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„În ţara orbilor, chiorul este împărat.”
- Culese de Tata  Erasmus

Ziarul   Ploiestii, a
n i

a
n i

3030
i m

p r e
u
n
ă

Horia Tiseanu, Horia Tiseanu, 
numit director la numit director la 
ADI TermieADI Termie

Hotărâri importante Hotărâri importante 
în Consiliul în Consiliul 
Local PloieștiLocal Ploiești

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Continuare în pagina 6

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MUNICIPIUL 
PLOIEȘTI A PLOIEȘTI A 
INTRAT ÎNINTRAT ÎN  

SCENARIUL ROȘUSCENARIUL ROȘU
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Simplu, rar, apăsat, concis, coerent, 
tăios și deloc ezitant. Așa a 

sunat discursul lui Iulian Dumitrescu, 
președintele CJ Prahova, la congresul 
PNL. Surprinzător pentru un tip căruia 
nu-i place să iasă în față, fără vreo carismă 
deosebită, un tactician politic care a dovedit 
că penumbra politică îl poate avantaja mai 
mult decât oratoria. Cred că este pentru 
prima oară când îl văd și aud pe distinsul 
domn arătând a om politic veritabil. A ales 
clar tabăra. S-a delimitat clar de Orban. 
I-a enumerat pe cei pe care îi consideră 
vinovați de eșecul fostului președinte PNL. 
A spus cu subiect și predicat ce vrea. A 
spus răspicat ce nu mai vrea. Pe scurt, m-a 
surprins!

Și nu doar cu atât, dar mai puțin. Ci și cu 
faptul că nu a scos niciun cuvânt despre PSD 
și USR-PLUS. Dovada clara că adevărații 
ghimpi ce-i stau in coastă sunt colegii de 
partid din tabăra pierzătoare, lucru vizibil 
mai ales la Prahova. Deh! Șah politic. Unul 
în care Dumitrescu excelează. Pion cu pion, 
încet și sigur, fără prea multă gălăgie, omul 
reconstruiește PNL Prahova, după alte 
reguli. Ale lui. Vom vedea cât de bine va 
fi , mai ales pentru prahoveni, treaba asta. 
Până atunci, în cel mult un an, sunt sigur 
vom asista la “transferuri” forțate dinspre 
liberali spre curtea inamicilor politici de la 
Usr-Plus, dar mai ales spre PSD.

implu rar apăsat concis coerent

Guvernul României 
a decis că, de la 

anul, salariul minim 
pe economie va avea 
o creștere brută de 
11%. Ministrul Muncii, 
Raluca Turcan, susține 
că la o astfel de majorare, 
oamenii vor primi în 
mână cu 10% mai mult: 

„începând de anul viitor, 
salariul minim net va fi  de 
1.524 lei, cu 138 de lei mai 
mult decât este în prezent, 
iar nivelul salariului 
minim brut va ajunge la 
2.550 lei, ceea ce reprezintă 
o creștere de 10,9%. În 
prezent, sunt 1.970.000 
salariați cu contracte de 

muncă active și normă 
întreagă cu salariul mai 
mic de 2.550 lei (34,7% 
din numărul de salariați 
activi). Dintre aceștia, 
aproximativ 1.290.000 de 
salariați benefi ciază de 
salariul minim de 2.300 lei, 
respectiv 2.350 lei pentru 
studii superioare”. 

Președintele Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, a ajuns, 

luni, la București, pentru a aproba Planul 
Național de Redresare și Reziliență. 
Aceasta a spus că la mijloc sunt 29 de 
miliarde de euro pentru investiții, astfel 
că trebuie implementate toate proiectele 
asumate. România va primi prin PNRR 
granturi în valoare de 14,2 miliarde de 

euro și împrumuturi în valoare de 14,9 
miliarde de euro în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență (MRR). Consiliul 
European are acum la dispoziție patru 
săptămâni pentru a adopta propunerea 
Comisiei. Aprobarea planului ar permite 
plata a 3,6 miliarde de euro sub formă de 
prefi nanțare.
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SĂ AIBĂ FLORIN CÎȚU ZILELE NUMĂRATE?
E frenezie în Parlament. Nu și între 

români,  care doar suportă consecințele 
ambițiilor politice. Bucuria ține de faptul 
că se întrevede căderea Guvernului Cîțu. 
Ca o coincidență, Curtea Constiuțională a 
dezbătut contestația premierului cu privire 
la moțiunea de cenzură a USR-PLUS și AUR 
fi x după alegerile din partid. CCR a decis 
în unanimitate că există un confl ict juridic 
de natură constituțională între Parlament și 
Guvern, mai exact, un viciu de procedură, 

dar a recomandat ca moțiunea să-și urmeze 
cursul, adică să fi e dezbătută. Marți, în 
aceeași zi cu rezoluția CCR, ca să nu se mai 
piardă timp și să nu se mai producă vreo 
eroare, PSD a depus propria sa moțiune de 
cenzură, ce va fi  prezentată în plen chiar 
astăzi, iar marți va avea loc votul fi nal. Deja 
parlamentarii USR-PLUS au declarat că vor 
vota favorabil moțiunea PSD ce cuprinde în 
titlu chiar dorința cea mai mare a foștilor 
aliați, „Jos Guvernul Cîțu!”
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Ploieștiul a intrat de luni în scenariul roșu, alături 
de alte 26 de localități, după ce rata incidenței 

cumulative a Covid a depășit 3 cazuri la 1.000 de locuitori 
(3,26). Cea mai gravă situație se regăsește la Gura Vadului, 
cu o rată de infectare cumulată în 14 zile de 13, 61! Pe 
de altă parte, fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, 
afi rma că ziua de marți a fost una neagră, România fi ind 
în top 5 mondial atât după numărul infectărilor, cât și 
după numărul de decese, alături de Rusia, Filipine, Iran 
și Th ailanda.

Adrian Oros, ministrul 
Agriculturii, a demisionat, 

marți, din funcție. În felul acesta, 
demnitarul i-a luat-o înainte 
premierului Florin Cîțu, care avea 
în vedere să-l demită pentru simplul 
motiv că Oros a făcut parte din 

tabăra Orban la recentele alegeri din 
PNL. Acesta a susținut că „pentru 
premierul Cîțu agricultura și industria 
alimentară nu au fost niciodată 
priorități”. El și-a argumentat 
afi rmația astfel: „bugetul MADR 
din 2021 a fost la nivelul a 60% din 
execuția bugetară de anul trecut;   în 
PNRR nu a fost cuprins niciun 
proiect major pentru agricultură; nu 
există sufi cientă determinare pentru 
eradicarea activității samsarilor, a 
vânătorilor de subvenții și a pieței 
negre, care îi afectează pe fermierii 
corecți.”
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MINISTRUL AGRICULTURII MINISTRUL AGRICULTURII 
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LA VOLAN, CU PERMISUL 
SUSPENDAT

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, în 
timp ce se afl au în exercitarea atribuțiunilor 
de serviciu, de supraveghere și control al 
trafi cului rutier pe DJ 100B, în localitatea 
Potigrafu au oprit pentru control un 
autoturism, condus de un bărbat. „Cu ocazia 
verifi cărilor efectuate a fost constatat faptul 
că, bărbatul fi gurează în bazele de date cu 
permisul de conducere suspendat. În cauză 
a fost întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducere a unui 

autovehicul pe drumurile publice, de către 
o persoană căreia exercitarea dreptului de a 
conduce i-a fost suspendată”, a precizat IPJ 
Prahova. 

RAZIE ÎN PLOIEȘTI. ȘOFER 
DEPISTAT CU 133 KM/H PE 
BULEVARDUL REPUBLICII

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
Prahova și Biroului Rutier Ploiești au avut 
o nouă acțiune, în Ploiești, de data aceasta 
împreună cu specialiștii Registrului Auto 
Român, pentru depistarea autovehiculelor 
cu defecțiuni tehnice. Aproximativ 40 

de autoturisme și 5 motociclete au fost 
verifi cate, fi ind constatate 23 de contravenții,  
13 dintre acestea pentru defecțiunile 

tehnice constatate de reprezentanții R.A.R. 
De asemenea, potrivit IPJ Prahova, au fost 
retrase și 7 certifi cate de înmatriculare și 
un permis de conducere. „În contextul 
acțiunii,  un conducător auto care se deplasa 
pe Bulevardul Republicii din municipiu a 
fost surprins de aparatul radar conducând 
cu viteza de 133 km/h. Totodată, întrucât 
avea un comportament agitat, a fost  testat 
cu aparatul DrugTest, fi ind înregistrat 
un rezultat pozitiv privind prezența unor 
substanțe ce pot avea efecte psihoactive în 
organism.  În cauză a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de 
conducerea unui autovehicul sub infl uența 
băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, a 
precizat IPJ Prahova.
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ACTUALITATE

Președintele Consiliului 
Concurenței, Bogdan 

Chirițoiu, bugetarul acela din 
născare, cu leafă de vreo 19.186 
lei/lună, ne-a sfătuit „să învățăm să 
trăim cu prețuri mari la energie”, 
asta apropo de majorările de tarif 
teribile la energie și gaze, ce nu 
se vor opri aici, odată ce piața s-a 
liberalizat.

-Te cred și eu, nenică,
Nu te doare la burtică!
Pentru banii tăi, parol,
Ai la ăl CC vreun rol?

Apropo de bani mulți de 
la stat, luați în special 

pentru a nu face nimic (de altfel, 
acesta este și scopul numirilor, să 
nu faci nimic, că le strici altora 
combinațiile), mai avem un 
exemplar care calcă-n străchini ori 
de câte ori deschide gura. I-auziți 
ce zice ministreasa Raluca Turcan: 
„oamenii săraci duc lipsă de bani”! 
Mda, măgarii duc lipsă de măgărie, 
găinile de găinărie etc.

-Cuvinte pentru tine nu mai am,
Tu ești egala lui Omar Khayyan!
El însă ți-ar spune cam așa, 

Turcan:
Ai minte, fato, cam cât un 

bolovan!

Proaspăt eliberat din 
Penitenciarul Rahova, fostul 

președinte al PSD, Liviu Dragnea, 
a anunțat că sprijină un partid 
înfi ințat de prietenul său, Codrin 
Ștefănescu, denumit „Alianța 

pentru Patrie”:
„E un partid ce s-a născut 

din lacrimi, deznădejde și din 
suferință. A noastră, a tuturor. Dar 
și din speranța că încă se mai poate 
recupera România.”

-Acum, mă scuzi matale, dar îți 
zic:

N-am suferit cu tine niciun pic!
Văd însă că pușcăria nu te-a 

educat
De vii cu gândul țării de... 

recuperat!

Și tot Dragnea zice că trăiește 
din banii nevestei: „sunt 

salariat la fi rma fi ului meu Ștefan. 
De acolo încasez doar o treime din 
bani, restul fi ind sub sechestru. Nu 
mor de foame. Trăiesc cu o parte 
din leafă. Și cu ce câștiga Irina. Mă 
mai ajută copiii...”

-Amărât, amărât sunt, Doamne, 
amărât,

Am fost io Dumnezeu și-acum 
mi-s doborât,

Îmi scapă Irinuca și fi ul bani cu 
cardul...

Poporul: dar cheltuie-ți, drăguță, 
miliardul!

Afl at la Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor 

Unite, Klaus Iohannis a ieșit la o 
plimbare prin New York, însoțit 
de doar câteva gărzi de corp și, ce 
să vezi, a fost reperat de Sorinel 
Puștiu. Familia manelistului, pac-
pac, s-a fotografi at cu președintele, 
iar acasă au curs pentru asta mii 
de înjurături. Puștiu a și explicat 
ce e cu poza: „La ziua tatalui meu, 
îi ceream părerea lui Mr. President 

despre noua melodie: <<Dacă 
simteați că sunt fraier, m-ați fi  
aruncat în aer>> ‘’, iar el mi-a 
raspuns, cu un zâmbet- <<voi ce 
spuneți de ideea melodiei>> ???” 
Cică tac-su` i-ar fi  zis (cacofonie 
intenționată):

-În aer nu te aruncam, Sorine,
Că cădeai din nou la mine,
Acum, că mare te-ai făcut,
Pe Iohannis ai...căzut!

Apropo de Klaus, ia auziți 
cum s-a scuzat el că nu a 

fost PNRR-ul gata mai devreme: 
„negocierile au durat atât de mult 
nu dintr-o eroare, ci pentru că 
s-a dorit un plan care să poată fi  

implementat imediat”. Aha, am 
priceput: deci la școală de-aia ia un 
elev 4 pe line, ca să se pregătească 
imediat pentru un 5, nu?

-Cu a ta logică de fi er
M-ai dat gata și prefer
Să îți spun pe șleau, în față:
Când te-aud, mă ia o...greață!

Filosoful Mihai Șora a 
scris, apropo de pozele cu 

Florin Cîțu, inscripționate pe 

gardul Ateneului Român: „În 
inima Bucureștiului, chiar în fața 
Ateneului. Fără onoare, fără jenă, 
în plin Festival „George Enescu“. 
Fără urmă de rușine: CÎȚUși de 
puțin…Cum să nu te-nfurie o 
asemenea obrăznicie?

Și cum să nu te-ntrebi, precum 
doamna care a făcut fotografi ile, ce 
fel de nevertebrate sunt acestea?” 

-Haide-hai și foi de fag
Ți-o zic, domnule, cu drag,
O să vezi la ei rușine
Doar în stadii...uterine!
 

Diana Șoșoacă a organizat, 
concomitent cu Congresul 

PNL, proteste în diferite orașe din 
țară împotriva vaccinării. De la 
Constanța, aceasta îi provoacă pe 
oameni la nesupunere, mai ales 
după ce au circulat fotografi ile cu 
Iohannis, fl ancat de Cîțu și Orban, 
fără mască de protecție. Pe de 
altă parte, Dan Bittman a pornit 
mișcarea „nu vreau” în rândul 
românilor, prin care îi îndeamnă pe 
aceștia să-și declare neîncrederea 
în autorități și în măsurile adoptate 
pentru prevenția răspândirii 
COVID.

-Bre, pui de daci, să nu cedați,
Nu vă lăsați intimidați,
Mâncați urzici și usturoi
Că fuge virusul de voi
Până în ziua de... apoi!

Dan Barna e copia fi delă a 
lui Cîțu. A lansat repetat 

mai multe atacuri la adresa 
contracandidatului său la alegerile 
interne de partid, Dacian Cioloș, 
spunând despre el că „este omul 
sistemului”. Și, na, coincidență, în 
aceeași zi, DLAF a anunțat că a 
trimis la DNA un nou dosar care 
îl privește. Iar Barna este năucit, 
nu știe de unde vine atacul: de la 
Cîțu, ca să-l determine să retragă 
moțiunea de cenzură sau de la 
Ciolos, fi u de Soroș, ca să-l bată în 
alegeri.

-Mă scuzi, îngăduit să-mi fi e,
Să te trezesc din amnezie.
Dacă ai vreo bubă-n cap
Nu-nseamnă că ei ți-o fac.
Ci tu, că ai greșit șamponul
Când de la UE luat-ai milionul!
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UN BĂRBAT A INTRAT CU MAȘINA 
ÎNTR-UN COPAC. ERA BEAT ȘI CU 

PERMISUL SUSPENDAT
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier 

Ploiești au fost sesizați despre faptul că, pe 
DC 93, drum care face legătura între comuna 
Gherghița și satul Olari, în afara localității 
Nedelea, a avut loc un accident rutier soldat 
cu vătămarea corporală a unei persoane. 
„Deplasați la fața locului, s-a constatat faptul 
că bărbatul ar fi  pierdut controlul direcției 
de deplasare, ar fi  pătruns pe sensul opus și 
ar fi  intrat în coliziune cu un arbore, fi ind 
transportat la spital pentru acordarea de 

îngrijiri medicale de specialitate. Bărbatul a 
fost testat cu aparatul etilotest care a indicat 
valoarea de 0,64 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, fi indu-i prelevate mostre biologice 
de sânge. În urma verifi cărilor efectuate s-a 
constatat faptul că, bărbatul fi gurează cu 
permisul de conducere suspendat”, a precizat 
IPJ Prahova. În cauză a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor 
de conducerea unui autovehicul sub 
infl uența alcoolului și conducerea unui 
autovehicul pe drumurile publice de către 
o persoană căreia exercitarea dreptului de a 
conduce a fost suspendată.

ACCIDENT LA VALEA DOFTANEI
Accidentul rutier s-a produs pe strada 

Calea Brașovului din Valea Doft anei, 
după ce două auto au intrat în coliziune. 
Unul dintre autoturisme era condus de un 
bărbat, în vârstă de 59 de ani, iar cealaltă 
mașină de un tânăr în vârstă de 36 de ani. 
„La testarea conducătorilor auto, în cazul 
bărbatului de 59 de ani, aparatul etilotest 
a indicat valoarea de 0,97 mg/l alcool pur 
în aerul expirat”, a precizat IPJ Prahova. 
În urma evenimentului rutier, o femeie, în 
vârstă de 35 ani și un copil, în vârstă de 3 
ani, au necesitat transportul la spital pentru 
îngrijiri medicale. IPJ Prahova a precizat că 
nu au fost probleme de trafi c în zona în care 

s-a produs accidentul rutier.
UN COPIL ÎN VÂRSTĂ DE 9 ANI A 

AJUNS LA SPITAL DUPĂ CE A FOST 
ACROȘAT DE UN UTILAJ

Accidentul rutier s-a produs pe strada 
George Ranetii, din Mizil, după ce un 
minor în vârstă de 9 ani ar fi  fost acroșat 
ușor de un utilaj care transporta materiale 
de construcție, în timp ce copilul se 
afl a în traversarea părții carosabile. În 
urma impactului, minorul a fost rănit 
și a necesitat transportul la spital în 
vederea acordării de îngrijiri medicale. 
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost 0.

COMUNA ȘOTRILE COMUNA ȘOTRILE 
A RĂMAS IAR A RĂMAS IAR 
FĂRĂ PRIMARFĂRĂ PRIMAR

Din multitudinea de centre de 
vaccinare deschise la Ploiești, 

la începerea campaniei de vaccinare, se 

pare că pe baricade au mai rămas doar 
două. Municipalitatea a anunțat că, de 
luni, 27 septembrie 2021, programul 

de funcționare este următorul: 
centrul de la  Colegiul Național „Al. 
I. Cuza”, de luni până duminică, între 
orele 8.00-20.00 (cu vaccin Pfi zer); 
Centrul Medical Mediurg, luni-
duminică, între orele 8.00-20.00 (cu 
vaccin Pfi zer și Johnson & Johnson). 
Potrivit platformei de vaccinare, în 
județ mai sunt deschise centre la 
Bărcănești, Brazi, Mizil, Urlați, Valea 
Călugărească, Bucov, Berceni, parcare 
Ploiești Shopping City, Plopeni, Băicoi, 
Florești, Filipeștii de Pădure, Câmpina, 
Cornu, Breaza, Sinaia, Bușteni, Slănic, 
Măneciu și Vălenii de Munte. Până pe 
24 septembrie, în Prahova, 174.451 de 
persoane au fost imunizate cu ambele 
doze de vaccin, iar alte 22.271 au fost 
vaccinate cu ser Johnson & Johnson.

Săptămâna trecută, prefectul Cristian Ionescu a 
semnat ordinul prin care se constată încetarea 

de drept a mandatului primarului din Șotrile, Bogdan 
Davidescu. Decizia are legătură cu condamnarea din 2019 
a acestuia la închisoare cu suspendare pentru pornografi e 
infantilă. Davidescu a câștigat funcția de primar, la 140 
de voturi față de următorul clasat, la alegerile parțiale 
din acest an, iar Tribunalul Prahova i-a validat mandatul, 
deși Judecătoria Câmpina hotărâse invers. În comunicatul 
Instituției Prefectului, pe care-l prezentăm integral, pentru 
a evita orice confuzii sau interpretări, se fac anumite 
clarifi cări de ordin juridic: „În urma analizei juridice cu 
privire la situația mandatului primarului comunei Șotrile 
din județul Prahova, vă aducem la cunoștință următoarele: 
Prin Decizia civilă nr. 84/17.08.2021, defi nitivă, pronunțată 
în dosarul nr. 3642/204/2021, Tribunalul Prahova, 
Secția I Civilă, a validat în funcția de primar al comunei 
Șotrile, județul Prahova, pe domnul Davidescu Daniel 
Bogdan, candidat independent la alegerile locale parțiale 
din data de 27.06.2021. Prin Decizia penală a Curții de 
Apel Ploiești nr. 972/04.11.2019, defi nitivă, pronunțată 
în dosarul nr. 5214/105/2018, domnul Davidescu Daniel 
Bogdan a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare 
pentru care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 
ani. Având în vedere sentința penală mai sus precizată, în 
cauză sunt incidente dispozițiile art. 160 alin. (1) lit. d), 

alin. (7) și alin. (9) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modifi cările și completările ulterioare, 
motiv pentru care în data de 20.09.2021, prefectul județului 
Prahova a emis Ordinul nr. 281 privind constatarea 
încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a 
mandatului primarului comunei Șotrile, județul Prahova, 
domnul Davidescu Daniel Bogdan.” În comunicat se mai 
arată că ordinul poate fi  atacat la instanța de contencios 
administrativ competentă, în termen de 10 zile de la 
comunicarea deciziei Prefecturii Prahova.

Prefectul Cristian Ionescu a 
semnat ordinul de încetare a 

mandatului 
Cauza: condamnarea din 2019 

pentru pornografi e infantilăLa vârsta la care deja 
s-a pensionat, fostul 

viceprimar (două mandate) 
și primar (patru mandate) 
al orașului Câmpina, Horia 
Tiseanu, a primit o funcție 
de la partid, de director al 

ADI-Termie Prahova. De 
altfel, atunci când nu a mai 
fost susținut pentru încă un 
mandat la Primăria Câmpina 
și când a fost înlăturat de 
la conducerea fi lialei PNL, 
acestuia i s-a promis un 

post guvernamental. Cum 
acesta nu a fost să mai fi e, 
colegii săi i-au „îndulcit” 
căderea cu șefi a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitare 
„Termo” Prahova, structură 
înfi ințată de Consiliul 
Județean Prahova și Primăria 
Ploiești, care va administra 
sistemul de termofi care din 
municipiul reședință de 
județ. Deși nu are experiență 
în domeniu - ba, mai 
mult, Câmpina a renunțat 
la încălzirea în sistem 
centralizat-Tiseanu n-a 

declinat deloc propunerea.
Ce va ști domnia sa să facă 

în această foarte complicată 
problematică a termiei, 
aproape că nu ne vine a 
mai spune „vom vedea”, 
fi indcă experimentul se face 
pe spinarea ploieștenilor. 
Ideea este că vom avea și în 
acest caz un cumul pensie 
+ salariu la stat, asta numai 
bine ce ministrul Muncii, 
Raluca Turcan, vorbește 
despre interzicerea acestuia. 
Se vede însă treaba că 
interdicția se aplică doar în 
cazul muritorilor de rând!

M

a vârsta la care deja ADI Termie Prahova De

LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU 
MEDICII DE LA SJU, PASUL II

Așa după cum vă (re)amintiți, 
Consiliul Județean Prahova și-a 

propus să realizeze locuințe de serviciu 
pentru medicii și personalul sanitar de 
la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, 
unitate pe care o are în administrare. 
Clădirea/clădirile vor fi  construite 
de Agenția Națională a Locuinței, iar 
utilitățile publice pică în sarcina CJ 
Prahova. În acest scop, în ianuarie 
2020, prin HCL 3, legislativul județean 
a aprobat introducerea în domeniul 
public al județului Prahova a terenului 
în suprafață de 4.143 mp, situat în 
comuna Blejoi, satul Ploieștiori, în 
proximitatea SJU. La un an și nouă 

luni, CJ face următorul pas, în sensul 
în care predă suprafața către ANL, 
instituție guvernamentală cu care va 
încheia și un contract. CJ Prahova 
se angajează ca, din bugetul propriu, 
să fi nanțeze următoarele lucrări: 
elaborarea documentațiilor tehnico - 
economice pentru execuția utilităților 
și dotărilor tehnico - edilitare aferente 
construcțiilor (apă, canalizare, energie 
termică și electrică, gaze naturale, 
iluminat stradal, telefonie, căi de acces, 
alei pietonale, spații verzi în interiorul 
perimetrului destinat locuințelor de 
serviciu) și să le transmită ANL în 
vederea aprobării indicatorilor tehnico 

- economici; execuția utilităților și 
dotărilor tehnico - edilitare aferente 
construcției în interiorul perimetrului 
destinat locuințelor de serviciu, inclusiv 
în colaborare cu operatorii de utilități, 
acolo unde este cazul. Lucrările se 
realizează cu minimum 90 de zile înainte 
de termenul de punere în funcțiune a 
locuințelor, comunicat de ANL.

DOAR DOUĂ CENTRE DE VACCINARE, LA PLOIEȘTI!

HORIA TISEANU, NUMIT HORIA TISEANU, NUMIT 
DIRECTOR LA ADI TERMIEDIRECTOR LA ADI TERMIE

p

economici; execuția utilităților și
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UN AVION DE MICI DIMENSIUNI 
A ATERIZAT FORȚAT ÎN ZONA 

AERODROMULUI STREJNIC
Polițiștii din cadrul Serviciului 

Județean de Poliție Transporturi Prahova 
au fost sesizați despre faptul că în zona 
aerodromului Strejnic, un avion de mici 
dimensiuni a aterizat forțat în zona Centurii 
de Vest a municipiului Ploiești. În urma 
evenimentului, nu au rezultat victime, 
aparatul suferind avarii tehnice. „Cercetările 
sunt continuate de către Parchetul de pe 
Lângă Curtea de Apel Ploiești, împreună 

cu polițiștii Serviciului Județean de Poliție 
Transporturi, pentru stabilirea cauzelor si 

condițiilor producerii incidentului aviatic”, 
a precizat IPJ Prahova.

DOI BĂRBAȚI AU AJUNS ÎN STARE 
GRAVĂ LA SPITAL DUPĂ CE AU FOST 

ATACAȚI DE URȘI
Primul incident s-a înregistrat în 

Cartierul Secăria. Un bărbat în vârstă de 45 
de ani a fost atacat și rănit grav de un urs. 
Victima a fost găsită de un coleg într-un 
loc greu accesibil de pe strada Cumpenelor. 
Pentru că zona era greu accesibilă, bărbatul 
a fost dus de mai mulți săteni până la 
un punct de întâlnire (strada Secariei 
din Comarnic) de unde a fost preluat de 
echipajele medicale și transportat, în stare 
gravă, la Spitalul Județean de Urgență 

Ploiești. Aceasta nu este însă singura victima 
din Prahova. La numai o zi distanță, în zona 
împădurită din Breaza, un alt bărbat a fost 
atacat de urs. Victima a fost transportată, în 
stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean de Urgență Ploiești 
pentru acordarea de îngrijiri medicale. 

 Săptămâna pe scurt 

ACTUALITATE

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 

Prahova intenționează să depună două 
cereri de fi nanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional pentru realizarea a 
două case de tip familial și a unui centru de 
zi pentru copii. Locuințele vor fi  edifi cate 
în satul Buchilași, comuna Râfov, pe o 
suprafață de 4.990 mp, având o valoare de 
inventar de 221.290 lei (44,34 lei/mp!), teren 
din proximitatea unei foste școli dezafectate. 
Primăria Râfov și Consiliul Județean 
Prahova au semnat cedarea și preluarea 
terenului, iar în ședința din această lună, 
acesta va fi  dat în administrarea DGASPC 
Prahova. În noile locuințe, care nu se știe 
când vor fi  terminate, vor locui cei 53 de 
copii și tineri de la Centrul de Plasament din 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
„Sfântul Andrei” Ploiești, unitate ce va fi  
până la urmă închisă.

Închis va fi  și Centrul de Plasament 
Filipeștii de Târg, instituție fără personalitate 
juridică, din cadrul DGASPC, dar acest 
lucru se produce odată cu înfi ințarea 
Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Filipeștii de 
Târg, ce va avea o capacitate de 42 de locuri. 
În fapt, se va produce un transfer de copii 
de la o unitate la alta. Transferat va fi  și 
personalul, 52 de posturi, din care 2 posturi 
de conducere și 50 de execuție: șef centru, 
1 post coordonator personal de specialitate, 
1 medic, 6 asistenți medicali, 18 infi rmieri, 
1 post asistent social principal, un psiholog 
specialist, 10 posturi instructor ergoterapie 
principal, maseur,  inspector de specialitate, 
referent de specialitate, administrator, 
magaziner, 5 muncitori bucătărie,  șofer, 1 
post întreținere, spălătoreasă. 

Consiliul Local Ploiești este 
chemat să aprobe Programul de 

Îmbunătățire a Efi cienței Energetice 
în municipiul Ploiești pentru perioada 
2020-2026. Acesta a fost realizat de 
Agenția de Efi ciență Energetică și 
Energii Regenerabile Ploiești (AE3E 
Prahova), instituție non-profi t, înfi ințată 
în 2009 de Consiliul Județean Prahova 
și Primăria Ploiești, care-și are sediul 
la Palatul Administrativ. Din studiul 
desfășurat pe aproximativ 190 de pagini 
reținem esențialul, adică starea în care 
se afl ă cele 64.915 apartamente și 20.705 
case din Ploiești, precum și clădirile 
publice din oraș (76 de școli,  1 facultate, 

5 spitale, plus clădiri administrative), 
din punct de vedere energetic. Iar un 
bilanț nu arată favorabil. În oraș au fost 
reabilitate termic doar 52 de blocuri (46 
de blocuri, cu 3.221 de apartamente, 
în perioada 2011-2013 și 6 blocuri, cu 
308 apartamente, în intervalul 2015-
2016). În prezent, există câteva cereri 
de fi nanțare europeană semnate pentru 
reabilitarea a patru loturi, cu un număr 
neprecizat de blocuri și apartamente. 
La două dintre spitale, s-au efectuat ori 
sunt în curs de realizare astfel de lucrări, 
iar câteva proiecte-tot cu fi nanțare 
europeană- vizează mai multe unități 
școlare din oraș. 

Măsurile propuse le-am putea 
rezuma astfel: reabilitarea rețelelor 
electrice stradale, parțial sau total, 
cu înlocuirea corpurilor de iluminat 
cu tehnologie LED; îmbunătățirea 
efi cienței energetice a clădirilor 
publice, prin anvelopare, în proporție 
de 50% pentru intervalul 2020-2026; 
reabilitare bază materială transport 
public (proiecte europene afl ate în 
desfășurare); extinderea infrastructurii 
de apă potabilă și canalizare; sprijinirea 
locatarilor pentru reabilitarea 
locuințelor; reducerea trafi cului în 
interiorul orașului (proiecte europene 
afl ate în desfășurare) etc.

NOU PROGRAM DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ, LA PLOIEȘTI
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Primăria Ploiești a anunțat că, în prezent, 
se desfășoară lucrări de reparații 

curente pe unele artere de circulație. După 
ce strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 
va fi  reabilitată în totalitate, muncitorii 
vor interveni pe Bulevardul Republicii, pe 
tronsonul dintre Piața Victoriei și Piața 
Eroilor. De asemenea, se vor înlocui bordurile 
și se vor asfalta trotuarele de pe strada 1848. 
Lucrările sunt realizate de fi rma Andaur 
Construcții, în baza unui contract valabil 
până la 31 decembrie 2021. Tot în Ploiești, 
sunt șantiere deschise la două unități școlare. 
La Școala Gimnazială „George Coșbuc” 
se execută lucrări în vederea efi cientizării 
energetice, în baza unui proiect european 
(POR 2014-2020), în valoare de 1.246.335,47 
lei, fără TVA. Execuția a fost câștigată de 
Botman Construct S.R.L., iar investiția se 

preconizează a fi  încheiată în noiembrie-
decembrie. Proiectul prevede înlocuirea 
tâmplăriei exterioare, montarea unui 
termosistem, recompartimentări interioare, 
lucrări de schimbare a instalației termice 
și electrice, montare sistem fotovoltaic și 
pompe căldură, igienizări și refacere grup 
sanitar pentru persoane cu dizabilități, 
montare scară metalică exterioară și rampă 

pentru persoane cu dizabilități. La Liceul 
Tehnologic „Elie Radu” a început renovarea 
corpului C10 al căminului de fete, investiție 
în cadrul proiectului „România Efi cientă’”, 
un program al Asociației Energy Policy 
Group (EPG)/Grupul de Politici Energetice, 
susținut de OMV Petrom S.A. Valoarea 
investiției totalizează 4.103.812,67 lei, fără 
TVA.

La câțiva ani de la încheierea lucrărilor 
de restaurare, biserica cu hramul 

„Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii 
Vărbila (Ansambul Medieval al Mănăstirii 
Vărbila) a fost târnosită, duminică, în 
prezența a sute de enoriași din Iordăcheanu, 
Plopu și alte localități învecinate. Slujba 
de resfi nțire a fost ofi ciată de Preasfi nțitul 

Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar 
al Arhiepiscopiei Bucureștilor, alături de 
un numeros sobor de preoți și diaconi. PS 
a spus, printre altele: „Biserica pe care am 
sfi nțit-o este o corabie veche, care a avut 
nevoie de restaurare. Este aproape incredibilă 
starea în care se afl a acum 40 de ani, o ruină 
completă și iată că Dumnezeu a trimis rod 
bogat, chiar dacă a trecut multă vreme 
de răbdare și de rugăciune. Dumnezeu a 
rânduit ca biserica aceasta să fi e restaurată 
și să arate ca în vremea când a fost ctitorită, 
cu aproape cinci veacuri în urmă.”

Ctitorie a trei boieri din zonă, biserica 
Mănăstirii Vărbila a fost ridicată între anii 

1510-1532, iar de atunci și până astăzi a 
cunoscut vreme de decădere și de glorie. 
Prima fotografi e a mănăstirii datează 
din 1901, când biserica din micuțul sat 
prahovean este inclusă în „Albumul 
General al României.” De atunci intră în 
așa-zisul „veac de singurătate”, clădirile 
fi ind afectate de cutremurele din 1940 și 
1977, dar mai ales de nepăsarea din epoca 
socialistă. Ansamblul, declarat și monument 
istoric, a fost salvat prin amplele lucrări de 
renovare fi nalizate în 2014, fi nanțate din 
fonduri europene, prin programul REGIO. 
Investiția, derulată de Parohia Vărbila, au 
costat în jur de 8,4 mil. lei.

a câțiva ani de la încheierea lucrărilor

MARE SLUJBĂ DE RESFINȚIRE A BISERICII MARE SLUJBĂ DE RESFINȚIRE A BISERICII 
MĂNĂSTIRII VĂRBILAMĂNĂSTIRII VĂRBILA

ȘANTIERE DESCHISE, ÎN PLOIEȘTI

pentru persoane cu dizabilități La Liceulpreconizează a fi încheiată în noiembrie

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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HOTĂRÂRI IMPORTANTE ÎN CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

 Săptămâna pe scurt 
PERCHEZIȚII ÎN PRAHOVA ȘI ÎN 

BUZĂU, LA PERSOANE BĂNUITE DE 
FURT CALIFICAT

Polițiștii Secției Rurale de Poliție 
Cocorăștii Colț au efectuat patru percheziții 
domiciliare în trei comune din Prahova și 
una în județul Buzău, la persoane bănuite 
de furt califi cat. „În fapt, în perioada aprilie-
iulie a.c., persoane necunoscute ar fi  sustras 
în repetate rânduri, aproximativ 8 tone de 
materie primă polipropilenă, din cadrul 
unei societăți comerciale din comuna 
Brazi. În urma perchizițiilor efectuate a fost 

identifi cată si ridicată cantitatea de 150 de 
kg materie primă polipropilenă și mai multe 
ambalaje aferente acestui produs, fără a se 

putea face dovada de proveniență”, a precizat 
IPJ Prahova. Trei bărbați au fost conduși 
la sediul secției, iar în urma activităților 
desfășurate a fost luată măsura reținerii 
pentru 24 de ore, aceștia fi ind prezentați 
unității de parchet cu propunerea luării 
unei alte măsuri preventive. Acțiunea a 
benefi ciat, potrivit IPJ Prahova, de suportul 
Direcției Operațiuni Speciale din cadrul 
Poliției Române. La activitate au participat 
și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi 
Mobilă ’’Matei Basarab’’ Ploiești.

BĂRBAT REȚINUT PENTRU FURT 
CALIFICAT 

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 de Poliție 
Ploiești au fost sesizați de către o femeie, 

despre faptul că un bărbat i-ar fi  sustras 
telefonul mobil. „În fapt, în jurul orei 21.45, 
în timp ce se afl a într-o stație de autobuz 
din municipiu, femeia a fost abordată de 
către un bărbat sub pretextul de a o ajuta 
cu bagajele pe care le avea, moment în care 
i-ar fi  sustras telefonul mobil și ar fi  părăsit 
zona în fugă. Ploieșteanul a fost identifi cat 
la scurt timp de către polițiști, pe raza 
municipiului, asupra sa fi ind găsit telefonul 
mobil”, a precizat IPJ Prahova. Față de acesta 
a fost luată măsura reținerii pentru 24 de 
ore. „Cercetările sunt continuate de către 
polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de furt califi cat”, a anunțat IPJ Prahova. 

M

Administrația municipală 
solicită Guvernului 

României să emită o hotărâre prin 
care pasarela de cale ferată de la 
Podul Înalt să treacă din domeniul 
public al statului și administrarea 
Ministerului Transporturilor și 

concesiunea SNCFR, în domeniul 
public al municipiului Ploiești. 
Schimbul provizoriu este necesar 
pentru începerea lucrărilor 
ce țin de proiectul POR 2014-
2020 lărgirea la 4 benzi a străzii 
Gheorghe Gr. Cantacuzino în zona 

Pasaj CFR Podul Înalt, reabilitarea 
str. Cantacuzino, tronson Șoseaua 
Vestului- limita oraș, inclusiv 
construirea unui terminal 
multimodal.” Valoarea investiției 
se ridică la 65,5 milioane de lei.

Primăria Ploiești va 
preda temporar către 

Compania Națională de 
Investiții din cadrul Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
și Administrației a unui teren 
în suprafață de 2.938 mp în 
vederea construirii unei creșe. 
Amplasamentul este situat pe 
Aleea Strunga, iar municipalitatea 
va suporta costurile pentru 
racordurile la utilități (energie 
electrică, apă, gaze, canal) ori alte 
cheltuieli conexe (studii, avize).

Consiliul Local Ploiești va 
aproba indicatorii tehnico-

economici și studiul de fezabilitate 
pentru extinderea canalizării 
și realizarea de branșamente în 
cartierul Mimiu. Proiectul va fi  
depus spre fi nanțare în cadrul GAL 
Ploiești ori prin POR 2014-2020. 
Investiția este estimată la ceva 
peste 600.000 euro și face parte 
din programul de îmbunătățire a 
calității în zonele mărginașe ale 
municipiului.

Centrul de Creșe rămâne în 
subordinea administrației 

locale, au hotărât, marți, aleșii 
municipali.

Anumite reglementări arată 
că, începând cu anul școlar 2021-
2022, creșele sunt arondate, la 

solicitarea consiliilor locale, prin 
decizia inspectoratelor școlare 
județene, unităților de învățământ 
preșcolar cu program prelungit, 
cu personalitate juridică. Dacă 
autoritățile nu solicită arondarea 
la grădinițe, creșele de stat 
rămân sub subordonare locală. 
Sindicatul SANITAS a înaintat o 
adresă Consiliului Local, cerând 
să nu arondeze creșele de stat la 
învățământul cu program prelungit, 
invocând nevoile speciale ale 
copiilor de până la 3 ani. Consiliul 
Local Ploiești le-a ascultat doleanța, 
astfel că aceste unități rămân în 
subordinea autorității locale. În 
Ploiești, în creșele de stat, sunt 22 
de clase, cu 550 de locuri ocupate 
și aproximativ 150 de persoane 
angajate.

Au fost afi șate rezultatele concursului 
de proiecte pentru fi nanțare 

nerambursabilă din fondurile Consiliului 
Județean Prahova, alocate pentru activități 
non-profi t de interes județean. Au fost 
declarate eligibile următoarele proiecte: 

-activități sportive: RGT-Seciu 2021, 
Cupa Națională de Ciclism pe Șosea 
(Asociația Județeană de Ciclism pe Șosea), 
Promovarea Handbalului în Ploiești 
(Asociația Club Sportiv Academia de Juniori 
Ploiești), Excelență în sportul alb (AS s&f 
Tennis System Club Sporiv de Tenis), Cupa 
Elitelor Prahova (Asociația Club Sportiv 
HM junior 2007);

-cultură, învățământ, sănătate, tineret 
și protecția mediului: Educația inovativă 
la grădiniță (Asociația Frunză de Stejar 
Plopeni), Camerala Muzicor (Asociația 
Muzicor), Tineri cu atitudini civice 2 
(Asociația Ares`el), Educația Tinerilor 
(Asociația de Sprijin și Binefacere România), 
Educație pentru sec.XXI, de la stem la steam, 
în Prahova (Asociația Alianța Franceză 
Ploiești), Împreună pentru spiritul civic 
(Asociația Viitorul Tinerilor).

Celelalte proiecte depuse nu musai că au 
fost respinse, ci pesemne nu au mai existat 
fonduri, dat fi ind faptul că fi nanțarea din 
acest an s-a oprit la 200.000 lei.

PROIECTELE PROIECTELE 
CÂȘTIGĂTOARE, 
FINANȚATE DE 
CJ PRAHOVACJ PRAHOVA

NOUĂ MODALITATE DE 
PLATĂ ÎN PARCĂRILE 

DIN PLOIEȘTIDIN PLOIEȘTI

Serviciul de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești anunță că a 
fost introdusă o nouă modalitate de plată pentru parcările 

publice din oraș. Pașii de urmat au fost explicați de reprezentanții 
societății:

-Prin intermediul aplicației electronice „Am parcat”, disponibilă 
gratuit atât pentru platformele Android cât și IOS, achitarea 
tarifului de parcare se poate face în deplină siguranță, cu ajutorul 
cardului bancar sau alte metode alternative (încărcare cont cu 
Apple Pay, GPay, SelfPay etc);

-Aplicația permite utilizatorului să obțină o varietate de 
informații cu privire la parcările publice cu plată: parcarea cea mai 
apropiată, număr total de locuri de parcare, gratuitățile disponibile, 
istoricul parcărilor, traseul de urmat până la parcarea dorită etc; 

-Aplicația oferă posibilitatea de management a unor opțiuni, 
precum: prelungirea automată a perioadei de parcare, notifi cări 

legate de expirarea timpului de parcare, emiterea lunară a facturii 
fi scale pentru serviciile folosite și altele.

SGU le reamintește deținătorilor de autoturisme că pot 
achita tariful de parcare prin intermediul mai multor metode: 
parcometrele amplasate în parcări, SMS, aplicația „Am parcat” și 
casieri (acolo unde nu există parcometre).

legate de expirarea timpului de parcare emiterea lunară a facturii

REGIUNEA SUD-MUNTENIA, ÎNTRE CEI MAI 
MARI PRODUCĂTORI DE CEREALE DIN UE

Trei regiuni din România se regăsesc într-un top 
10 al celor mai mari producători de cereale, arată 

Eurostat. Datele se referă la anul 2019. Pe prima poziție 
se clasează regiunea Centru-Valea Loarei, din Franța, cu 
o recoltă de 9,3 milioane de tone, urmată de regiunea 
Bayern, din Germania, cu 7,9 milioane de tone. Regiunea 
Sud-Muntenia, formată din județele Prahova, Argeș, 
Dâmbovița, Călărași, Ialomița, Giurgiu  și Teleorman, se 
poziționează pe locul al treilea,  cu 7,3 milioane de tone. 
Regiunea Sud-Est (Buzău, Brăila, Vrancea, Galați, Tulcea 
și Constanța) ocupă locul opt, cu 5,8 mil. tone, iar Vest 
(Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin) încheie top 
10, cu 5,2 mil. tone de cereale (grâu, orz, ovăz, orzoaică, 
porumb). 
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro continuare din pagina 1

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
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PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Ursula von der Leyen  a spus, 
printre altele, sugerând că ar fi  

necesară și o stabilitate politică, aluzie la 
criza guvernamentală de la București, că 
„PNRR-ul îndeplinește toate criteriile, la 
un standard ridicat: digitalizare, energie 
verde, infrastructură. Trebuie să lucrăm și la 
salariul minim, pentru a-i susține pe cei care 
au nevoie. Este bine să fi u azi aici, dar nu este 
fi nalul călătoriei. Trebuie să implementăm 
aceste proiecte, trebuie respectate toate 
cerințele. Vreau să știți că vă voi fi  alături în 
toți acești pași.”

Președintele Iohannis a declarat că 
„negocierile au durat atât de mult nu dintr-o 
eroare, ci pentru că s-a dorit un plan care 
să poată fi  implementat imediat”. Primii 
bani din PNRR - 3,8 miliarde de euro - ar 
urma să fi e primiți de România la fi nalul lui 
noiembrie, potrivit premierului Florin Cîțu. 

CE A CONSTATAT COMISIA 
EUROPEANĂ

Comisia a constatat că planul României 
alocă 41% din suma totală măsurilor 
de sprijinire a tranziției verzi. Printre 
acestea se numără eliminarea treptată a 
producției de energie electrică pe bază de 
cărbune și lignit, până în 2032. Reformele 
care promovează transportul sustenabil 
includ decarbonizarea transportului rutier, 
impozitarea ecologică, stimulente pentru 

vehiculele cu emisii zero și transferul modal 
către transportul feroviar și transportul 
pe apă. Planul pune, de asemenea, un 
accent puternic pe îmbunătățirea efi cienței 
energetice a clădirilor private și publice.
De asemenea, PNRR alocă 21% din suma 
totală unor măsuri de sprijinire a tranziției 
digitale. Printre acestea se numără măsuri 
de digitalizare a administrației publice 
și a întreprinderilor, de îmbunătățire a 
conectivității, a securității cibernetice și 
a competențelor digitale și de dezvoltare 
a unui sistem integrat de e-sănătate și 
telemedicină. Se preconizează că măsurile 
de sprijinire a digitalizării educației vor 
contribui la dezvoltarea competențelor atât 
în rândul elevilor, cât și al profesorilor și 
vor fi  susținute prin măsuri de modernizare 
a laboratoarelor școlare și de creare a 
unor laboratoare inteligente (smart labs). 
Participarea la un proiect multinațional 
este prevăzută sub forma unui proiect 
important de interes european comun 
(PIIEC) în domeniul microelectronicii.
Comisia consideră că planul României 
include un set amplu de reforme și investiții 
care se consolidează reciproc și care 
contribuie la abordarea efi cace a tuturor 
provocărilor economice și sociale evidențiate 
în recomandările specifi ce adresate 
României sau a unei părți semnifi cative 
a acestora. Planul prevede măsuri de 

consolidare a administrației publice, 
inclusiv prin îmbunătățirea efi cacității 
sistemului judiciar și prin combaterea 
corupției, precum și măsuri de sprijinire a 
investițiilor private, în special pentru IMM-
uri, și de îmbunătățire a mediului de afaceri 
prin reducerea obligațiilor administrative 
pentru întreprinderi. Se apreciază, apoi, că 
reformele prevăzute în plan în domeniul 
educației și al locurilor de muncă vor crea 
o piață a forței de muncă mai puternică, 
favorizând creșterea economică.

AVERTISMENT PENTRU BUCUREȘTI
Comisia Europeană și-a exprimat 

speranța ca România să aibă cât mai repede 
instalat un guvern stabil, pentru a aplica 
reformele asumate, deoarece „fondurile 
europene de 29 de miliarde de euro pe 
care țara vrea să le atragă de la UE sunt 
condiționate de ținte și borne clare”. Cu alte 
cuvinte, România nu trebuie să se creadă 
cu sacii în căruță, odată cu aprobarea 
PNRR. Planul mai trebuie aprobat și de 
statele membre (miniștrii de Finanțe), în 
Consiliul UE. Această aprobare se face 
în cel mult 4 săptămâni, iar până la fi nalul 
anului 2021 România va semna cu CE un 
acord de fi nanțare și va primi un avans de 
3,8 miliarde de euro, jumătate fi ind fonduri 
nerambursabile și jumătate împrumuturi, 
ultimele sume trebuind returnate de către 

România la bugetul UE, pe termen lung.
DACIAN CIOLOȘ  CERE UN NOU 

PREMIER PENTRU IMPLEMENTAREA 
PNRR

Președintele Grupului Renew Europe, 
Dacian Cioloș, apreciază că PNRR este 
rezultatul muncii unei întregi echipe: „USR 
PLUS are tot dreptul să fi e mândru, ca 
partid, pentru aprobarea Planului Național 
de Redresare și Reziliență. Doi oameni 
merită felicitări în mod special. Primul e 
Cristian Ghinea, care a muncit ca nimeni 
altul la acest proiect și este artizanul formei 
fi nale a PNRR-ului României. Al doilea este 
Dragoș Pîslaru, care a coordonat trecerea 
PNRR prin Parlamentul European și care, ca 
urmare a efortului său, a devenit unul dintre 
cei mai performanți europarlamentari (...) 
Întâlnirea de parafare cu președinta Comisiei 
Europene, Ursula von der Leyen, este 
găzduită de Florin Cîțu, încă premier. Dar 
meritele pentru această performanță sunt ale 
tuturor celor care muncesc pentru o Românie 
modernă. Dincolo de acest moment, trebuie 
să ne concentrăm rapid pe implementare (...) 
Pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple, 
acum, că au trecut alegerile în PNL, este 
momentul ca noul președinte PNL să vină 
cu o propunere de prim-ministru, alta decât 
Florin Cîțu. Ar fi  un început bun. Avem 
treabă.”

lid d i i t ți i bli R â i l b t l UE t l

COMISIA EUROPEANĂ A COMISIA EUROPEANĂ A 
APROBAT PNRR-UL ROMÂNIEIAPROBAT PNRR-UL ROMÂNIEI

Zi mare pentru România. Se consemnează poate cea mai mare realizare a Guvenului 
Cîțu, de fapt, a echipei de la Fonduri Europene: aprobarea Planului Național de 

Redresare și Reziliență. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns, 
luni, la București, fi ind primită de președintele României, Klaus Iohannis și premierul 
Florin Cîțu. Înaltul ofi cial european a anunțat aprobarea PNRR, la mijloc fi ind 29 de 
miliarde de euro: 14,2 miliarde de euro granturi și 14,9 miliarde de euro în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). 

Fostul ministru USR-PLUS al Economiei, Claudiu 
Năsui, a afi rmat că Guvernul Cîțu a mai înfi ințat, 

prin ordonanță de urgență, o nouă agenție, cu 1.250 de 
posturi de bugetari plătiți din banii românilor. Ofi cialul 
USR-PLUS s-a arătat extrem de deranjat de acest demers:  
„Ieri a mai apărut încă o nouă agenție, pe lângă sutele 
înfi ințate deja de statul român, care au devenit aspiratoare 
de sinecuri politice. Guvernul Cîțu a adoptat OUG 104/2021 
privind înfi ințarea Directoratului Național de Securitate 
Cibernetică. Această structură se clădește pe CERT-RO, cu 
149 de posturi. Noua agenție va avea de opt ori mai mulți 
angajați.” Năsui îi și persifl ează pe cei de la CERT-RO: 
„Ne dăm seama ce succes garantat va avea noua agenție 
din bla-bla-ul tipic politician prin care e motivată. Conform 
site-ului CERT-RO, noua agenție este mai bună decât cea 
veche pentru că va avea <<acel ceva>>. Este un citat exact. 
Efectiv au scris că noua agenție va avea <<acel ceva>>. Iar 
asta este explicată într-o manieră ce ar fi  de plâns, dacă 
distracția nu ar fi  pe banii noștri: <<atractivitate pentru 
noua generație de talente și competențe cyber, dar și pentru 
femeile care activează în această profesie>>. Printre motive 
se afl ă și o minciună. De fapt e o insinuare că noua agenție 
s-ar putea autofi nanța integral. Ar fi  fost o veste bună, 
doar că în OUG-ul dat de Guvernul Cîțu scrie clar încă din 
primul alineat că agenția va fi  fi nanțată integral din bugetul 
de stat. Deci factura tot la noi ajunge.”

ÎNCĂ O AGENȚIE 
DE STAT, CU 1.250 

DE POSTURI!

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, apreciză 
că numirea lui Bogdan Pascu la conducerea Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
depășește orice înțelegere. Pascu este fost deputat al PC și un 
apropiat al patronului Antenelor, Dan Voiculescu. El a fost 
adus în această funcție de Dan Vălceanu, numit interimar la 
Ministerul Transporturilor.

Alexandru se întreabă, pe bună dreptate: „Domnul 

din dreapta (B. Pascu, dacă înțeleg bine) este, cum ar veni, 
colegul meu, prin faptul că este la guvernare (la CNAIR 
în CA) în mandatul guvernului PNL? S-au terminat 
liberalii capabili/specialiștii cu viziune de dreapta și 
ne-am mutat căutările la fostul PC? Eu vedeam, pe aceste 
chestiuni (gen CAurile dar și promovările în general), o altă 
abordare după 25 septembrie, după alegerile interne. Un 
nou început, un pas hotărât spre profesionalizarea resursei 
umane din PNL, o deschidere a partidului spre specialiști care 
să îmbogățească expertiza în interiorul partidului. Nu mă 
gândeam că azi dau peste PC. La vârf, nu oricum.” Liberalii 
din aripa Orban se pot mira mult și bine. Înțelegem că va 
începe un soi de vânătoare de vrăjitoare, astfel încât toți 
susținătorii fostului lider al liberalilor să fi e îndepărtați din 
pozițiile cheie în statul român. 

ostul ministru al Muncii Violeta Alexandru apreciză

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

La fi nalul acestui an, Banca Națională a României emite o bancnotă 
de 200 de lei, iar noutatea absolută o reprezintă faptul că pe ea va 

fi  ilustrat chipul unei femei. Purtătorul de cuvânt al BNR a confi rmat că 
decizia de punere în circulație a unei bancnote de 200 de lei, care va avea 
pe una dintre fețe portretul Ecaterinei Teodoroiu, eroina căzută în luptă în 
timpul Primului Război Mondial, a fost luată de Consiliul de Administrație 
al BNR din iulie 2019. Doar pandemia a făcut ca ideea să nu fi e pusă în 
practică la timp. În 2019, BNR motiva că promovarea imaginii unei femei 
pe o bancnotă cu putere circulatorie este un demers care răspunde unui 
interes public legitim - de promovare a personalităților feminine - ce a 
găsit o largă susținere în societatea românească.

PRIMA FEMEIE PE O BANCNOTĂ ROMÂNEASCĂPRIMA FEMEIE PE O BANCNOTĂ ROMÂNEASCĂ

LIBERALII, REVOLTAȚI PE NUMIRILE LIBERALII, REVOLTAȚI PE NUMIRILE 
DIN GUVERNUL CÎȚUDIN GUVERNUL CÎȚU
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Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Pesemne ați văzut pe micul 
ecran ceea ce a fost de văzut. 

De aprobat sau de dezaprobat. 
În orice caz, atmosfera de la 
Congresul Național al PNL nu a 
mai semănat cu sobrietatea unui 
partid istoric, ci mai mai degrabă 
cu o competiție sportivă, unde 
oamenii care conduc azi România 
s-au comportat fi x ca în tribunele 
unui meci de liga a III-a. Florin 
Cîțu fost huiduit, iar Orban-
aclamat chiar în timpul discursului 
președintelui țării. Primul om în 
stat, l-am numit pe președintele 
României, Klaus Iohannis, și-a 
permis să nu poarte mască, deși 
regulile pandemice îl obligau să 
facă asta. Renunțăm la a vă face un 
istoric al congresului și ne limităm 
la a spune că delegații liberali l-au 
preferat majoritar pe premierul 
Florin Cîțu, care devine, astfel, 
liderul absolut al PNL. Acesta a 
primit 2.877 de voturi (60,2%), 
față de numai 1.898 (39,7%) 
obținute de fostul președinte al 
PNL, Ludovic Orban. În vacarmul 
general de la Romexpo, cei doi au 
ținut câte un mic discurs, după 
anunțarea rezultatelor:

Florin Câțu: „Acest vot mă 
onorează și mă responsabilizează. 
Nu mă suprinde alegerea dvs., 
am spus că echipa câștigătoare e 
singura soluție a PNL. Vă promit că 
voi fi  președintele tuturor liberalilor.

Nu a fost doar o campanie, a fost 
o mișcare care va schimba România 
în bine”;

Ludovic Orban: „Le mulțumesc 
celor aproape 1.900 de colegi care 
mi-au dat încrederea. Îl felicit pe 
Florin Cîțu. De-a lungul carierei 
mele de 31 de ani, am apărat valorile 
liberale. Voi rămâne consecvent, 
îmi voi păstra convingerile pentru 
apărarea valorilor liberale. Voi 
continua să acționez așa cum am 
făcut-o și până acum. Demisia 
mea din funcția de președinte al 
Camerei Deputaților va fi  luni pe 
masa președintelui ales, Florin Cîțu. 
Vă anunț acum că între Ludovic 
Orban și Klaus Iohannis nu mai 
există niciun parteneriat.” Ultima 
alegație este oarecum justifi cată 
dat fi ind faptul că președintele 
Iohannis a infl uențat votul în 
favoarea premierului Cîțu, asta 
chiar dacă alegerile prezidențiale 
le-a câștigat cu susținerea masivă 
a lui Ludovic Orban și a PNL-ului 
condus de Orban.
UN SINGUR PRAHOVEAN ÎN 

ECHIPA LUI CÎȚU
Duminică, liderul ales, Florin 

Cîțu, a convocat Consiliul 

Național, pentru alegerea Biroului 
Politic Executiv Național al 
PNL, alcătuit din patru prim-
vicepreședinți, un secretar general, 
24 de vicepreședinți pe domenii și 
regiuni, dar și membrii de drept, 
foștii președinți ai PNL. Pe lista 
lui Cîțu s-au regăsit apropiații 
săi din Guvern, dar și favoriții 
președintelui Klaus Iohannis. Cei 
mai mulți dintre oamenii propuși 
de fostul lider al PNL, Ludovic 
Orban, și-au retras candidaturile. 
Confi gurația, după vot, a BPN, 
care include și un prahovean, este 
următoarea:
-Florin Cîțu, președintele PNL;
-Iulian Dumitrescu (Prahova), 
prim-vicepreședinte;
-Rares Bogdan, prim-
vicepreședinte;
-Gheorghe Flutur, prim-
vicepreședinte;
-Lucian Bode, prim-
vicepreședinte;
-Dan Vîlceanu, secretar general;
-Robert Sighiartău- vicepreședinte 
pe politică externă și afaceri 
europene;
-Nicolae Ciucă-vicepreședinte 
Apărare și siguranță națională;
-Florin Roman- vicepreședinte 
administrație, ordine publică și 
siguranța cetățeanului;
-Gheorghe Falcă-vicepreședinte 
fonduri europene și dezvoltare 
regională;
-Alin Tișe-vicepreședinte justiție 
și drepturi cetățenești;
-Virgil Popescu-vicepreședinte 
buget, politici fi scale, economie, 
energie și mediu de afaceri;
-Cristian Bușoi-vicepreședinte 
sănătate;
-Daniela Cîmpean, președinte 
Consiliul Județean Sibiu-
vicepreședinte muncă, familie și 
protecție socială;
-Sorin Cîmpeanu-vicepreședinte 
educație și cercetare;
-Alexandru Muraru, președintele 

fi lialei PNL Iași-vicepreședinte 
cultură, culte, minorități;
-George Stângă, președinte PNL 
Galați-vicepreședinte agricultură, 
dezvoltare rurală și industrie 
alimentară;
-Mircea Fechet-vicepreședinte 
mediu, ape și silvicultură;
-Alin Nica, președintele CJ Timiș-
vicepreședinte infrastructură de 
transport;
-Pavel Popescu-vicepreședinte 
comunicații, societate 
informațională și digitalizare;
-Adrian Cosma, președinte PNL 
Satu Mare-vicepreședinte tineret 
și sport;
-Alina Gorghiu-vicepreședinte 
drepturile omului, protecția 
minorităților etnice, religioase și 
a grupurilor vulnerabile de orice 
natură;
-Monica Anisie-vicepreședinte 
pentru românii de pretutindeni.
-Cristian Băcanu, Florin Birta 
(primar Oradea), Cristian Buican, 
Ciprian Ciucu (președinte PNL 
București), Daniel Constantin, 
Bogdan Gheorghiu, Bogdan 
Huțucă, Eugen Pîrvulescu, Dragoș 
Soare, Vetuța Stănescu, Ștefan 
Stoica, Costel Șoptică, Eugen Țapu 
Nazare, Liviu Voiculescu, Gabriel 
Avramescu și Cristian Tuță-
vicepreședinți politici; 
-Ionel Bogdan, președintele CJ 
Maramureș- vicepreședinte Nord-
Est;
-Ciprian Dobre-vicepreședinte 
Centru;
-Nelu Tătaru-vicepreședinte 
Nord-Est;
-Marcel Vela-vicepreședinte Vest;
-Hubert Th uma, președinte CJ 
Ilfov- vicepreședinte București/
Ilfov;
-Gigel Știrbu-vicepreședinte Sud-
Vest;
-Silviu Coșa, prefect Constanța-
vicepreședinte Sud-Est;
-Ciprian Pandea-vicepreședinte 
Sud;
-Daniel Buda-președintele 
Comisiei de Arbitraj; 

-Mihai Barbu-președintele 
Comisiei Naționale de Revizuire și 
Cenzori; 
-Stelian Bujduveanu, viceprimarul 
Capitalei-trezorier;

Cum spuneam, din BPN fac 
parte și foștii președinți ai PNL, 
după cum urmează: Valeriu Stoica, 
Th eodor Stolojan, Crin Antonescu 
(doar că acesta s-a retras defi nitiv 
din viața publică și politică), Vasile 
Blaga, Alina Gorghiu, Raluca 
Turcan și Ludovic Orban. 

ORBAN SE RETRAGE 
DE LA ȘEFIA CAMEREI 

DEPUTAȚILOR
Imediat după ce a pierdut 

alegerile, Ludovic Orban a anunțat 
că își va menține promisiunea 
făcută în campanie și va demisiona 
din funcția de președinte al 
Camerei Deputaților: „Eu sunt un 
om de onoare, nu mai există cale 
de întoarcere. Mâine dimineață, la 
ora 9.00 (n.n.-luni) îi voi înainta 
președintelui partidului, Florin 
Cîțu, demisia mea din funcția de 
președinte al Camerei Deputaților, 
pentru a decide el ce va face, când o 
va depune.” Chiar dacă are motive 

să fi e supărat pe o anumită parte 
a PNL, Orban dă însă dovadă de 
maturitate și sentimente profunde 
de partid, nelăsând ca funcția să 
fi e luată de alte partide, mai ales în 
condițiile în care PNL nu mai are 
susținerea USR-PLUS, deci poziția 
va putea fi  pierdută oricând: „Nu 
rămân la mâna lui Florin Cîțu. Este 
un gest fi resc să las la latitudinea 
președintelui partidului să depună 
demisia când consideră că are 
majoritate parlamentară (...) Eu 
nu fac cadouri PSD, din cauza asta 
demisia este la dispoziția domnului 
Cîţu pentru a o opera în momentul 
în care avem majoritatea și garanția 
că Partidul Național Liberal va 
avea funcția”. Cîțu nu a avut un 
răspuns pe măsură de elegant, 
cerându-i, în schimb, lui Orban, să 
clarifi ce declarația spusă la emoție 
și parțial justifi cat, cum că între 
Orban și Iohannis nu va mai exista 
un parteneriat: „în următorul BEX 

îi voi da posibilitatea lui Ludovic 
Orban să își clarifi ce poziția. Dacă 
nu, o clarifi căm noi pentru el. 
Să vină să ne explice ce a vrut să 
spună, pentru că PNL și această 
conducere au un parteneriat cu 
Klaus Iohannis.” De data aceasta 
Orban a reacționat la fel de lipsit 
de respect: „de când îmi cere mie 
lămuriri Florin”? Atenție totuși: 
nu este exclus ca Orban, cât mai 
deține a treia funcție în stat, să 
faciliteze punerea pe ordinea de zi 
a depunerii și dezbaterii moțiunii 
de cenzură împotriva Guvernului 
Cîțu.

PSD AȘTEAPTĂ LA 
COTITURĂ

De altfel, este semnalul venit 
și dinspre PSD. Imediat ce s-au 
terminat alegerile, președintele 
PSD, Marcel Ciolacu, a transmis 
ironic: „te așteptăm la moțiune, 
Cîțule”. Intenția PSD a fost 
dezvoltată de președintele 
Consiliului Național al Partidului 
Social Democrat, Vasile Dîncu, 
care  a anunțat că Guvernul Cîțu va 
cădea deoarece PSD nu își permite 
să facă niciun fel de înțelegere: „În 
niciun caz noi nu vom susține un 
guvern minoritar, pentru că nu va 
fi  efi cient nici pentru România, 
suntem într-o situație de criză, 
în care mai bine resetăm cred eu, 
chiar dacă cu niște costuri, viața 
politică în acest moment prin 
alegeri anticipate-deși nici noi 
nu ne dorim alegeri anticipate 
neapărat. Domnul Iohannis este 
actorul principal în această criză 
chiar dacă stă în spate. Va trebui 
să aleagă din nou după ce va cădea 
Guvernul Cîțu. Acest Guvern va 
cădea, PSD nu își poate permite 
în acest moment să facă niciun fel 
de înțelegere nici pe față, nici pe la 
spate cu PNL.”

USR-PLUS EXCLUDE O 
REVENIRE LA GUVERNARE, 

CU CÎȚU PREMIER
De partea cealaltă, deși și aici este 

o încordare pe fondul alegerilor 
interne, USR-PLUS exclude un 
parteneriat cu PNL, atâta timp cât 
Cîțu va fi  premier. Dan Barna a 
spus acest lucru explicit, după ce 
Cîțu a spus că se va așeza la masa 
negocierilor cu toate formațiunile 
politice: „Pentru noi lucrurile 
sunt foarte clare. USR-PLUS fi e 
rămâne în opoziție, fi e PNL vine 
cu o nouă propunere de premier 
și ne așezăm și discutăm despre o 
eventuală revenire la guvernare, pe 
un calendar clar de reforme.”

Dacian Cioloș a fost la fel de 
clar: „Nu ne întoarcem la guvernare 
decât în condițiile deja expuse, alt 
premier și calendar clar de reforme.”

esemne ați văzut pe micul Național pentru alegerea Biroului

Punct fi nal în alegerile pentru șefi a Partidului Național Liberal. Congresul Național al PNL, programat 
dinainte pentru 25 și 26 septembrie, dar organizat cumva cu încălcarea regulilor impuse de creșterea 

alarmantă a ratei de infectare cu Covid 19, a avut loc în aceeași notă de dezbinare. Cu acuzații. Cu huiduieli. 
De altfel, în ultimele luni, competiția  dintre premierul Florin Cîțu și președintele Camerei Deputaților, 
Ludovic Orban, a întors țara pe dos. De fapt, a băgat-o în criză, pe fondul distrugerii coaliției de guvernare, 
prin decizia unilaterală a premierului Cîțu de a-l demite pe ministrul Stelian Ion, chestiune care a determinat 
demisia în bloc a USR-PLUS de la guvernare. Alegerile din PNL au consemnat și abdicarea de la principiile 
morale, dacă nu constituționale, a președintelui României, Klaus Werner Iohannis, care s-a poziționat fățiș 
de partea premierului Cîțu chiar de la tribuna Congresului Național al PNL.
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MAIA SANDU LA ONU: AȘTEPTĂRI, 
SOLICITĂRI, PRETINSE ÎNGRIJORĂRI  

Participarea Președintelui Republicii Moldova la 
Adunarea Generală a ONU a fost mediatizată copios cu 
aproape o săptămână înainte de convocarea ei propriu-
zisă, ca numai cu două zile până la importantul eveniment, 
un cor pe sufi ciente voci să dea glas de avertismente și 
îngrijorări pe un singur subiect: confl ictul transnistrean 
și retragerea forțelor armate ruse din raioanele de est ale 
republicii. Însă despre cum va fi  discursul Maiei Sandu 
s-a discutat mai controversat atât printre simpatizanții 
și opozanții noii guvernări, cât și printre analiștii politici, 
diverși experți și jurnaliști, doar cu o zi înainte de a se ridica 
dânsa la tribuna ONU. Va vorbi sau nu va vorbi despre 
trupele ruse? Dacă va vorbi, cum va aborda subiectul? se 
tot căzneau nerăbdătorii să anticipeze prestația șefei statului 
la înaltul for de la New York. Pe unde mai direct, pe unde 
mai voalat, de fapt a fost reluat refrenul unor invective 
mai vechi, făcute publice imediat după vizita în Republica 
Moldova a lui Dmitrii Kozak din august curent, precum că 
Maia Sandu ar păstra oarecare prudență față de Moscova în 
a aborda problema soluționării confl ictului transnistrean. 
La acel moment mulți analiști, apreciind ca pozitiv faptul 
că Maia Sandu a avut o întrevedere cu trimisul lui Putin 
la Chișinău, se arătau nemulțumiți de lipsa unor clarități, 
concluzii tranșante privind spre ce acorduri cu Rusia se 
îndreaptă actuala guvernare, dar mai ales privind retragerea 
trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. 

Ceva mai cu discernământ, dar tot nelipsit de îngrijorare, 
a fost mesajul celor de la Asociația Promo-LEX, cărora nu le 
era clar ce probleme vor fi  abordate în discursul Maiei Sandu, 
ei considerând „problema respectării drepturilor omului în 
regiunea transnistreană una prioritară”. Mai mult, pornind 
de la un șir de încălcări ale drepturilor omului în regiune, 
acumulate de mai mulți ani în propriul „dosar transnistrean” 
al Asociației (înrolarea forțată în structurile militare ilegale, 
aplicarea unei pseudo-justiții și violarea drepturilor omului 
în regiune și considerând imperios necesară insistarea 
asupra respectării angajamentelor internaționale asumate 
de Federația Rusă privind retragerea forțelor armate și 
a munițiilor din această regiune, afl ată în deplin control 
rusesc), experții de aici au formulat solicitări concrete pe 
care șefa statului să le abordeze în discursul său la ONU: să 
insiste asupra respectării obligației de evacuare a muniției 
și militarilor ruși de pe teritoriul Republicii Moldova; 
să susțină public executarea Hotărârilor CEDO privind 
violarea drepturilor omului în regiunea transnistreană de 
către Federația Rusă; să solicite ONU și Consiliul pentru 
Drepturile Omului al ONU delegarea unui raportor special 
ce ar monitoriza respectarea drepturilor omului în regiunea 
transnistreană. În opinia experților de la Promo-LEX 
toate aceste încălcări fl agrante au loc anume ca  urmare 
a controlului militar, economic și politic al Kremlinului 
asupra regimului de la Tiraspol.  

RETRAGEREA  NECONDIȚIONATĂ A 
FORȚELOR RUSE ȘI MUNIȚIILOR DE LA 

COBASNA 
Până la urmă, conținutul discursului ținut de Maia Sandu 

de la tribuna Adunării Generale a ONU pare să fi  satisfăcut 
pe cei mai mulți nerăbdători de la Chișinău. Șefa statului s-a 
referit la cele mai importante probleme cu care se confruntă 
lumea, inclusiv prin prisma Republicii Moldova. 

Exprimându-și, sufi cient de diplomatic, dezacordul cu cei 
care consideră că multilateralismul nu mai este relevant în 
zilele noastre, Maia Sandu s-a arătat convinsă că „Majoritatea 
provocărilor globale de astăzi se revarsă peste granițele 
naționale, întrucât lumea noastră este mai interconectată 

ca niciodată. Pandemia Covid-19, schimbările climatice, 
provocările de securitate internațională în creștere și 
fragilitatea ordinii bazate pe reguli internaționale – toate 
acestea ne obligă să muncim în comun în căutarea unor 
soluții durabile”.

Maia Sandu a abordat problema securității internaționale 
și prin prisma regiunii în care se afl ă Chișinăul – „deteriorarea 
situației de securitate din zona Mării Negre”. Anume în astfel 
de context s-a circumscris problema „unei soluții politice 
pașnice pentru confl ictul din regiunea transnistreană, soluție 
bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii 
Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel 
internațional”, identifi cării căreia noua guvernare rămâne 
ferm dedicată. „De asemenea, vom continua să promovăm 
măsuri de consolidare a încrederii, cu un accent puternic pe 
protejarea drepturilor și libertăților fundamentale în regiunea 
transnistreană – o problemă urgentă pentru țara mea”, a 
mai subliniat Maia Sandu. Și a dorit să reitereze că poziția 
Chișinăului privind „retragerea completă și necondiționată 
a forțelor ruse rămâne neschimbată. Aceasta include 
îndepărtarea sau distrugerea munițiilor din depozitele de la 
Cobasna, care reprezintă o amenințare pentru securitatea 
și mediul din regiune în ansamblu. Mizăm pe sprijinul 
comunității internaționale în acest demers”.

SUBTITLU
Criticilor, mai puțin la număr, dar cu nume sonore 

(jurnalistul Nicolae Negru, politologul Dionis Cenușă, 
Vlad Lupan, ex-ambasador al Moldovei la ONU, Mihai 
Ghimpu, ex-lider PL) li se pare că referința Maiei Sandu 
la retragerea trupelor ruse a fost una prea generală, că 
„doamna Președinte nu s-a referit la rezoluția ONU privind 
retragerea trupelor ruse (adoptată în urma discursului ex-
premierului Pavel Filip de la aceeași tribună în septembrie 
2018 – N.M.). Și că actuala guvernare continua să transmită 
mesaje ce evită să supere Federația Rusă. Și că Maia Sandu 
nu a profi tat de a explica lumii poziția noii guvernări în 
problema transnistreană, de a preciza aspecte legate de 
misiunea de pacifi care, pe care Rusia o prezintă ca un 
„succes”, fi ind de fapt o ocupație a unei părți din teritoriul 
Republicii Moldova. Predecesorul său Dodon îi mulțumea, 
în 2019, de la aceeași tribună ONU, Federației Ruse 
pentru intenția de a-și retrage armamentul și munițiile 
de la Cobasna „după găsirea unei soluții politice” pentru 
confl ictul transnistrean. Era cazul ca Maia Sandu să se 
disocieze de aceste declarații și să explice lumii ce înseamnă 
pentru „mândrii moldoveni” retragerea „completă și 
necondiționată” a trupelor ruse. Iată că s-a ajuns până și la 
persifl area discursului președintelui american Joe Biden, 
care în prima zi a Adunării Generale a ONU remarca în fața 
celor peste o sută de șefi  de state și de guverne că „mândrii 
moldoveni au reușit să asigure o victorie răsunătoare pentru 
forțele democrației, cu mandatul de a combate corupția, 
de a construi o economie mai incluzivă”. Altminteri, 
Maia Sandu a îndemnat comunitatea internațională 
să-și unească eforturile pentru a combate spălarea banilor 
și a investiga fl uxurile fi nanciare ilicite, de a folosi mai bine 
instrumentele de confi scare a activelor și de a lucra împreună 
pentru a suprima criminalitatea organizată. „Amploarea 
acestei provocări este atât de mare, încât avem nevoie de 
implicarea serioasă a tuturor actorilor internaționali și 
naționali”, susține Sandu. Și asta pentru că un factor „care 
erodează democrația subminează încrederea oamenilor în 
statele lor este corupția”. Or, elucidarea furtului miliardului 
și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în acest jaf 
al secolului este imposibilă în exclusivitate cu justiția de la 
Chișinău, iar actorii respectivului furt tocmai se ascund sub 
scutul legislației unor state puternice. „Un sistem, în care 
infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe, 

stochează acest capital în off -shore-uri și apoi își găsesc 
un refugiu sigur în alte state este și nedurabil și nedrept. 
Elaborarea unor reguli internaționale care să asigure 
recuperarea activelor ar putea aduce mai multă echitate pe 
scena globală și ar face dreptate statelor mai slabe”, a mai 
reiterat Maia Sandu în discursul său. 

CUM E SĂ FI PROROC ÎN LUME, DAR NU ÎN  
ȚARA TA 

Da, e greu să fi i proroc în țara ta. Dar e și amar să 
conștientizezi că toți acești critici habar nu au de tema 
celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale – „Construirea 
rezilienței prin speranță vizând recuperarea după pandemia 
de COVID-19, reconstrucția durabilă, răspunsul la nevoile 
planetei, respectarea drepturilor omului și revitalizarea 
Organizației Națiunilor Unite”. Și în acest context discursul 
Președintelui Republicii Moldova s-a circumscris perfect 
acestei teme. Inclusiv obiectivelor pentru anul următor cu care 
statele membre UE au venit la această sesiune:  promovarea 
multilateralismului  efi cace prin reunirea actorilor globali 
în căutarea unor soluții comune la nivel mondial; o 
reconstruire mai bună  după pandemia de COVID-19; 
transformarea lumii într-un loc mai sigur  și promovarea 
păcii, a securității și a drepturilor omului; câștigarea cursei 
împotriva schimbărilor climatice  și restabilirea relațiilor cu 
natura; defi nirea agendei digitale mondiale. Maia Sandu, ca 
niciun alt președinte al Republicii Moldova, s-a ridicat la 
nivelul problemelor globale, dar trecute prin modul în care 
cetățenii percep aceste probleme. Prin discursul său a ridicat 
statutul Republicii Moldova, focalizarea pe unele imperative 
globale e mai importantă decât abordarea unor probleme 
locale care ne dor. Cât privește Rusia, dacă nu ai altă soluție și 
trebuie să stai la masa de negocieri cu acest stat, este mai bine 
să fi i mai circumspect. Or, s-ar putea ca multe din accentele 
mai detaliate Maia Sandu să le fi  abordat la întrevedere cu 
Secretarul General al ONU, António Guterres, în cadrul 
întrunirilor neformale (cină de lucru de la Reprezentanța 
Poloniei la ONU, unde, potrivit comunicatelor ofi ciale, s-a 
abordat subiectul aderării Republicii Moldova și Georgiei 
la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), posibilitatea 
armonizării prețurilor internaționale de roaming între țările 
Parteneriatului Estic și UE, la întâlnirea de la Fundația pentru 
o Societate Deschisă, abordând oportunitățile de sprijin 
pentru proiecte educaționale și discutând cu avocatul Mark 
Meyer, Consulul Onorifi c al Republicii Moldova la New 
York, despre reforma justiției de la Chișinău). 

Apropo, nici unul dintre critici nu a luat în colimator 
declarația liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, 
care tocmai în acele zile a făcut o nouă vizită la Moscova, 
chipurile pentru a negocia o partidă de vaccin „Sputnic-V”. 
Dar s-a întors cu o declarație șocantă: „În Transnistria toate 
sunt pregătite pentru un scenariu de alipire la Rusia conform 
celui realizat în Crimeea (!!!)”. Personal am încercat să-mi 
neutralizez dezgustul de pe urma criticilor cu o apreciere 
a   profesorului de litere din Paris, Michel Wattremez – 
scrie în română (a învățat-o ca autodidact, la vârsta de 10 
ani, colecționând timbrele poștale) cu greșeli, pe care se 
străduiește să le evite pe cât posibil: „Talentul Maiei Sandu 
este de a raporta foarte clar provocările majore ale țării sale 
la problemele fundamentale ale întregii planete… Reușește 
un tur de forță extraordinar în modul extrem de inteligent 
de a conecta absolut toate tipurile de miză, plasându-le în 
mod coerent în perspectiva Democrației... În această seară 
(23 septembrie – N.M.) am găsit în Maia Sandu accentele lui 
John F. Kennedy, Václav Havel și ale tuturor celor mari de 
ieri, de azi și de mâine.”

Da, nu numai basarabenii sunt mândri de Maia Sandu, 
mi-am zis. 

Participarea Maiei Sandu, Președintele Republicii Moldova, la cea de-a 
76-a  Adunare Generală a Națiunilor Unite și calitatea discursului său de la 

tribuna înaltului for de la New York a fost un subiect de top în atenția jurnaliștilor, 
experților, politologilor și politicienilor de la Chișinău. În același timp, aprecierile 
analiștilor locali s-au dovedit a fi  mai contradictorii decât ale unor experți străini. Și 
nu că „beau-monde”-ul basarabean ar fi  mai avansat în analiza problemelor cu care 
se confruntă comunitatea mondială, ci mai degrabă pentru că așteptările și orgoliile 
sunt mai acerbe decât capacitățile de analiză și identifi care de soluții privind ghemul 
prea sinuos de probleme în care au adus republica predecesorii actualei guvernări. De 
fapt, toți criticii pare să se fi  închis în țarcul mentalității locale și nu au ținut cont de 
tema și obiectivele recentei sesiuni a Adunării Generale a ONU.
f

DISCURSUL MAIEI SANDU LA DISCURSUL MAIEI SANDU LA 
ONU DIVIZEAZĂ ANALIȘTII ONU DIVIZEAZĂ ANALIȘTII 

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

 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”
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În luna iunie a.c., au fost descoperite rămășiţele 
a 215 copii, unii de doar trei ani, aceștia 

fi ind îngropaţi în ceea ce odată a fost cea mai 
mare școală rezidenţială pentru indigeni din 
Canada, potrivit Th e Guardian. Membri ai tribului 
indigen Cowessess și ai Federaţiei Primelor 
Naţiuni Indigene Suverane din Canada (FSIN), 
o organizaţie care reprezintă drepturile acestor 
comunităţi, au afi rmat că mormintele au fost găsite 
la fosta școală rezidenţială Marieval din provincia 
Saskatchewan, afl ată în centrul ţării. Un comunicat 
de presă emis de FSIN a avertizat că, „numărul de 
morminte nemarcate va fi  cel mai mare descoperit 
până acum în Canada”.

În cadrul unei conferinţe de presă, șeful tribului 
Cowessess a anunţat că au fost descoperite 751 de 
morminte nemarcate. Fosta școală, care a funcţionat 
între 1899 și 1997, este situată în apropierea locului 
unde trăiesc acum membrii tribului Cowessess, 
la  aproximativ 140 de kilometri est de Regina, 
capitala provinciei. Ca și în cazul școlii Kamloops, 
unde au fost descoperite primele schelete de copii, 
școala Marieval a fost administrată în trecut de 
Biserica Catolică. Școlile pentru indigeni fac parte 
dintr-un capitol violent al istoriei Canadei, în care 
copiii erau integraţi cu forţa în comunităţi ale 
coloniștilor. Copiii erau separaţi de familiile lor 
și învăţaţi să urmeze tradiţii europene, inclusiv 
adoptarea creștinismului și să își uite propriile 
obiceiuri și limbi. Violenţa și abuzurile erau foarte 
comune, guvernul canadian cerându-și scuze în 
mod formal pentru condiţiile inumane din cadrul 
școlilor. 

PATRU BISERICI AU FOST INCENDIATE
Răzbunare pentru miile de copii morţi?
Alte două biserici au fost incendiate în 

teritoriile autohtone din vestul Canadei, ridicând 
la patru numărul bisericilor arse în ultima vreme. 
Incendierile vin după ce s-au descoperit mai mult 
de o mie de morminte anonime, în apropierea 
unor foste școli rezidenţiale pentru copii indigeni, 
conduse de Biserica Catolică din Columbia 
Britanică, notează AFP.

În zori de zi, Biserica Sf. Ann și Biserica 
Chopaka, ambele situate pe teritorii autohtone 
din Columbia Britanică, au fost incendiate la un 

interval mai mic de o oră, a indicat poliţia federală. 
„Ambele biserici au fost distruse”, a precizat 
într-un comunicat sergentul Jason Bayda de la 
Poliţia Regală Canadiană.

Aceste incendii au avut loc la două zile după 
anunţul descoperirii a peste 750 de morminte 
anonime pe locul unui fost internat administrat de 
Biserica Catolică din Marieval (vest).

Identifi carea rămășiţelor a 215 de copii pe 
terenul unei alte instituţii de același fel a provocat 
o undă de șoc în Canada, ilustrând calvarul suferit 
de copiii indigeni în școlile conduse de Biserica 
Catolică.

Autorităţile consideră că incendiile sunt 
„suspecte și caută să verifi ce dacă sunt legate de 
incendierea bisericilor din Penticton și Oliver, la 21 
iunie a.c.”, a adăugat sergentul Bayda.

Descoperirea mormintelor a reaprins trauma 
suferită de aproximativ 150.000 de copii nativi 
americani, metiși și inuiţi, separaţi de familiile lor, 
limbă și cultură și înscriși cu forţa, până în anii 
1990, în 139 școli rezidenţiale din întreaga ţară.

Mulţi dintre ei au fost maltrataţi sau supuși la 
abuzuri sexuale și peste 4000 au murit în aceste 
școli, potrivit unei comisii de anchetă, care s-a 
referit la un adevărat „genocid cultural” comis în 
Canada.

Premierul canadian, Justin Trudeau, a prezentat 
scuze în numele ţării sale, l-a îndemnat pe Papa 
Francisc să facă același lucru și nu a exclus o 
anchetă penală.

În cursul unui briefi ng de presă, el a revenit 
pe larg la „teribilele greșeli” ale Canadei, care a 
desfășurat câteva secole o controversată politică de 
asimilare forţată a primelor naţiuni.

Decizia cuprinsă în 
documentul care a ordonat 

suprimarea Mișcării Apostolice, o 
agregare privată a credincioșilor 
„recunoscută prin decret 
arhiepiscopal în Arhiepiscopia 
Catanzaro Squillace, la data de 18 
ianuarie 2001 și având sediul la 
Catanzaro”, a fost luată în urma 

vizitei apostolice efectuate de o 
comisie de teologi condusă de 
arhiepiscopul emerit de Oristano, 
Mons, Ignazio Sanna, vizitator, 
și de co-vizitatorii mons. Mauro 
Cazoli și părintele Augustino 
Montan, CSI, profesori emeriţi, 
respectiv, de teologie morală și 
de drept canonic la Universitatea 

Pontifi cală din Lateran. Vizita a 
avut loc în perioada 132 octombrie 
2020-17 aprilie 2021, timp în 
care au fost ascultate numeroase 
mărturii.

În afara dizolvării organismului, 
textul decretului afi rmă că 
„presupusele revelaţii care au stat la 
originea Mișcării, prin intermediul 
fondatoarei, Maria Marino, nu 
trebuie considerate de origine 
supranaturală. Ca urmare, a fost 
desfi inţată și asociaţia publică a 
credincioșilor Mariei, Mama 

Mântuirii, înfi inţată la data de 10 
noiembrie 2011, în baza decretului 
arhiepiscopului de Cantazaro-
Squillace”.

În decretul Vaticanului se 
menţionează în special că „în cei 
40 de ani de existenţă, Mișcarea 
Apostolică a crescut, a găsit adeziuni 
în rândul credincioșilor laici, a văzut 
născându-se vocaţii, însă foarte 
curând a întâmpinat difi cultăţi și 
contraste. Multe dintre acestea fi ind 
provocate de problemele create de 
originea presupuselor dezvăluiri 

ale fondatoarei și de profunda 
diviziune intra-evleziastică, mai 
ales în rândul clerului eparhial, 
generată de apartenenţa la această 
Mișcare”.

Mișcarea Apostolică, constituită 
la 3 noiembrie 1979, pe baza 
presupuselor dezvăluiri  ale Mariei 
Marino, care i-a fost și fondatoare, 
a fost recunoscută de autoritatea 
ecleziastică locală, reprezentată 
de arhiepiscopul vremii, mons. 
Antonio Cntisani, la 18 ianuarie 
2001.

Mișcarea Apostolică, care a apărut acum mai bine de 40 de ani la Catanzaro și care, de-a lungul 
timpului, s-a ramifi cat la întreaga lume, a fost dizolvată printr-o decizie a Vaticanului. Decretul, 

acceptat de Sfântul Părinte și semnat de cardinalii Luis Ladaria, prefect al Congregaţiei pentru Doctrina 
Credinţei, Beniamino Stella, prefect al Congregaţiei pentru Cler, și Kevin J. Farrel, prefect al Dicasterului 
pentru laici, familie și viaţă, a fost citit într-o adunare publică în prezenţa Arhiepiscopului Mitropolit 
de Catanzaro, mons. Vincenzo Bertolone, președintele Conferinţei Episcopilor din Calabria, scrie La 
Repubblica.
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Logodnica fondatorului 
WilkiLeaks, Julian Assange, a 

anunţat că cei doi sunt pe punctul de 
a se căsători. Stella Moris, în vârstă de 
38 de ani, care este legată de Assange 
din 2016, a dezvăluit într-un interviu 
că sunt în curs pregătirile pentru 
nunta care va avea loc în închisoarea 
de maximă securitate Belmarsh.

„Cea din închisoare nu va fi  singura 
noastră ceremonie – a explicat Moris 
– probabil că vom mai organiza una 
cu prietenii și familia atunci când 
va fi  eliberat Julian.” Partenera lui 
Assange a explicat că data nu a fost 
încă stabilită și că a fost demarat 
un proces birocratic difi cil, care ar 
trebui să le permită să se căsătorească 
în curând. „Este destul de complicat, 
am discutat despre asta cu asistenţii 
capelanului Belmarsh și ne-au spus 
că de când sunt acolo, adică de 12 
ani, nu au văzut nicio nuntă în acea 
închisoare. Așa că nu va fi  simplu.”

Activistul australian, care în iulie 
a.c. a împlinit 50 de ani, este reţinut 
în Marea Britanie din 2019, iar acum 
se afl ă într-un fel de limb legal, după 
ce un judecător britanic a respins 
o tentativă de extrădare în Statele 
Unite.

Înainte de arestare, Assange a 
petrecut șapte ani în Ambasada 
ecuadoriană de la Londra, perioadă 
în care a cunoscut-o pe Moris, cu 
care a avut doi copii, acum în vârstă 
de 4 și 2 ani. Assange a primit recent 
vizita copiilor săi și a putut să-i 
îmbrăţișeze pentru prima dată în 
mai bine de un an.

„Faptul că și-a putut revedea 
copiii a fost un moment de ușurare 
pentru Julian, însă detenţia îl face 
să sufere”, a spus Moris, care și-a 
exprimat intenţia de a celebra nunta 
cât mai curând posibil. „Preferăm să 
ne căsătorim de îndată ce birocraţia 

ne va permite acest lucru, decât să 
așteptăm, să-și ispășească pedeapsa”, 
a spus ea. Odată cu sosirea lui Biden, 
situaţia lui Assange ar putea fi  
soluţionată pozitiv, iar Moris a lansat 
un apel către noul președinte: „Dacă 
Joe Biden dorește ca Statele Unite să 
devină un punct de referinţă pentru 
libertatea presei și dacă vrea să lase în 
urmă moștenirea lui Donald Trump, 
atunci trebuie să-l elibereze pe Iulian 
Assange”.

Când Biden era vicepreședintele 
lui Obama, Statele Unite au decis 
să nu ceară extrădarea lui Assange 
pe motiv că activitatea WikiLeaks 
se încadra în libertăţile jurnalistice 
protejate de primul amendament al 
Constituţiei. Administraţia Trump 
în  schimb, la scurt timp după ce a 
preluat mandatul, a depus o serie 
de acuzaţii penale împotriva lui 
Assange, reproșându-i că a participat 
la o conspiraţie cu hakeri.

Epopeea lui Assange a început 
în 2010, când pe platforma pe care 
o administra, a fost postat un video 
militar american, care ilustra un atac 
aerian în care o duzină de oameni 
fără apărare erau uciși la Bagdad, în 
Irak. De atunci, WikiLeaks a publicat 
o serie de documente de stat secrete, 
furnizate de spioni anonimi și de 
whistleblower.

JULIAN ASSANGE SE JULIAN ASSANGE SE 
VA CĂSĂTORI VA CĂSĂTORI 

ÎN ÎNCHISOAREÎN ÎNCHISOARE  

ne va permite acest lucru decât să

751 DE NOI SCHELETE DE COPII, 751 DE NOI SCHELETE DE COPII, 
GĂSITE LA O ALTĂ ŞCOALĂ CATOLICĂGĂSITE LA O ALTĂ ŞCOALĂ CATOLICĂ

interval mai mic de o oră a indicat poliţia federală

Sute de schelete a unor copii indigeni au fost descoperite în morminte nemarcate la o fostă școală 
catolică din Canada, la mai puţin de o lună după ce o altă descoperire de acest fel a șocat ţara, 

relatează Deutsche Welle.
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ȘtefeșteanulȘtefeșteanul RĂZVAN OCHEA,  RĂZVAN OCHEA, 
VICECAMPIONUL ROMÂNIEI LA CULTURISM

În perioada 9-11 septembrie s-a desfășurat la Sibiu, 
cel mai mare concurs de Culturism și Fitness din 

România, Campionatul Național pentru cadeți, juniori, 
seniori și masters, unde au participat peste 800 de sportivi 
din toată țara.

La această ediție, Ploieștiul și Titan Academy au fost 
reprezentate de Răzvan Ochea, multiplu medaliat național 
și internațional la culturism și fi tness.

Originar din comuna Ștefești, Răzvan este absolvent al 
Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din 
cadrul Universității de Petrol și Gaze Ploiești.

PRIMUL CONTACT CU SPORTUL, FOTBALUL
„Drumul spre sportul de performanță nu a fost deloc 

ușor. Primul contact cu sportul l-am avut încă de la vârsta 
de 6 ani, pasiunea mea de pe atunci fi ind fotbalul, fi ind 
legitimat la un club de fotbal până la vârsta de 19 ani când 

în viața mea au apărut fi tness-ul și culturismul.
La vârsta de 14 ani în urma unor controale și probleme 

de sănătate, doctorul specialist mi-a cerut să renunț la fotbal 
și la sport, din cauza unor afecțiuni la inimă.

Mi s-a interzis să mai fac sport, pentru a nu îmi pune în 
pericol starea de sănătate însă, astăzi am ajuns să fac sport 
de performanță.”

A AJUNS UN OM DISCIPLINAT
Răzvan Ochea a devenit un alt om după ce s-a apucat de 

culturism și fi tness. Ștefeșteanul recunoaște că acest sport 
l-a făcut să fi e o persoană foarte disciplinată, perseverentă, 
dar și una care trebuie să facă numeroase sacrifi cii.

„Din punctul meu de vedere este un sport greu și foarte 
complex din multe aspecte. Trebuie să te autodisciplinezi 
total. În afară de odihnă, nutriție specializată și antrenamente 
nu prea mai poți face altceva. M-a atras acest sport fi indcă 
aveam nevoie de activitate fi zică și de o nouă provocare în 
viața mea. Îmi doream să fac performanță în sport, pentru 
a avea o motivație în plus. M-am apucat de culturism în 
toamna anului 2016, mai precis 5 octombrie, la îndemnul 
unui coleg de facultate și nu regret nici o secundă că am 
decis să fac acest lucru.”

“CULTURISMUL ESTE UN SPORT CARE NECESITĂ 
NUMEROASE SACRIFICII”

 La doar 24 de ani, Răzvan a intrat în rândul “seniorilor”, 
el participând în cadrul competiției la categoria de vârstă 
24-40 ani.  Un dezavantaj ușor de sesizat, având în vedere 
maturitatea musculară, anii de experiență și notorietatea 
celorlalți concurenți mai experimentați. Nu a fost însă 
prima provocare de acest fel pentru el, anul acesta reușind 
să-și demonstreze valoarea pe plan internațional cu fi nală la 
Campionatul Balcanic din luna iunie.

 Pe scena de la Sala Transilvania, Răzvan a intrat la 
categoria grea, 90 kg culturism seniori, unde a câștigat 
titlul de vicecampion al României. Succesul este cu atât mai 
impresionant având în vedere că Răzvan a intrat pe scenă 
cu greutatea de 74 kg. Drumul nu a fost ușor, luna august, 
ultima lună premergătoare competiției și cea mai grea de 
altfel, a fost o lună de foc.

„La data de 9 august am început pregătirea pentru  
competiție, având greutatea de 94 kg. În urma 
antrenamentelor intense si a unei diete drastice, am ajuns 
în data de 11 septembrie, să urc pe scenă cu greutatea de 
74 kg. În ultimele 2 zile înainte de cântarul ofi cial, am stat 
fără să beau apă și să mănânc, iar odihna pentru acele 48 
de ore, a fost de maxim 6 ore de somn. Timp de o lună am 
fost nevoit să fac naveta Stefești-Ploiești zilnic, pentru a 
putea fi  prezent la sală atât pentru clienții mei cât și pentru 
a-mi face cele 3 antrenamente de care aveam nevoie pentru 
a ajunge în forma maximă pentru marea competiție. Însa 

toate acestea nu m-au făcut să renunț și să mă dau bătut. 
Rutina mea zilnică în ultima lună, a fost una foarte strictă: 
mă trezeam la ora 04:00, la ora 05:00 ajungeam în Ploiești. 
Urma o oră de cardio pe bandă până la ora 06:00, după 
care începeam orele cu clienții conform programului. 
Următorul antrenament, cel de forță avea loc la ora 14:00, 
apoi din nou lucrul cu clienții la Personal Training, ca la 
fi nal de zi, după închiderea sălii, rămâneam la încă o oră de 
cardio pe bandă. La toate acestea se adaugă și cele 7 mese 
pe care trebuia să le am pe parcursul întregii zile conform 
programului nutrițional.

Toate acestea puse cap la cap și fără ajutorul unui 
antrenor specializat sau a unei echipe de colaboratori, am 
reușit să realizez un rezultat important la prima competiție 
de seniori la care am participat.”

O performanță extraordinară, mai ales într-o perioadă în 
care pandemia a tulburat activitatea în toate sectoarele, mai 
ales în sport.
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Avocado este un fruct popular mai 
ales pentru conținutul său de 

grăsimi bune și un aliment nelipsit în orice 
alimentație sănătoasă. 

Informații nutriționale: 73% apă, 15% 
grăsimi, 8,5% carbohidrați (fi bre, în mare 
parte) și 2% proteine.

Totodată, avocado conține o cantitate 
foarte mica de zahar, comparativ cu multe 
alte fructe. O jumătate de avocado conține 
0,5g de zahar, sub formă de fructoză, 
glucoză și galactoza.

În ceea ce privește conținutul de 
carbohidrați, predomina fi brele în 
proporție de 79%, o componentă esențială 
într-o alimentație sănătoasă. Un avocado 
furnizează organismului 9g de fi bre.

Avocado conține cantități semnifi cative 
de vitamine și minerale, cum ar fi : vitamina 
B9, vitamina K1, Potasiu, Cupru, vitamina 
E, vitamina B6, vitamina C.

BENEFICII PENTRU SĂNĂTATE
Datorita proprietăților sale, avocado este 

considerat un superaliment. Iată câteva 
dintre cele mai importante benefi cii:

Ideal în dietele pentru slăbit
Unii oameni sunt de părere că avocado 

ar trebui evitat în dietele restrictive din 
punct de vedere al aportului caloric, dat 
fi ind conținutul mare de grăsimi. Cu toate 
acestea, incorporarea fructului în dietă 
nu vă încetini sau împiedică pierderea în 
greutate. Dimpotrivă, este un aliment care 
îți dă o senzație îndelungată de sațietate, iar 
acest lucru va duce la diminuarea apetitului. 
În plus, ceea ce recomandă avocado în 
dietele pentru slăbit este conținutul mare 
de fi bre și redus de carbohidrați.

Avocado conține mai mult potasiu decât 
bananele. Foarte mulți oameni suferă de 
defi cit de potasiu, un nutrient esențial 
pentru funcționarea organismului. Numai 
100g de avocado conțin 14% din doza 
zilnică recomandată de potasiu, comparativ 
cu bananele, care conțin numai 10%.

Este bogat în grăsimi mononesaturate
77% din caloriile pe care îl conține un 

avocado, sunt grăsimi. Însă nu orice fel de 
grăsimi, ci acid oleic, despre care studiile au 
demonstrat că poate reduce infl amațiile și 

riscul de cancer.
Reduce colesterolul
Studiile au demonstrat că avocado are 

potențialul de a reduce semnifi cativ nivelul 
total de colesterol. De asemenea, poate 
reduce trigliceridele din sânge cu până la 
20% și nivelul colesterolul LDL, cu până la 
22%.

În ceea ce privește consumul, este un 
fruct foarte versatil. Poate fi  consumat crud, 
precum și în numeroase preparate culinare.

Salata de avocado și oua
Ingrediente:
1 avocado;
2 linguri de iaurt grecesc;
1 linguriță de zeama de lămâie;
4 oua fi erte, tari;
1 tulpina de țelină;

pătrunjel sau mărar;
sare și piper;
Mod de preparare: Pasează avocadoul 

(curățat de coaja) și amestecă-l cu iaurtul 
grecesc și zeama de lămâie.

Adaugă ouăle fi erte, curățate și tăiate, 
tulpina de țelină și partunjelul sau mărarul 
tocate mărunt. Asezonează cu sare și piper.

Guacamole
Ingrediente:
4 avocado;
sucul de la o lămâie;
3 linguri de ceapă dată prin răzătoare;
1 cățel de usturoi tocat mărunt;
2 linguri de frunze de coriandru tăiate 

mărunt;
1 roșie tăiată cubulețe;
sare și piper pentru gust.
Mod de preparare:
1. Adaugă într-un bol pulpa de la 

avocado, sucul de la lămâie, ceapa, usturoiul 
și frunzele de coriandru. Amestecă bine 
pentru a omogeniza ingredientele.

2. Condimentează cu sare și piper, în 
funcție de preferințe.

3. La fi nal, adaugă roșia tăiată cubulețe și 
amestecă ușor pentru a nu o zdrobi.

4. Pasta de guacamole poate fi  servită cu 
tortilla, lipie sau chipsuri.

https://authoritynutrition.com

riscul de cancer
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AVOCADO ȘI AVOCADO ȘI 
BENEFICIILE SALEBENEFICIILE SALE

Cămara cu planteCămara cu plante
Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:
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 BERBEC
Este momentul să încetezi 
să te mai ascunzi de 
persoana care ți-a fost 
alături până acum. Este 

posibil ca tu să continui cu acest 
comportament vicios și, totodată, 
periculos, pentru simplu fapt că dorești 
să eviți o confruntare nu tocmai plăcută. 
Este necesar să înțelegi că acest lucru nu 
face bine niciunuia dintre voi. 

 
 TAUR
Este posibil să te 
confrunți cu diferite 
probleme alimentare în 
ultima vreme. 
Încrederea în propria 

persoană pare să nu fi e la cel mai înalt 
nivel și încerci să compensezi acest 
lucru sabotând relația cu propriul corp. 
Alimentația este ceva absolut necesar, 
ceva de care ai nevoie pentru a putea 
supraviețui și a rămâne sănătos. 

          GEMENI
Dacă există o problemă 
care trebuie scoasă în 
evidență în acest 
moment, nu ezita să faci 

acest lucru. Nu încerca să te ascunzi 
doar pentru a menține echilibrul unei 
relații. Nu trebuie să îți sacrifi ci propria 
pace sufl etească doar pentru a evita 
diferite confl icte. Contribuirea 
minciunilor nesănătoase la menținerea 
unei fațade sănătoase nu face pe nimeni 
să se simtă bine.

 RAC
Intensitatea acestor zile 
este posibil să aducă un 
soi de opoziție pe care 
nu o așteptai neapărat. 

Indiferent dacă sunt verbalizate sau nu, 
confruntările sunt destul de reale. Nu 
subestima emoțiile persoanei de lângă 
tine. Înfruntă problemele și fi i realist cu 
privire la soluțiile lor. Nimeni nu se 
așteaptă ca tu să îți asumi întreaga 
responsabilitate pentru toate lucrurile 
rele.

 LEU
Oferă-le celor dragi 
atenția de care au nevoie. 
Nu lăsa să treacă zilele 
fără a le spune și fără a le 

arăta cât de mult îi iubești. Viața este 
scurtă și devine tot mai scurtă cu fi ecare 
zi care trece. Simte-te liber să înfrunți o 
problemă serioasă care trebuie abordată. 
Ești singurul responsabil pentru 
sentimentele tale. Nu juca rolul victimei.

                       FECIOARĂ
Nu fugi de tensiune. 
Orice fel de stres 
emoțional pe care îl 
simți va fi  amplifi cat 

dacă nu este tratat imediat. Cu cât te 
confrunți cu problema mai din timp, cu 
atât vei regreta mai puțin în viitor. 
Încearcă să eviți orice situație neplăcută 
care apare și înaintează. Oamenii nu îți 
pot înțelege nevoile și preocupările dacă 
tu nu le vei verbaliza în mod clar. 

                         BALANȚĂ
Vei fi  complet onest în 
ceea ce privește 
sentimentele tale și nu 
vei sta să analizezi de 

prea multe ori consecințele spuselor 
tale. De asemenea, nu te vei sfi i să spui 
ceea ce te deranjează, dacă va fi  cazul. 
Preferi să fi i deschis pentru a nu 
acumula o cantitate prea mare de 
nemulțumiri care, la un moment dat, 
este posibil să se răsfrângă asupra 
persoanelor din jur.

                 SCORPION
Poate că a sosit 
momentul să încetezi să 
te gândești doar la 
sentimentele celor din 

jur și să încerci să pui mai mult accent 
pe ceea ce simți tu, de fapt. Este de 
apreciat faptul că dorești să fi i empatic 
cu nevoile altora, dar, în același timp, 
trebuie să îți acorzi și ție atenția 
cuvenită. Trebuie să faci o distincție 
clară între nevoile tale și cele ale altora. 

           SĂGETĂTOR
Este important să îți 
găsești echilibrul de care 
ai nevoie și să nu te lași 
purtat de impulsivitate. 

Acceptă sprijinul persoanelor din 
preajma ta. Ei sunt întotdeauna acolo 
pentru tine și sunt dispuși să te ajute în 
momente de tensiune. De asemenea, ar 
fi  bine să ieși la o plimbare pentru a te 
relaxa și a-ți pune ordine în gânduri.

                 CAPRICORN
Ar fi  cazul să iei în 
considerare extinderea 
ta pe toate planurile. 
Indiferent de jobul pe 
care îl ai în prezent, de 

investiția pe care ai făcut-o, de postul pe 
care îl ocupi, extinde-le. Fii deschis în 
ceea ce privește proiecte noi, investește 
mai mult și muncește mai mult! Visul 
tău este pe cale să se îndeplinească, 
poate chiar mai devreme decât crezi, iar 
succesul este de partea ta.
   
               VĂRSĂTOR

Chiar dacă unele 
persoane parcă încearcă 
să îți testeze în mod 
constant răbdarea, tu îți 

vei păstra calmul și vei fi  pozitiv. Totuși, 
este important să nu gândești cu voce 
tare, pentru că este posibil ca unii să te 
audă. De asemenea, înainte de a spune 
ceva ce ar putea deranja pe cei din jur, 
gândește-te de două ori. 

 PEȘTI
Tensiunea subtilă care 
se afl ă în atmosferă ar 
putea fi  exact ceea ce ai 
nevoie pentru a deveni 

conștient de problemele interioare care 
îți afectează comportamentul. Îți vei da 
seama că trebuie să dai la o parte 
greutățile de pe sufl etul tău. Cu cât vei fi  
mai sincer cu privire la durerile pe care 
ți le-au cauzat diferiți oameni, cu atât 
cuvintele de alinare vor putea să curgă.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

23 Septembrie - 23 Octombrie

BALANȚĂ

CINCI GENOCIDE TRANSFORMATE CINCI GENOCIDE TRANSFORMATE 
ÎN SĂRBĂTORI NAŢIONALEÎN SĂRBĂTORI NAŢIONALE

1COMEMORAREA BĂTĂLIEI DE LA 
GALLIPOLI

În cinstea soldaţilor căzuţi în Bătălia de la 
Gallipoli (petrecută la 25 aprilie 1915), Turcia a 
organizat în 2015, la centenar, mai multe evenimente 
la care au participat lideri ai naţiunilor Aliate din 
Primul Război Mondial, printre care și premierul 
australian Rony Abbott, John Key, premierul din 
Noua Zeelandă, și prinţul Charles, moștenitorul 
tronului britanic, împreună cu Harry, unul dintre 
cei doi fi i ai săi.

Problema? Ziua sărbătorii naţionale fusese fi xată 
pe 24 aprilie, când armenii comemorează genocidul 
armean, un proces prin care autorităţile turce au 
ucis 1,5 milioane de oameni. Armenii consideră că 
ziua de 24 aprilie 1915 (cu o zi înainte de Bătălia de 
la Gallipoli), când autorităţile turce au început să-i 
adune pe armenii din Constantinopol, a marcat 
începutul genocidului.

2 ZIUA AUSTRALIEI
Oriunde te-ai afl a, pe 26 ianuarie, dacă 

vrei, poţi să ridici paharul în cinstea continentului 
colonizat cu infractori englezi și să sărbătorești 
Ziua Australiei. De fapt, sărbătoarea evocă tocmai 
acest eveniment: sosirea primei fl ote din Anglia 
și debarcarea primilor deţinuţi care au început să 
lucreze pământul și să pună bazele noii colonii 
britanice. Mai rar menţionat este faptul că, din 1788 
(ziua sosirii deţinuţilor) și până în 1920, populaţia 
indigenă din Australia a scăzut de la 750.000 la 
60.000 de oameni.

3 ZIUA HISPANITĂŢII
De obicei, sărbătorile ale căror denumiri 

conţin cuvinte ce fac referire la vreo rasă sau 
naţionalitate nu anunţă nimic bun. În Spania, 
Ziua hispanităţii este denumită Fiestas Nacional de 
Espana și se celebrează de obicei în jurul datei de 10 
octombrie.

Deși evenimentul a mai pierdut din importanţă 
în ultimele decenii, sărbătoarea amintește de primul 
voiaj al lui Columb peste Atlantic și, astfel, începutul 
masacrării indigenilor americani. Activiștii din 
Badalona, Spania, au cerut ca sărbătoarea să fi e 
interzisă în oraș, întrucât „celebrează genocidul 
produs în timpul cuceririi Americii și are conotaţii 
franchiste”, fi ind „o modalitate de a sărbători 
dictatura”.

4 ZIUA ANZAC
Ziua ANZAC (actonim de la „Australian 

and New Zealand Army Corps”) este o sărbătoare 
organizată la 25 aprilie, în onoarea australienilor 
și neo-zeelandezilor ”care au luptat și au murit în 
războaie și operaţiuni de menţinere a păcii”. Este o 
sărbătoare marcată cu parade militare. Însă, cum 
australienii s-au ocupat de multe ori de „treburile 
murdare” ale armatei britanice, mulţi oameni cred 
că această sărbătoare ar trebui ștearsă din calendar. 
Principalul motiv se referă la un eveniment petrecut 
în 1919, când trupele australiene au fost folosite 
pentru a înăbuși o revoltă a naţionaliștilor egipteni. 
Trupele australiene care luptaseră în Primul Război 
Mondial așteptau să navigheze spre casă, când au 
primit ordin să tragă în mulţimea de protestatari. La 
fi nalul revoltei, circa 800 de egipteni zăceau morţi.

5  ZIUA RECUNOȘTINŢEI
Probabil că cel mai faimos genocid care a 

fost transformat într-o „sărbătoare a familiei” este 
Ziua Recunoștinţei. Sărbătoarea, pe care americanii 
o folosesc ca prilej pentru a se aduna la masă cu 
familia, își are originile într-un eveniment istoric cu 
adevărat oribil.

În 1637, după ce au descoperit cadavrul unui 
bărbat alb, coloniștii s-au înarmat și au dat foc unui 
sat al indigenilor Pequot. Toţi cei care au reușit să 
scape, inclusiv copii, au fost urmăriţi și uciși în mod 
sistematic.

Potrivit antropologului Willliam  Newell, care 
a condus Departamentul de Antropologie al 
Universităţii din Connecticut, SUA, denumirea 
„Ziua Recunoștinţei” ar proveni dintr-un discurs 
pe care guvernatorul coloniei l-a susţinut ulterior, 
referindu-se la evenimente astfel: „Este o zi a 
mulţumirii. De azi înainte, va fi  o zi de sărbătoare și 
de mulţumire pentru supunerea indienilor Pequot”.

Cine ar putea avea ceva împotriva sancţiunilor naţionale? De obicei, doar cei care știu ce s-a 
întâmplat cu adevărat în zilele comemorate. Multe evenimente importante din trecutul fi ecărui 

stat sunt amintite la date fi xe, evocând – de cele mai multe ori – fapte de vitejie ale strămoșilor. Cu toate 
acestea, există câteva sărbători înconjurate de controversă, deoarece evocă orori comise cu bună știinţă.

Chiar dacă auzim despre Ziua Recunoștinţei în fi ecare an, mulţumită știrilor preluate din presa 
americană, evenimentele din spatele acesteia sunt mult mai puţin cunoscute.

Câte dintre aceste știri vorbesc de masacrul comis de coloniștii europeni împotriva indigenilor 
americani? În continuare, pășim în lumea evenimentelor tragice care au stat la baza unora dintre cele 
mai faimoase sărbători naţionale din jurul lumii, scrie site-ul incredibila.ro.

Ă

ZIUA ANZAC

ZIUA RECUNOȘTINŢEI
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Fotbal

Proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational 
Infrastructura Mare 2014-2020. 
Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19 
Obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
Titlu Proiect “Dezvoltarea capacita ii de diagnosticare si îngrijiri medicale acordate pacien ilor cu afec iuni 
psihice si suspec i sau confirma i cu infec ia SARS-CoV-2, în contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de 
Psihiatrie Voila-Câmpina ” 
Contract 496/23.02.2021 

Comunicat de presa 
Data: 30.09.2021

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

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

finan at prin Programul Opera ional Infrastructura Mare 2014-2020 

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

Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene,, in 
calitate de Autoritate de Management . 

Valoarea total  a Contractului de Finan are este de 655.056,23 lei , din care valoare 
totala eligibila 655.056,23 Lei finan at  din fonduri nerambursabile. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 10 luni, respectiv între data 01 Decembrie 
2020 i data 30 Sep tembr ie  2021, aceasta cuprinzând, daca este cazul, i perioada de 
desf urare a activit ilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finan are, conform 
regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

Obiectivul general i scopul proiectului au fost realizate prin intermediul urmatoarelor 
obiectivele specifice ale proiectului : 
1. Dotarea unita ii spitalicesti cu echipamente si aparatura medicala destinate diagnosticarii corecte 

si la timp a pacien ilor infecta i 
2. Dotarea unita ii spitalice ti cu echipamente destinate îngrijirii pacien ilor infecta i, care necesit  

interven ii medicale speciale adaptate patologiei COVID. 

Spitalul de Psihiatrie Voila .  

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

Tel:0344 101118 

Fax; 0344 102034 

Mail: spitalpsihiatrie@gmail.com 

Chiar dacă mai are un meci de 
disputat, România e deja sigură 

de prezența la Campionatul European 
de Fotbal pentru Nevăzători din 2022. 
În primele două meciuri, tricolorii au 
învins Polonia cu 3-1 și Albania cu 13-0, 
în turneul de califi care desfășurat zilele 
acestea la Buft ea.

După primele două zile, România 
și Grecia, cu câte două victorii, și-au 
asigurat califi carea la EURO 2022 (dintre 
cele patru echipe participante în califi cări, 
două merg la turneul fi nal). Duminică, 26 
septembrie, tricolorii au învins Albania cu 
13-0, înregistrând cea mai mare victorie 
din istoria naționalei de nevăzători a 
României!

ROMÂNIA – ALBANIA 13-0: Au 
marcat: Krisztian Kovacs (de 6 ori), Florin 
Kovacs (de 5 ori), Alexandru Teleki, 
Cosmin Calotă.

Lotul României: Portari: 1. Vlad Tofan, 
12. Marius Corolea; Jucători: 3. Alexandru 
Cucu, 4. Nicolae Burulea, 5. Cosmin 
Calotă, 7. Alexandru Teleki, 8. Krisztian 
Kovacs, 9. Florin Kovacs (cpt);

Staff : Sorin Lăpădatu (antrenor 

principal), Florin Jidanu (antrenor 
secund), Angela Ciubotaru (medic).

România e pe locul 19 în ierarhia 
mondială a Federației Internaționale a 
Sportului pentru Nevăzători (International 
Blind Sport Association – IBSA).

Meciurile de fotbal pentru nevăzători 
se joacă pe teren sintetic de dimensiuni 
reduse, 5 contra 5, în două reprize de câte 
20 de minute. Portarul nu are dizabilități 
de vedere, iar mingea folosită este una 
specială, cu un sistem de sunet care face 
zgomot în mișcare. Competiția, organizată 
de Asociația Nevăzătorilor din România și 
Federația Română de Fotbal, cu sprijinul 
Comitetului Național Paralimpic, are 
loc sub egida International Blind Sport 
Association – IBSA.

Echipa națională de fotbal pentru 
nevăzători a României a fost creată de către 
Asociația Nevăzătorilor din România în 
anul 2013. În susținerea organizării acestei 
selecționate naționale, asociația a primit 
un sprijin decisiv din partea Comitetului 
Național Paralimpic Român și a Federației 
Române de Fotbal, structuri ce au fi nanțat 
primele acțiuni interne și internaționale.

hiar dacă mai are un meci de principal) Florin Jidanu (antrenor

NAȚIONALA DE NEVĂZĂTORI NAȚIONALA DE NEVĂZĂTORI 
S-A CALIFICAT LA TURNEUL S-A CALIFICAT LA TURNEUL 

FINAL AL  CE DIN 2022FINAL AL  CE DIN 2022

Petrolul 52 Ploiești rămâne lider în Liga 
2 la fotbal, după victoria cu scorul de 

3-1 obținută pe terenul Unirii Dej, golurile 
galben-albaștrilor fi ind reușite în ultimul 
sfert al partidei. Gazdele au deschis scorul 
prin Manole, în minutul 55, din penalty, 
pentru ca egalitatea să fi e restabilită după 
un corner de pe stânga bătut de către Silviu 
Pană, spre colțul lung, și fructifi cat de către 
Constantinescu (minutul 76), cu o lovitură 
de cap trimisă din marginea careului mic. 
Petrolul a trecut în avantaj după 5 minute, 
Cebotaru (81) transformând impecabil un 
penalti, dictat după ce Măzărache a fost 
faultat de către Rus. În ultimul minut al 
timpului regulamentar de joc, Raul Avram 
a împiedicat golul de 2-2 la o execuție 
excelentă a lui Chira, iar apoi reușita lui S. 
Pană (90+2), cel care a profi tat de o deviere 
a lui Măzărache, a pus capăt emoțiilor, 
Petrolul bifând al șaptelea succes stagional 
din 8 etape.

În etapa viitoare, formația noastră va 
juca, duminică, de la ora 11.00, pe arena 
„Ilie Oană”, cu o altă nou-promovată, CS 
Comunal 1599 Șelimbăr.

Unirea: Răilean – Al. Rus, Burdeț (49 
Blaj), Kereki, Roș – Militaru, Cătinean 
(cpt), Ad. Pop (56 Al. Pop) – Frăsineanu (71 
P. Popescu), Cocian (56 Chira), Manole (71 
Blaj). Antrenor: Dragoș Militaru.

Petrolul: Avram – Pîrvulescu, Lică, 
Huja, Țicu (cpt) – Cebotaru, Seto (60 S. 
Pană) – Bratu (82 Chindriș), Tucaliuc (60 
Constantinescu), Vajushi (38 Măzărache) – 
Jarovic (46 Saim Tudor). Antrenor: Nicolae 
Constantin.

Au arbitrat: Andrei Florin (Tg. Mureș) – 
Ovidiu Timar (Oradea) și George Bogdan 
Duță (Bacău). Rezervă: Ioan Boldea 
(Ciuguzel).

Observatori: Dan Jinga (Bistrița) și Radu 
Bitea (Oradea).

PETROLUL RĂMÂNE LIDER ÎN LIGA 2

etrolul 52 Ploiești rămâne lider în Liga În etapa viitoare formația noastră va

Gimnastele Miruna Ciocîrlan şi Denisa Stoian, legitimate la secţia de gimnastică 
ritmică a CSM Ploieşti, au devenit vicecampioane la senioare cu un total de 141.602 

puncte, fi ind devansate de campioanele de la CS Corrado – CSŞ Unirea Iaşi (174.151 puncte 
prin Andreea Verdeş şi Laura Aniţei), dar încheind înaintea medaliatelor cu bronz Alenia 
Biringer şi Alexandra Nironca, de la CSM Arad (121.899 puncte). Miruna Ciocîrlan a 
acumulat 72.601 puncte, fi ind notată cu 18.617 la cerc, 18.600 la minge, 19.067 la măciuci şi 
16.317 la panglică, iar Denisa Stoian a avut un total de 69.001, după 16.500 la cerc, 18.767 la 
minge, 17.067 la măciuci şi 16.667 la panglică.

Cele două senioare au avut evoluţii bune şi în fi nalele pe obiecte, Denisa Stoian ocupând 
locul al 4-lea la minge, cu 19.250, urmată de Miruna Ciocîrlan (19.100), iar Miruna s-a clasat 
pe locul 4 la cerc, cu 20.550, la doar 15 zecimi de medalia de bronz, cucerită de Laura Aniţei 
(Corrado-CSŞ Unirea Iaşi), cu 20.700. Denisa Stoian a ocupat locul al 4-lea şi la panglică 
(15.850), în timp ce, la măciuci, Miruna Ciocîrlan a venit pe 5, cu 20.150, iar Denisa pe 6, 
cu 20.050.

În competiţia junioarelor, echipa CSM Ploieşti, formată din Sabina Enache şi Anisia 
Drăgan, a ocupat locul al 7-lea, cu un punctaj total de 126.083, la care Sabina a contribuit cu 
66.283, iar Anisia, cu 59.800. În fi nalele pe obiecte, Sabina Enache a ocupat locul al 6-lea la 
panglică. Totodată, la nivelul junioarelor ar fi  de remarcat numărul mare de sportive înscrise 
în competiţie, nu mai puţin de 46 de gimnaste de la 16 cluburi concurând pentru medalii.

Campionatele Naţionale de Junioare şi Senioare s-au desfăşurat în weekend şi au fost 
găzduite de Sala Polivalentă din Bucureşti.

MIRUNA CIOCÂRLAN ȘI MIRUNA CIOCÂRLAN ȘI 
DENISA STOIAN AU DEVENIT DENISA STOIAN AU DEVENIT 
VICECAMPIOANE NAȚIONALEVICECAMPIOANE NAȚIONALE
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