de către un cuceritor 
ostil, ce stătuse cu mâinile în sân în timp 
ce orașul ardea. Poate că polonezilor le 
poate fi  iertat că nu împărtășesc aplecările 
occidentalilor de azi – născute din decenii 
de pace și prosperitate, luate de-a gata – spre 
vinovăţii și plictis post-coloniale, ori spre 
acea denigrare la modă a statului-naţiune.

Ascensiunea partidului naţionalist Lege 
și Justiţie, în urma crizei migraţiei din 2015, 
nu ar trebui să surprindă pe nimeni dintre 
cei care cunosc istoria secolului 20. Poporul 
polonez cunoaște până în măduva oaselor 
ororile ce pot urma colapsului graniţelor 
și suveranităţii naţionale, ba chiar îi 
sunt reamintite la fi ecare 1 august. El nu 
se grăbește nicidecum să riște iarăși un 
asemenea coșmar.

Un desen al lui Henri Matisse, 
care a stat ani de zile pe un 

dulap, fără ca proprietara (în imagine) 
să-și imagineze valoarea acestuia, a fost 
vândut la licitaţie cu 220.000 de euro, 
anunţă casa de licitaţii Ivoire, relatează 
AFP.

Identitatea cumpărătorului acestui 
desen în cărbune din 1938, semnat de 
către artist, „Portrait d’Helene Mercier, 
nee princesse Galitzine, assise”, nu a fost 
comunicată. Opera a fost estimată la 

aproximativ 300.000 de euro.
Rulat, pe un dulap, ani de zile, 

desenul a fost „pierdut” după ce a 
fost expus la retrospectiva consacrată 
artistului, la Philadelphia Musem 
of Art, în primăvara anului 1948. 
abia în urmă cu aproximativ un an, 
când ultima sa proprietară a decis 
să-l prezinte unui licitator în vederea 
unei expertize, lucrarea și-a dezvăluit 
secretele.

Oferit de către artist, desenul – de 65 

pe 50 de centimetri – a fost transmis 
unei călugăriţe de la Couvent des 
Minimes, înainte să ajungă în posesia 
ultimei vânzătoare prin succesiuni.

Helene Galitzine Mercier (1912-
1965), fi ica prinţului Lev Goliţîn și 
a Helenei Gagarin, era unul dintre 
modelele preferate ale lui Matisse la 
sfârșitul anilor 30.

Henri Matisse s-a născut în 1869, la 
Cateau-Cambresis (Nord), și a murit în 
1954, la Nisa. 

S-au împlinit anul acesta 77 de ani de la declanșarea eroicei, dar nefericitei Revolte 
din Varșovia contra forţelor germane de ocupaţie din Polonia. La fi ecare 1 august, 

la ora 17.00, polonezii marchează acest eveniment cumplit printr-un moment de 
reculegere pentru cei căzuţi. Sirenele de alarmă răsună într-un fals apel de chemare la 
arme, ce surprinde spiritul sfi dător al acestei mândre și aprige naţiuni, constată Sean 
McMeolkin (profesor de istorie europeană la Bard College) pentru Th e Wall Street 
Journal.

CEA MAI MARE INVAZIE CEA MAI MARE INVAZIE 
DE ŞOARECI DIN DE ŞOARECI DIN 

ULTIMELE DECENIIULTIMELE DECENII

d l l d d f

INCREDIBILA POVESTE A UNUI DESEN DE MATISSEINCREDIBILA POVESTE A UNUI DESEN DE MATISSE
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 BERBEC
Câteva experiențe mai 
vechi revin, cumva, în 
prezent și au rolul de a vă 
maturiza. Este posibil ca 

aceste experiențe și, mai ales, 
consecințele lor, să vină ca o lecție. Veți 
avea multe de învățat și de lămurit, iar 
în fi nal, veți conștientiza unde aveți 
tendința să greșiți. Nu uitați să primiți 
cu optimism tot ceea ce vi se întâmplă, 
căci scopurile sunt nobile.

 
 TAUR
Vă bucurați într-un stil 
caracteristic de toate 
evenimentele ce vi se vor 
întâmpla, mare parte 
dintre ele cu caracter 

familiar, dar nici cele de pe planul 
profesional nu vor întârzia să apară. Vor 
avea loc schimbări minore, în bine, care 
vă încântă și vă motivează. Chiar dacă 
cei din jur așteaptă reacții mai 
pronunțate, veți prefera să vă țineți 
satisfacția ferită de ochii curioșilor.

          GEMENI
Vă implicați în 
rezolvarea unor 
probleme care nu vă 
privesc în mod direct, 

dar prin prisma acestora aveți șansa să 
demonstrați cât sunteți de inspirați și 
descurcăreți. Veți fi  implicați în multe 
situații difi cile cărora le veți face față, în 
acest fel, primind o apreciere absolută 
din partea celor din jur. Deși sunteți 
măguliți, nu lăsați mândria deoparte în 
detrimentul modestiei.

 RAC
Vă place să fi ți în centrul 
atenției și simțiți o 
nevoie permanentă de a 
vi se recunoaște anumite 

calități. Nu este un lucru rău faptul că vă 
doriți mai multă apreciere, dar este 
posibil să fi e nevoie de mai multă atenție 
în ceea ce privește modalitatea în care 
faceți aceste solicitări. Încercați să vă 
câștigați simpatia și aprecierea prin 
munca depusă.

 LEU
Planeta Marte rămâne 
încă în semnul vostru și 
vă dă energia de care 
aveți nevoie. Profi tați de 

acest lucru și începeți un proiect nou 
sau reluați un hobby mai vechi pe care 
l-ați început și apoi l-ați abandonat, nu 
lăsați să treacă pe lângă voi aceste zile 
pline de inspirație! Totul se învârte în 
jurul unei stări de armonie pe care o 
doriți cu ardoare! 

                       FECIOARĂ
Vreți echilibru și 
stabilitate atât în viața de 
familie, cât și în cea de 
cuplu, și vă veți bucura 

din plin de acestea. La capitolul 
comunicare și socializare cu prietenii, 
mai aveți câte ceva de pus la punct, dar, 
în principal, vă bucurați de stabilitate pe 
toate planurile. Este foarte posibil să 
primiți și o sumă substanțială de bani la 
care nu v-ați fi  așteptat.

                         BALANȚĂ
Aveți o situație ușor 
neclară în ceea ce 
privește stabilitatea 
emoțională, astfel că vă 

veți ocupa în mod exclusiv de trăirile și 
sentimentele proprii. Veți comunica 
foarte mult în acest sens și veți lămuri 
aspecte destul de îndrăznețe. De 
asemenea, este posibil să cereți ajutorul 
cuiva experimentat pentru a atinge acel 
echilibru la care aspirați.

                 SCORPION
Deși multe dintre 
situațiile problematice 
nu și-au găsit încă 
rezolvare, aveți o energie 

foarte bună, pozitivă și un optimism 
care, în mod normal, nu vă 
caracterizează. Scorpionii sunt persoane 
care se panichează cu ușurință și 
exagerează atunci când vine vorba de 
gravitatea anumitor situații. Acest fapt 
nu mai este valabil, cel puțin în perioada 
următoare.

           SĂGETĂTOR
Săgetătorii trăiesc clipa, 
iar interesul lor față de 
viitor este destul de 
redus. Acest gen de 

atitudine poate avea atât consecințe 
pozitive, cât și negative, fapt pentru care 
acestea trebuie controlate îndeaproape. 
Este indicat să cântăriți mai mult 
lucrurile înainte de a lua decizii și nu 
ezitați să gândiți și pe termen lung, 
apropo de viața amoroasă.

                 CAPRICORN
Vă preocupă foarte mult 
remedierea mai multor 
situații confl ictuale. Nu 
vă place tensiunea și vă 
străduiți foarte mult să 

eliminați această stare din colectivul în 
care activați. Atitudinea voastră pașnică 
nu va trece neobservată, ba chiar va fi  
răsplătită de superiori. Recompensele în 
bani vă sunt foarte utile, dat fi ind 
defi citul fi nanciar cu care v-ați 
confruntat. 
   
               VĂRSĂTOR

În ceea ce vă privește, nu 
poate fi  vorba despre 
siguranță în momentul 
luării unei decizii. Este 

posibil să meditați mai mult asupra unei 
situații și să vă răzgândiți de mai multe 
ori până ce veți lua decizia cea mai 
potrivită. Vă place să faceți promisiuni 
chiar și atunci când nu sunteți pe deplin 
siguri de îndeplinirea acestora. Aveți 
grijă la angajamentele pe care vi le luați.

 PEȘTI
Veștile bune nu mai 
contenesc să vă 
surprindă, cu atât mai 
mult cu cât vin din 

partea unor persoane pe care le apreciați 
foarte mult. Se pare că vi se întâmplă 
lucruri bune, primiți oferte și propuneri 
de nerefuzat și pot interveni anumite 
schimbări la care nu v-ați fi  așteptat. La 
acestea din urmă trebuie să vă adaptați 
în timp util pentru a nu perturba 
evoluția lucrurilor.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

23 Septembrie - 23 Octombrie

BALANȚĂ

Editorial de 
Mariana PODEANU; 
www.ziarulploieştii.ro

Medicina clasicăMedicina clasică DE CE-ŢI APAR DE CE-ŢI APAR 
PETE ROŞII PE FAŢĂPETE ROŞII PE FAŢĂ

Petele roșii apărute pe faţă nu sunt întotdeauna 
ușor de diagnosticat, întrucât cauzele pot 

fi  numeroase, de la o simplă urticarie la rozacee, 
dermatită seboreică, eczemă sau chiar alergie la un 
aliment, medicament, produs cosmetic. Iată câteva 
indicii care te ajută să îţi dai seama care e originea 
problemei și ce soluţii ai la îndemână.

ALERGIE
Dacă la scurt timp după ce ai început să folosești 

un nou produs cosmetic (cremă, loţiune, fard, fond de 
ten) ţi-au apărut pe faţă pete roșii, eventual însoţite de 
mâncărimi, te poţi gândi la o reacţie alergică. Renunţă 
la acel produs. Data viitoare, cu 24 de ore înainte 
să folosești o substanţă nouă, testeaz-o aplicând o 
cantitate mică pe încheietura mâinii. Dacă pielea nu 
se înroșește înseamnă că tolerează acel produs. Dacă 
știi sigur că vinovat de roșeaţa de pe faţă nu e un 
produs cosmetic, gândește-te dacă nu cumva cauza 
e un medicament sau un aliment nou.

CUPEROZĂ (ROZACEE)
Este o afecţiune infl amatoare cronică, întâlnită 

în special la femeile cu vârste între 40 și 50 de ani, 
caracterizată prin înroșirea pielii pe obraji și nas, 
ce evoluează treptat. În primul studiu, provoacă 
îmbujorarea feţei în situaţii de stres, care, spre 
deosebire de cea cauzată de emoţii, durează mai 
mult de cinci minute. Pe măsură ce boala evoluează, 
roșeaţa devine permanentă și poate fi  însoţită de 
senzaţie de înţepături sau mâncărimi, vase de sânge 
dilatate, pustule ce pot cauza edeme.

Nu lăsa afecţiunea să avanseze! Deși nu e 
vindecabilă, poate fi  ţinută sub control cu tratament 
adecvat, cum ar fi  cremele împotriva rozaceei, care 
diminuează roșeaţa și infl amaţia. Dacă boala e prea 
avansată și cremele nu dau rezultat, poate ajuta 
tratamentul cu laser.

DERMATITĂ SEBOREICĂ
Această maladie infl amatoare cronică afectează 

35% din populaţie. Se manifestă cu pete roșii 

acoperite de scuame (aspect de mătreaţă), prezente în 
special la nivelul scalpului, dar pot apărea și pe frunte, 
sprâncene, pleoape, pe pielea din jurul nasului. Boala 
evoluează în pusee, manifestându-se mai ales în 
perioade de stres sau oboseală. Nu se vindecă și trebuie 
repetat tratamentul la fi ecare puseu. Este indicat să 
folosiţi numai cosmetice speciale, recomandate de 
medic.

LUPUS ERITEMATOS
Este o boală cronică autoimună care atunci când 

afectează doar pielea poartă numele de lupus cutanat. 
Se manifestă prin erupţii pe piele, inclusiv pete roșii 
pe faţă, bine delimitate, nu difuze, declanșate deseori 
de expunerea la soare. Și lupusul sistemic, o formă 
mai gravă a bolii, care afectează tot organismul, se 
poate manifesta cu o erupţie în formă  de fl uture, ce 
cuprinde nasul și pomeţii obrajilor și care deseori 
apare brusc după expunerea la soare. Odată stabilit 
diagnosticul, boala nu trebuie neglijată, fi indcă se 
poate agrava. Nu se vindecă, dar cu tratament poate 
fi  ţinută sub control. Cu un machiaj atent, inesteticele 
pete pot fi  camufl ate.

CUM EVIŢI PROBLEMELE
O roșeaţă, iritaţie, erupţie care nu mai trece sau 

tot reapare trebuie neapărat evaluată de dermatolog. 
Numai după stabilirea diagnosticului medicul îţi 
poate spune ce opţiuni de tratament ai. În afară de 
ceea ce îţi prescrie medicul, este important să iei și tu 
câteva măsuri.

* Dacă ai pielea roșie, iritată, trateaz-o atent și 
cu blândeţe, folosind doar produse pentru îngrijire 
delicată.

* Renunţă la produsele cosmetice care îţi creează 
disconfort.

* Foarte important este să-ţi protejezi pielea de 
soare – astăzi, există inclusiv creme și fond de ten cu 
protecţie solară încorporată.

* Evită să stai la soare între orele 11-16 când razele 
sunt foarte puternice și ard imediat.

Înroșirea feţei, persistentă ori trecătoare, 
însoţită sau nu de mâncărimi ori iritaţii, 

depășește deseori bariera estetică și devine motiv 
de vizită la dermatolog.

l ii ă f ă î d i d ( d ă ă) î

Cauze banale
Pete roșii pe faţă pot apărea în situaţii 

obișnuite, de zi cu zi, de pildă  după un duș 
fi erbinte, dacă stăm în vânt. Când trecem brusc 
de la cald la rece sau invers, din cauza aerului 
poluat. Ajută pielea oferindu-i o curăţare 
și hidratare atentă, cu produse de îngrijire 
delicată.

”A fost o atmosferă de 
Liga 1. Îi așteptăm pe cei de 
la Petrolul să promoveze, 
Liga 1 are nevoie de astfel 
de echipă. Merită felicitați 
pentru parcursul pe care-l 
au în acest campionat, le țin 
pumnii!„... Mie îmi place ce 
a zis Adrian Mutu, vouă, 
nu?

Dincolo de simpatia 
mea pentru fostul jucător al 
Petrolului, atât cât a evoluat 
el pentru găzari,  eu chiar îl 
cred pe Adrian. Omul n-a 
fost doar binevoitor cu un 

adversar pe care el l-a scos din joc, pe Mutu îl bănuiesc 
de sinceritate. „Briliantul” are un respect deosebit 
pentru ai noștri, are o afi nitate specială, chiar dacă a 
plecat cum a plecat și nici banii nu și i-a mai luat. 

Mutu, acum antrenor la rivala dintotdeauna a 
Petrolului, ne așteaptă în Liga I. Așa cum ne așteaptă 
mulți dintre oamenii de fotbal adevărați, care știu ce 
înseamnă tradiție, pasiune și atmosferă.

A fost într-adevăr la meciul de Cupă cu Craiova lui 
Mititelu zi din aia de fi esta. Cu toate ingredientele ce 

derivă, de la fumigene, torțe și petarde, până la trucuri 
din astea, pe șmechereală, cum ar fi  povestea cu 
vaselina pusă pe locurile din peluză rezervate galeriei 
oaspete.

Haideți, fi ți sinceri, e vreunul dintre voi care nu 
mustăcește? E vreunul care crede că aceste mici șicane 
dintre galerii și-au pierdut cumva din farmec? Nu cred. 

Și a mai fost ceva ce m-a făcut să îi dau dreptate 
în totalitate lui Adi Mutu. Meciul de Cupă, chiar dacă 
sa încheiat cu victoria la limită a Craiovei și implicit 
cu eliminarea din competiție a Petrolului, chiar a fost 
peste multe dintre partidele pe care le-am văzut în 
acest început de sezon pe prima scenă. 

Îmi place că Nae Constantin a reușit să-i dea 
Petrolului un luciu nou. Un ștaif, o atitudine, acel ceva 
pe care eu, să mă iertați dacă nu vă convine, nu l-am 
prea văzut în ultimele sezoane. În liniște, discret, fără 
prea multă vorbărie sau gargară, Nae și Vali Bădoi, zis 
și Lupul pe când ara terenul la Rapid, construiesc piesă 
cu piesă o echipă cu față de Liga I. Sau măcar una care 
să-și poată speria adversarii din play-off . 

P. S. Și n-am cum să închei altfel decât în felul 
următor. N-a câștigat, nu s-a califi cat în Cupă, dar 
Petrolul chiar începe să aibă față de Liga I. Și ce am 
mai observat eu în fi nalul meciului cu Craiova, că are și 
voință, și putință. Și are chiar și gleznă și călcâi... 

NE-A SPUS-O MUTU, VEDEM ȘI NOINE-A SPUS-O MUTU, VEDEM ȘI NOI
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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 capacității de diagnosticare și îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice și suspecți sau –
confirmați cu infecția SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina” 
Contract 496/23.02.2021 

 

Comunicat de pres  
 
 

Data: 23.09.2021 
 

Finalizarea proiectului cu titlul 
“Dezvoltarea capacității de diagnosticare și îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni 
psihice și suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, 

la Spitalul de Psihiatrie Voila-Câmpina”, cod smis 141741 , finanțat prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 

 
 

Spitalul de Psihiatrie Voila, cu sediul în Câmpina, Str. Voila, Nr.114, Loc. Câmpina, Jud. Prahova, a 
finalizat proiectul “Dezvoltarea capacității de diagnosticare și îngrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni 
psihice și suspecți sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de 
Psihiatrie Voila-Câmpina”, cod smis 141741, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei cauzate de COVID-19, 
obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Contractul de finantare a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management . 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 655.056,23 lei, din care valoare totală eligibilă 
655.056,23 Lei și valoare totală eligibilă nerambursabilă din FEDR 655.056,23 Lei. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 10 luni, respectiv între data 01 Decembrie 2020 și data 
30 S e p t e m b r i e  2021, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților 
proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

Obiectivul general și scopul proiectului au fost realizate prin intermediul următoarelor obiectivele 
specifice ale proiectului : 
1. Dotarea unității spitalicești cu echipamente și aparatură medicală destinate diagnosticării corecte și la timp a 

pacienților infectați 
2. Dotarea unitații spitalicești cu echipamente destinate îngrijirii pacienților infectați, care necesită intervenții 

medicale speciale adaptate patologiei COVID. 
Urmare a implementării proiectului, au fost atinse obiectivele de mai sus, respectiv au fost achiziționate 
următoarele 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 adecvată a spațiilor de tratament destinate pacienților COVID, suspecți sau 
confirmați, conform contractului de finanțare. 
 

 
Spitalul de Psihiatrie Voila  
Str. Voila, nr.114, loc. Câmpina, jud. Prahova  
Tel: 0344 101118 
Fax: 0344 102034 
Mail: spitalpsihiatrie@gmail.com 

Hipodromul Ploiești a găzduit, duminică, o reuniune hipică având ca principal eveniment 
cursa de galop dotată cu Premiul Jockey Club și organizată de CSM Ploiești în parteneriat 

cu Jockey Club Român. Întrecerea cailor din rasa Pur Sânge Englez a fost câștigată de iapa Storm 
Athena, condusă de bulgarul Valentin Atanasov, care a reușit să se impună după un sprint irezistibil 
pe ultima linie dreaptă în disputa cu Lively Lydia.

Reuniunea a avut în program și trei curse hipice demonstrative, dotate cu Premiul Ecoelectrica 
și Ecoelectrica – Tineret. Mai mult, spectatorii au avut parte și de un moment artistic deosebit, 
talentata Daria Ștefan, elevă la secţia de jazz-muzică ușoară a Colegiului Naţional de Muzică „Dinu 
Lipatti”, susţinând, în cele trei pauze dintre curse, recitalul intitulat „A Taste of Jazz”. Totodată, cei 
mai mici dintre spectatori s-au plimbat gratuit cu poneiul Matilda și iapa Mokka.

Echipa de tenis a României a reușit 
să învingă Portugalia, cu scorul 

de 3-1, în meciul disputat sâmbătă și 
duminică în Sala Sporturilor Horia 
Demian din Cluj Napoca în cadrul 
Davis Cup, Grupa Mondială 1.

După eșecul lui Filip Jianu, care a 
fost învins cu 6-3, 7-5 de Joao Sousa, 
sâmbătă a urmat succesul lui Marius 
Copil, care l-a invins cu 6-4, 6-3 pe 
Gastao Elias. Duminică, perechea 
Marius Copil/Horia Tecău a învins 
cuplul Nuno Borges/Joao Sousa, cu 
6-4, 6-3, iar Marius Copil a câștigat 
confruntarea cu Joao Sousa, scor 6-3, 
2-6, 6-4.

„Mă bucur că am reușit să aduc 3 
puncte pentru prima oară în cariera 
mea. Mulţumesc antrenorilor că m-au 

ajutat să rămân concentrat la fi ecare 
meci, echipei că m-a ajutat să mă 
refac atât de repede pentru ultimele 
2 meciuri, lui Horia Tecău pentru 
un meci excelent. Din nou publicul 
a făcut parte din echipa noastră și 
ne-a condus pe drumul spre victorie. 
Suntem extrem de recunoscători și 
le mulţumim din tot sufl etul”, a scris 
Marius Copil pe Facebook.

Petrolul 52 Ploiești este noul 
lider în Liga 2 la fotbal, după ce 

a învins vineri, pe teren propriu, pe 
Ripensia Timișoara, cu scorul de 2-0, 
golurile fi ind reușite de către Armando 
Vajushi și Mario Bratu, ambele în 
prima repriză. În urma acestui succes, 
Petrolul a acumulat 18 puncte în 
primele 7 partide și are un golaveraj 
de 15-1, singura înfrângere fi ind cu 
Metaloglobus București, în runda a 
doua, în deplasare.

Petrolul: Avram – Pîrvulescu, Huja, 
Manolache, Țicu (cpt) – Cebotaru, 
Seto (65 Chindriș) – Bratu (84 
Constantinescu), Tucaliuc (74 Jarovic), 

Vajushi (65 Saim Tudor) – Diarra (85 
Măzărache). 

Antrenor: Nicolae Constantin.
Ripensia: Rus – Sturzu (85 R. 

Stoica), Țieranu, Lalic (46 Gladun), 
Fridrich – Coulibaly (cpt), Vidrășan 
(46 Ernest) – Val. Macrițchii (46 Stoi), 
Pift or, Mitrov – Golda (73 Taras). 

Antrenor: Cosmin Petruescu.
Au arbitrat: Vasile Buzea (Buft ea) – 

Adrian Popescu (Craiova) și Răzvan 
Mihai Dobre (Șotânga – Dâmbovița). 
Rezervă: Mihai Motan (Târgoviște).

Observatori: Liviu Seceanu (Galați) 
și Adrian Petre (Buzău).

 DOAR O REMIZĂ ÎN LIGA 3 DOAR O REMIZĂ ÎN LIGA 3
Cele două echipe prahovene care activează în Liga 3 la fotbal au obținut 

doar un punct în etapa a patra din Seria 5, prin CSO Plopeni, care a 
reușit o remiză albă pe terenul celor de la Kids Tâmpa Brașov. 

Iată rezultatele complete: 
AFC Odorheiu Secuiesc – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe II 2-0. Au marcat: 

Albert Szanto (19 – autogol), Andrei Mateiciuc (56); CS Blejoi – SR Brașov 1-2. 
Marcatori: Robert Enache (30) / Andras Godri (14), Sergiu Șerban (55); Kids 
Tâmpa Brașov – CSO Plopeni 0-0; Olimpic Cetate Râșnov – FC Hermannstadt 
II 1-0. Marcator: Alin Babei (25); FC Pucioasa – KSE Târgu Secuiesc 2-1. Au 
marcat: Nisipeanu (50), Marina (86 – penalty) / Zsolt Tanko (14).

VICTORIE PENTRU VICTORIE PENTRU 
ROMÂNIA ÎN CUPA DAVISROMÂNIA ÎN CUPA DAVIS

         STORM ATHENA          STORM ATHENA 
A CÂȘTIGAT PREMIUL JOCKEY CLUBA CÂȘTIGAT PREMIUL JOCKEY CLUB
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