nă

GUVERNUL CÎȚU A FOST DEMIS
oțiunea de cenzură depusă de PSD
împotriva Guvernului României
a fost aprobată cu 281 de voturi ale PSD,
USR-PLUS, AUR, pesemne și câteva din
PNL- tabăra Orban. Pentru demitere
erau necesare 234 de voturi. Așa se face
că premierul Florin Cîțu, împreună cu ce
a mai rămas din Executiv, după plecarea
USR-PLUS de la guvernare, poate să meargă
acasă. Președintele Iohannis, văzut de mulți
principalul responsabil al crizei, va organiza
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„O afacere care nu produce decât bani este o afacere proastă.”

- Culese de Tata
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consultări cu partidele abia săptămâna
viitoare. Dar lucrurile sunt extrem de
neclare: PSD nu vrea să vină la guvernare,
însă dorește alegeri anticipate; USRPLUS acceptă formarea unui nou cabinet
împreună cu PNL, fără Florin Cîțu premier;
PNL, condus de Cîțu, exclude varianta unei
guvernări cu USR-PLUS și are un singur
nume de premier, Florin Cîțu. Celelalte
partide nu contează: UDMR va merge cu
orice la guvernare, mai puțin AUR, iar AUR

HAI SĂ DĂM MÂNĂ
CU MÂNĂ, SĂ FACEM
CRIZA ROMÂNĂ!

A

bia ce a
picat Câțu
deocamdată nu este un partid frecventabil
din jilțul mult prea
pentru nicio formațiune politică.
Continuare în pagina 6 mare de dregător
șef de țară, că
domnul președinte
a și ieșit să zică
două vorbe despre
situație:
E CRIZĂ!
No, apăi așa e,
domnu’ președinte.
Una pe care nu am
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
vrut-o și făcut-o
e fondul creșterii cazurilor de structurii UPU-SMURD; pentru achiziția noi, ci tocmai
infectare cu Sars-Cov2, Consiliul de aparatură medicală (ventilatoare de d u m n e a v o a s t r ă
Județean Prahova a alocat 4,091 mil. înaltă performanță cu conectare la sursa și toată șleahta
lei pentru sănătate. Suma va fi utilizată de oxigen, cu accesorii incluse), paturi de politicieni din
pentru: derularea în condiții optime a de terapie intensivă cu saltea antidecubit, Parlamentul României.
Nimic nou, însă. Suntem obișnuiți cu
laringoscop cu fibră optică cu vârf mobil,
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
aparat Rx mobil digital grafic, analizator crize, de mai bine de 30 de ani. Țara asta
ata de infectare cu Covid-19 la nivelul
electrochemiluministentă și unul automat n-a avut parte de niciun an fără ea. Piața
județului Prahova a ajuns la 4,93‰,
- hemoglobină glicozilată, cu accesorii Revoluției, feseniștii, maghiarii, minerii,
iar în Ploiești a depășit 6,40%. În total, cifra
incluse, atomizor, nebulizator pentru ilieștii, țărăniștii, securiștii, eșalonul doi,
localităților intrate în scenariul roșu se
dezinfecția aeromicroflorei, unitate CT capitaliștii, cederiștii, privatizările, iar
apropie de 70. Recordul absolut s-a înregistrat
media scan inovativă de urgență - toate minerii, tunarii, țeparii, trădătorii, băseștii,
în comuna Călugăreni, unde incidența de
pentru Spitalul Județean de Urgență. De pesediștii, pedeliștii, arșii, arestații, gazații,
îmbolnăviri în ultimele 14 zile este undeva la
asemenea, din aceste fonduri se va asigura corupții, demișii…etc etc etc
15,32%. Peste tot acolo unde rata de infectare
O țară care n-a avut niciun moment de
cofinanțarea de 20% a proiectului Fundației
a depășit 6‰ au intrat în vigoare restricțiile
Timken în vederea dotării secției de normalitate.
de noapte.
Și atunci, îmi vine întrebarea: La ce
chirurgie buco-maxilo-facială (BMF).
naiba se pricepe cu adevărat clasa politică
din școala de corecție? La economie? NU!
Vedem unde suntem. La industrie? NICI
ATÂT! La sănătate? NU! La drumuri? NU!
La învățământ, cultură sau sport? NU!…La
ceee?
Țara asta a bătut pasul pe loc, pentru
ampioana balcanică.
că ăștia care ne-au condus și, din păcate,
Așa am trecut-o pe
o mai fac încă, nu se pricep la NIMIC. Ba
Irina
Gabriela Popescu în
Ir
nu. Greșesc! Sunt experți în creat CRIZE!
ronic, nu? După un an, de fapt aproape doi, de când Rosal a
memoria
telefonului. Și de
m
Iar pentru asta sunt și plătiți. Gras. Și de la
ținut Ploieștiul sub imperiul gunoaielor, vine președintele ADIcând
i-am aflat povestea,
c
bugetul nostru și al altora, de afară.
m-am
străduit să găsesc fraze Deșeuri, Cristian Ganea, și ne anunță că operatorul a dat în judecată
m
Ei bine, într-un astfel de moment,
și
ș cuvinte potrivite. Să v-o asociația, cerând despăgubiri de 16 milioane de lei din cauza faptului țara are nevoie de un președinte care să
că nu i-au fost aprobate solicitările de majorare a tarifelor.
spun
sp și vouă.
acționeze ferm, fără ezitare, cu celeritate,
Nu, nu este o poveste
demn și capabil să lase haina de politician
din
d aceea care dă bine în
(pe care să n-o trântească de capota mașinii,
tabloide.
Sau mai știu eu ce
ta
pentru că nu i-a luat-o sepepistul din brațe)
istorioare
de buzunar, citite
is
și să o îmbrace pe aia de patriot responsabil.
zilnic
pe mii și mii de site-uri
z
Unul care să răspândească ceața din capul
care
apar precum ciupercile
c
politicienilor cu decizii clare dar, mai ales,
după
ploaie. Povestea Irinei
d
imediate.
este
e simplă: o dragoste curată
…Ce face însă întâiul gânditor al țării
pentru
sport. Știu, pare
p
într-un astfel de moment? Cheamă partidele
clișeistic,
dar despre asta este
c
la consultări…când?…”săptămâna viitoare”.
vorba.
v
Halal neamț! Și mă opresc aici!
Continuare în pagina 11

PESTE 4 MILIOANE DE
APROAPE 70
DE LOCALITĂȚI LEI PENTRU SPITALUL
AU INTRAT ÎN JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
SCENARIUL
P
ROȘU

R

IRINA GABRIELA
POPESCU, O CAMPIOANĂ
NĂSCUTĂ PENTRU SPORT

C

TOT ROSAL CU MIZERIA
DIN PLOIEȘTI, TOT
ROSAL A DAT ÎN
JUDECATĂ ADI-DEȘEURI

I

PAMFLET

Mă
Parol,
doare-n
băşcălie!
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Au fost semnate contractele de
finanțare pentru proiectele
organizațiilor non-profit din Prahova

www.ziarulploieştii.ro; www.zpl.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii
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Dacian Cioloș este
noul președinte al
USR PLUS
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Din misterele
Egiptului
Antic

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”

Psalm 49, 20
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Î

ntr-o emisiune găzduită de
Adriana Bahmuțeanu, Diana
Șoșoacă, senator al României (citiți
clar și răspicat și rețineți: SE-NATOR!), a zbierat cât au ținut-o gura
și plămânii, susținând că vaccinul
anti-Covid provoacă sterilitate
până la a treia generație. A repetat
de câteva ori drăcia asta, iar
Bahmuțeanca ținea ochii căscați
la ea, fără să aibă vreo reacție de
om cu un milimetru de creier sau
logică măcar.
-Madam Șoșo și Bahmu,
Logica e-așa amu:
Dacă Gheorghe e steril,
Cum gaia face copil?
Dacă tu devii sterilă,
Cum te lasă Gheo gravidă?
Din copilul nenăscut...
E nevoie să discut?
Ăla nu există... fel
Pentru a face-un puradel!
Puradelul nici atât,
Fiindcă nici nu s-a născut.
Deci, drăguțelor, cinstit,
Pandemia v-a tâmpit!

P

reședintele Iohannis a avut
o intervenție ciudată după
tragedia
de la Constanța: „Astăzi,
Editor: SC Sprinten Infomar SRL
din
păcate,
statul român a eșuat
Potrivit CODULUI PENAL,
în misiunea sa fundamentală de
răspunderea pentru conţinutul
textelor publicate aparţine autorilor.
a-și proteja cetățenii.” Mda, dar
ăla a eșuat și la Piatra Neamț, și la
OFERTĂ DE
Giulești, și la Iași, și la „Matei Balș”,
PUBLICITATE ÎN și la „Babeș”...
-Dacă nu mă-nșel,
ZIARUL PLOIEŞTII
Numărând nițel,
De vreo 7 ani
Caseta publicitară pe prima
pagină:
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe pagină
interior:
• tipar o culoare
- 3 RON/cm2 + TVA
Caseta publicitară pe ultima
pagină:
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de
interior

ică avem o premieră
absolută în Consiliul Local
Ploiești! Un ales municipal s-a
abținut de la votul unui proiect de
hotărâre al cărui inițiator chiar el
era. Este vorba despre HCL privind
atribuirea prin licitație publică a
licenței asupra mărcii „FC Petrolul
Ploiești”. Aha, omul una a scris și
alta a votat, care va să zică. Deci
alesul e un fel... de doi într-unul?
-Acum, amice, nu-i nicio rușine
Să ai două persoane-n tine.
Dar spune-ne și nouă, ca să știm,
Pe care dintre ele o plătim???

L

a protestul antivaccinare
și în general antiTOT de
la București, susținut inclusiv de
hAUR-ul lui Simion și de încă în
fașă partiduleț Dragnea, s-a mers
foarte mult pe muiatul inimilor
vizavi de credința ori necredința
în Dumnezeu. Ce să mai, cu ei era
Doamne-Doamne, în timp ce noi,
vaccinații, ne-am predat pe mâna
Satanei. Măi, să fie, la răcnetele
voastre, mai că n-aș crede că s-au
înfiripat pe-acolo sfinții...
-Steinhardt zice-o vorbă mare
La a Domnului chemare:
Hristos ne cere să fim buni,
Dar nu proști și nici nebuni!

S

upărat (încă) după ce a
pierdut președinția PNL, pe
care pesemne se aștepta să-o dețină
până la moarte, Ludovic Orban
își face un partid după pohtele
inimii sale: „Când voi fi convins că
PNL-ul a devenit o carcasă care nu
mai are nicio legătură cu partidul
istoric, sunt gata inclusiv să creez o
construcție politică care să continue
trecutul
Partidului
Național
Liberal, pentru ca în momentul de
față cei care conduc azi partidul nu
au nicio legătură cu PNL și nu au
nici legătură cu lucrurile în care eu
cred.”
-S-a spart PNL-ul, plici,
Ghinion, ce poți să zici?

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII PENTRU COMBATEREA
INFRACȚIUNILOR SILVICE

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică
au efectuat 6 percheziții domiciliare pe linia
combaterii delictelor silvice. Descinderile au
avut loc pe raza orașului Vălenii de Munte,
vizând un bărbat care ar fi comis mai multe
furturi de lemne. „În urma perchezițiilor
a fost identificată și ridicată cantitatea de
13 metri cubi material lemnos, deținută
fără documente de proveniență, cât și
înscrisuri relevante pentru cauză. Totodată,
a fost identificată și o căprioară ce a fost
predată unei asociații de profil, persoana
PAGINA
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care ar fi capturat-o fiind sancționată
contravențional.
Cercetările
sunt
continuate, efectuându-se verificări în zona
forestieră, de unde a fost sustras materialul
lemnos, fiind identificate cioatele provenite
de la arborii tăiați fără drept”, a precizat IPJ
Prahova. În cauză se efectuează cercetări,
potrivit IPJ Prahova, sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori,
furt de arbori, fals intelectual, uz de fals și
accesare ilegală a unui sistem informatic.
Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul
polițiștilor Serviciului Arme Explozivi și
Substanțe Periculoase și cei ai Serviciului de

Ludovic stă și gândește:
Gata, nu se mai lipește!
Dacă tot partidu-i zob,
Ia să-mi iau acum un ciob,
Să-mi fac din el o jucărie
Un PNL cu altă pălărie!
Noi: roagă statul paralel
Să
te
ajute
nițel...

I

onel Dancă, fost jurnalist și
băgător de seamă, astăzi, făcut
deputat de către PNL, scrie, după
ce a pierdut ciolănelul de partid
(n.n.-post de vicepreședinte, în
gruparea Orban):„Dragi colegi, la
nici o săptămână după Congresul
PNL, sunteți mulțumiți de alegerea
făcută?! Ce vă spun oamenii?
Sunteți mândri sau vă este rușine
de situația în care noul PNL a adus
țara? Vă spun sincer, mie îmi este
rușine cu noul PNL!”
-Dacă-i vorba de rușine,
Mie tare-mi pare bine
Să îți spun,
Bre, bărzăun:
Mi se pare indecent
Să fii tu în Parlament!

G

eorge
Simion
susține
că PNL ar fi încercat să
mituiască parlamentari ai AUR ca
să nu voteze moțiunea de cenzură
împotriva Guvernului Cîțu: „Au
încercat să ne dea mită. Funcții în
deconcentrate pentru apropiați,
ca parlamentarii AUR să nu fie
prezenți la moțiune. E vorba de
corupție la nivel înalt. Vreau să văd
ce fac procurorii. Avem înregistrări
audio-video, vom da astăzi presei,
am depus solicitare la DNA.”
-Am să-ți dau o veste proastă:
Dacă te duci în instanță,
Vezi că probele cu filme
Sunt nule în întregime!
Și-apoi, George, DNA
Crezi c-o fi de partea ta?

S

orin Grindeanu, premierul
trântit de propriul său partid,
se bucură că PSD ar putea ajunge
rapid la guvernare: „Românii au
nevoie de un Guvern responsabil și
cu soluții clare pentru problemele
urgente ale țării, aflându-ne în plin
val 4 al pandemiei în prag de iarnă.
Rămânerea actualului Executiv
la conducerea țării creează doar
instabilitate politică, economică
și socială.” El a cerut ca toți
parlamentarii PSD, USR, AUR și
aripa Orban din PNL să voteze
moțiunea la vedere:
-La pus guverne pe făraș
Ești, Grindeanule, fruntaș.

Investigare a Criminalității Economice, din
cadrul Inspectoratului Județean de Poliție
Prahova.

Responsabil deci nu ești
Nici măcar, deh, să tușești!

D

ar apropo, ia să vedem
dacă USR-PLUS votează
moțiunea în care sunt făcuți cu
ou și cu oțet: „Guvernul PNL USR - PLUS - UDMR a preferat
să condamne la sărăcie peste 7
milioane de români”; „Guvernul
PNL - USR - PLUS - UDMR a
servit fermierilor români doar
minciuni”; guvernarea PNL - USR
- PLUS - UDMR a avut o singură
prioritate: lupta pentru putere!”;
„Stop sărăciei, scumpirilor și
penalilor”.
-Foaie verde alunel,
Ai fi, USR, tembel,
Să recunoști, prin vot direct,
Că ai fost incompetent.
Dar mai rău și în final
USR, ai fost penal???

D

ar să vedeți ce scrie PSD în
moțiunea intitulată „Stop
sărăciei, scumpirilor și penalilorJos Guvernul Cîțu”: „fiecare român
este mai sărac cu 560 de euro după
măsurile care au distrus puterea
de cumpărare.” Păi, bre, sunt vreo
2-3 milioane de români care nu au
leafă și pensie de 560 euro, iar tu
vorbești că li s-a furat ceea ce nu
au?
-Tra-la-la și vai de voi,
Habar-n-aveți despre noi.
În concluzie, băieți,
De putere sunteți beți!

Î

n fine, Florin Cîțu a adoptat,
în ultima ședință, câteva
hotărâri și ordonanțe care, vezi
doamne, le-ar aduce un pic de
bunăstrare românilor. Printre
acestea,
majorarea
salariului
minim pe economie care, culmea,
îi va ajuta mai mult pe bugetarii
bine plătiți, având în vedere că
leafa lor este calculată în funcție de
nivelul salariului minim.
-Crezând că scapă de furie,
Ceaușescu a dat o sută.
La tine, Cîțule, se știe,
Nici o mie nu te-ajută!

UN TÂNĂR A DISTRUS TREI APARATE
DE JOCURI ELECTRONICE SUPĂRAT
CĂ A PIERDUT MAI MULȚI BANI
Incidentul a avut loc în comuna Bălțești.
Polițiștii din localitate au fost sesizați despre
faptul că un bărbat din comună ar fi distrus
trei aparate de joc. „Din cercetări a reieșit
faptul că, în timp ce se afla într-o societate
comercială, ce are ca obiect de activitate,
pariurile sportive și jocurile de noroc, un
tânăr în vârstă de 26 de ani, pe motiv că
a pierdut mai mulți bani, ar fi distrus trei
aparate, de tip jocuri electronice”, a precizat
IPJ Prahova. Cercetările sunt continuate
de polițiștii postului de poliție Bălțești, sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.
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DRUMUL VALEA DOFTANEI-BRĂDET
COSTĂ 642 MIL. LEI!
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

642, 051 milioane de lei, inclusiv TVA, va
costa reabilitarea și modernizarea DJ 102I,
Valea Doftanei (Prahova)-Brădet (Săcele,
Brașov), celebra variantă la DN1, despre
care autoritățile vorbesc de aproape 20 de
ani, fără să facă nimic în schimb. Se pare
că de data aceasta- să nu vorbim într-un
ceas rău!- lucrurile merg în direcția bună!
Suma de mai sus a rezultat din studiul
de fezabilitate comandat de Compania
Națională de Investiții și realizat de
asocierea de firme, asociere ce are calitatea
și de proiectant general, Sc Beta Cops
SRL& SC East Water Drillings SRL& 3TI
Progetti Italia-Ingegneria Integrata. La
ședința de săptămâna trecută, Consiliul
Județean Prahova a aprobat indicatorii
tehnico-economici precum și suma pe
care autoritatea județeană o va suporta
din bugetul propriu pentru realizarea
investiției. Astfel, CJ Prahova va cotiza cu
11, 206 milioane lei, din care construcţiimontaj (C+M), 5,185 mil. lei, cu TVA.

Suma va fi alocată în patru tranșe anuale
(TVA inclus): anul I-0,5 mil. lei; anul II-3,33
mil. lei; anul III-3,33 mil. lei; anul IV-3,047
mil. lei. Cota Consiliului Județean Brașov
se ridică la 14,77 mil. lei, diferența urmând
să fie suportată de statul român, prin CNI.
Deocamdată nu știm dacă valoarea va fi
plătită din bugetul național sau proiectul va
fi finanțat din fonduri europene (POIM).
Drumul județean DJ 102I pornește din
localitatea Câmpina și se termină la DN 1A,
în zona Săcele, punctul „la Șanțuri”, făcânduse astfel legătura între DN1 BucureștiPloiești-Brașov și DN1A București-PloieștiVălenii de Munte-Cheia-Săcele-Brașov,
pe varianta scurtă, de la Valea Doftanei.
Inițiatorii proiectului numesc această rută
drept una strategică pentru motivul că
șoseaua face legătura între partea de sud
a țării (județul Prahova) și partea centrală
(județul Brașov), traversând munții Baiului
(Gârbova), prin pasul Predeluș (altitudine
1.285 m). Lungimea șoselei este de 25,636

km: 13
13,22 km sunt pe raza județului Prahova
Prahova,
iar 12,435 km, în Brașov.
Durata de executie a investiției este de
42 luni, deci va fi gata prin anul 2025-2026.
În documente se arată și care sunt efectele
realizării invetiției: fluidizarea circulației
pentru toate categoriile de vehicule;
reducerea timpului de călătorie și creșterea
vitezei medii de deplasare pentru asigurarea

legăturii;
îmbunătățirea condițiilor de
siguranță a traficului rutier; reducerea
numărului de accidente; reducerea emisiilor
de poluanți și a impactului negativ asupra
mediului urban, prin creșterea fluenței
traficului; îmbunătățirea confortului în
timpul călătoriei; creșterea atractivității
zonei și atragerea de noi investitori;
decongestionarea DN1.

SCUTIERE
4 PROIECTE SELECTATE ÎN PROIECTUL
DE IMPOZIT
DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
E
PENTRU EROII
de municipalitatea ploieșteană. bugetareparticipativa.ploiesti.
Acestea sunt: optimizare zonă ro/) prin intermediul căreia
REVOLUȚIEI
de parcare autovehicule Zona cetățenii interesați au avut
Malu Roșu, Str. Sergent Erou posibilitatea de a încărca și
DIN 1989
Mateescu Gheorghe; Siguranță! prezenta proiectele, pe diferite
Fără
entorse!;
amenajare domenii de aplicare, cu impact
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

P

rimarul Andrei Volosevici propune
consilierilor locali să mențină
facilitățile pentru ploieștenii care se
încadrează în prevederile Legii 341/2004
a recunoștinței față de eroii-martiri și
luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluției române din decembrie 1989.
Aceștia vor primi scutire de la plata
impozitului datorat pe anul 2021 pentru
mijloacele de transport aflate în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 3 alin (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modificările și completările
ulterioare. Scutirea ar trebui să fie acordată
pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului. Guvernul
a aprobat, în 2021, o ordonanță care dă
posibilitatea acestei facilități. Volosevici
a declarat: „consider că această categorie
socială trebuie să beneficieze, în continuare,
de facilitățile fiscale sub forma scutirii de
la impozitul pe mijlocul de transport.” În
prezent, la nivelul municipiului Ploiești,
sunt 72 persoane incluse în prevederile legii,
iar scutirea implică o reducere de 28.000 lei/
an de la bugetul local.

S

-aa încheiat procesul
de votare a proiectelor
declarate eligibile în cadrul
programului
de
bugetare
participativă, iar în urma

acestuia, 4
dintre ele se
acestuia
încadrează pentru suma alocată
în acest an. Ca urmare, toate
aceste investiții vor fi incluse
în lista de investiții derulate

la nivel local, ce beneficiază de
finanțare din bugetul acestei
campanii. Prin intermediul
acestui instrument de lucru
electronic, cetățenii pot decide,
prin vot, proiectele care vor fi
incluse în bugetul campaniei.

SE REFACE PAVAJUL DE LA CASA SINDICATELOR

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

S

ăptămâna trecută, Primăria
Ploiești a anunțat că a semnat
contractul
de
lucrări
pentru
reamenajarea pavajului pietonal din
zona cuprinsă între Casa de Cultură a
Sindicatelor și magazinul Winmarkt.
Executantul este SC Andaur Construct
SRL, din Câmpina, care are obligația,
cităm din comunicatul de presă al
municipalității, „să asigure lucrările de
reamenajare ale obiectivului amintit,
precum și elaborarea documentației
tehnice aferente acestei investiții.”
Valoarea contractului se ridică la
410.913,28 lei, fără TVA. Potrivit

studiului întocmit de firma Sat CCH
Development, refacerea pavajului, pe
o suprafață de 1.735 mp, ar presupune:
desfacerea
placajelor
existente;
refacerea stratului de fundare prin
turnare de balasat stabilizat cu
grosime de 8-10 cm și a unui strat
de nisip de 5 cm; realizare pavaj
nou; demontare borduri existente
și înlocuirea cu altele noi; placarea
treptelor (desfacere placaj vechi,
returnarea treptelor și replacarea
cu material antiderapant colorat);
refacerea aticelor (placaje verticale și
orizontale) cu granit colorat.

Săptămâna pe scurt
BĂRBAT REȚINUT DUPĂ CE A
ÎNCERCAT SĂ FURE BANI DIN
SEIFUL UNEI BENZINĂRII
Polițiștii Secției nr. 2 de Poliție Ploiești au
fost sesizați de către un angajat al unei stații
de alimentare cu carburant din municipiu,
cu privire la faptul că un bărbat ar fi
încercat să umble la seiful amplasat într-un
birou nedestinat clienților, cu intenția de a
sustrage bani. „La fața locului s-au deplasat
polițiștii care au indentificat făptuitorul, în
persoana unui bărbat în vârstă de 33 de ani,
domiciliat în Ploiești. În urma cercetărilor

curte interioară a Colegiului
Național
„I.L.
Caragiale”
Ploiești;
Student
Garden.
Reamintim că, în cursul lunii
iulie, a fost lansată platforma
pentru bugetare participativă
în municipiul Ploiești (https://

s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză ar fi
intrat în unitatea respectivă, iar pe holul
care duce către grupul sanitar a observat că
un birou avea ușa deschisă, moment în care
ar fi pătruns în interior și ar fi încercat să
sustragă bani dintr-un seif. Bărbatul nu a
reușit să ducă activitatea la sfârșit, întrucât
a fost surprins de către un angajat al
societății, care ulterior a contactat organele
de poliție”, a precizat IPJ Prahova. Bărbatul
a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul
a fost prezentat Judecătoriei Ploiești, cu
propunere de arestare preventivă, ocazie cu

care instanța de judecată a dispus arestarea
preventivă a acestuia pentru o perioadă de
30 de zile. „Cercetările sunt continuate de
către polițiștii Secției nr. 2 de Poliție Ploiești,
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
tentativă furt calificat”, potrivit IPJ Prahova.

cu victime. Pompierii militari, potrivit ISU
Prahova, au acționat pentru asigurarea
măsurilor specifice.

O CISTERNĂ ȘI O AUTOBETONIERĂ
AU INTRAT ÎN COLIZIUNE PE DN72
Accidentul rutier a avut loc pe DN 72, la
Crângul lui Bot, după ce o cisternă încărcată
cu 16 tone de GPL a intrat în coliziune cu o
autobetonieră. La fața locului s-au deplasat
echipaje de pompieri. ISU Prahova a precizat
că nu au existat scurgeri de combustibil și,
din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat
PAGINA
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CCI: MEDIUL DE AFACERI, ÎNGRIJORAT DE CREȘTERILE
NECONTROLATE ALE PREȚULUI ENERGIEI ȘI GAZELOR
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

amera de Comerț și
Industrie Prahova a emis
un comunicat de presă prin care se
atrage atenția autorităților locale
și centrale în legătură cu situația
dificilă pe care o traversează
companiile, pe fondul scumpirii
energiei electrice și gazelor: „În

contextul în care Prahova este
unul dintre cele mai industrializate
județe din România, o serie de
companii importante din județ au
contactat CCI pe marginea acestui
subiect. Vorbim atât despre IMMuri, cât și despre firme mari și
foarte mari, investitori autohtoni,

dar și companii multinaționale,
care au ales să facă mari investiții
în Prahova și care contribuie
major la dezvoltarea sustenabilă
a județului nostru și a României,
dar și la bunăstarea comunității
locale, prin crearea de locuri de
muncă și prin nivelul ridicat de
taxe, impozite și contribuții pe care
le plătesc la buget. Aceste companii
se află în situații critice deoarece,
în condițiile unui buget prestabilit
și a unor contracte ferme aflate în
derulare și care trebuie onorate în
condițiile negociate, sunt puse în
fața unor creșteri chiar și de 60% a
cheltuielilor pentru energie, costuri
suplimentare ce în timp pot conduce
la concedieri masive, creșteri de
prețuri și ulterior la faliment,
deoarece antrenează creșterea
altor cheltuieli care pur și simplu
le sufocă activitatea. Acest lanț al

scumpirilor și blocajul economic
vor afecta inevitabil consumatorul
final, care va avea de suferit, atât
prin pierderea locului de muncă,
dar și în gospodăria proprie, fiind
nevoit să facă față creșterii prețului
energiei electrice și a gazelor, la
nivel individual. În același timp,
companiile solicită un cadru
legislativ coerent, flexibil și fără
birocrație care să încurajeze și să dea
posibilitatea dezvoltării de investiții
în domeniul energiei, private sau
prin programe guvernamentale,
on- sau off-shore, inclusiv energii
regenerabile, aspect ce ar putea
asigura o piață concurențială
corectă și generoasă care să conducă
la un echilibru între cerere și ofertă.
În sensul celor de mai sus, ținând
cont de implicațiile grave ce se vor
repercuta în economia românească,

COMUNA MĂNEȘTI A SCĂPAT DE GRIJA
ASFALTĂRII UNUI DRUM COMUNAL
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova va
prelua drumul comunal 25A
Mănești-Coada Izvorului-limită județ
Dâmbovița cu scopul de a moderniza
această cale rutiere ce va avea ca efect
îmbunătățirea mobilității populației,

a bunurilor și serviciilor, dezvoltarea
economică a zonelor rurale traversate de
acesta. Practic, șoseaua va lega DJ 101
A, din Prahova, de DN 72, pe tronsonul
din
Dâmbovița
(limită
PrahovaVlădeni-Dărmănești). Șoseaua ce face

obiectul trecerii din domeniul public al
comunei Mănești în cel al CJ Prahova
are o suprafață de 74.961 mp (din acte)
și 76.199 mp rezultați din măsurătoare.
Costurile modernizării nu se cunosc
deocamdată.

AU FOST SEMNATE CONTRACTELE
DE FINANȚARE PENTRU PROIECTELE
ORGANIZAȚIILOR NON-PROFIT DIN PRAHOVA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

S

ăptămâna trecută, vă spuneam că au fost afișate rezultatele
concursului de proiecte pentru finanțare nerambursabilă din
fondurile Consiliului Județean Prahova, alocate pentru activități
non-profit de interes județean. Între timp, CJ a semnat contractele cu
ONG-urile câștigătoare. Valoarea pe fiecare proiect care s-a încadrat
în suma generală de 200.000 lei aprobată este următoarea: Aruncă
responsabil pentru viitor (Asociația Club Sportiv Isports)-8.127
lei; Cupa Națională de Ciclism pe Șosea RGT-Seciu 2021
(Asociația Județeană de Ciclism pe Șosea)-20.750 lei; Promovarea
Handbalului în Ploiești (Asociația Club Sportiv Academia de
Juniori Ploiești)-14.000 lei; Excelență în sportul alb (AS s&f Tennis
System Club Sportiv de Tenis)-40.000 lei; Cupa Elitelor Prahova
(Asociația Club Sportiv HM junior 2007)-20.700 lei; Educația
inovativă la grădiniță (Asociația Frunză de Stejar Plopeni)-15.000
lei; Camerala Muzicor (Asociația Muzicor)-6.612 lei; Tineri cu
P

• Publicitate • Publicitate

• VÂND CASĂ LOCUIBILĂ ÎN COMUNA ARICEȘTII
- ZELETIN NR. 333 ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAŢĂ
DE 1327 MP. PREŢ NEGOCIABIL. TEL. 0723 100843

12 396 lei; Educația Tinerilor
atitudini civice 2 (Asociația Ares`el)
Ares`el)-12.396
(Asociația de Sprijin și Binefacere România)-13.500 lei; Educație
pentru sec.XXI, de la stem la steam, în Prahova (Asociația Alianța
Franceză Ploiești)-10.000 lei; Împreună pentru spiritul civic
(Asociația Viitorul Tinerilor)-13.900 lei.
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PARCAREA
GRATUITĂ
PENTRU
MAȘINILE
ELECTRICE
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
n proiect de hotărâre aflat în
dezbatere publică ar urma, dacă
bineînțeles va fi aprobat de legislativul local,
să-i scutească de plata parcării pe deținătorii
de autoturisme electrice din Ploiești. De
această facilitate ar urma să beneficieze
persoanele fizice, dar și juridice. Și, evident,
este vorba numai despre parcările deținute și
gestionate de SGU Ploiești. Proprietarii vor
primi abonamente gratuite personalizate
ce vor avea înscrise informații cu privire
la emitentul abonamentului, numărul
de înmatriculare al autovehiculului,
valabilitatea abonamentului, etichete
holografice și semnătura emitentului. Ideal
ar fi ca în respectivele locuri de parcare
să fie și aparate de încărcare, așa cum au
procedat alte orașe din țară.

U

• PROPRIETAR, VÂND 5800 MP ÎN INTRAVILANUL
ORAȘULUI BĂICOI, STR. OITUZ, TOATE UTILITĂŢILE
LA STRADĂ, IDEAL PENTRU COMPARTIMENTARE
ÎN LOTURI DE 500 MP, PREŢ PROMOŢIONAL
10 EURO/MP. TEL. 0724 261226

Săptămâna pe scurt
TÂNĂR DROGAT,
DEPISTAT LA VOLAN
Polițiștii Stațiunii Bușteni, în timp
ce executau atribuțiile de serviciu, pe
Bulevardul Libertății - DN1 – E60, au oprit
pentru control un autoturism la volanul
căruia se afla un tânăr de 21 de ani, din
municipiul București. „S-a procedat la
testarea conducătorului auto cu aparatul
Drager DrugTest, care a indicat un rezultat
pozitiv privind prezența unor substanțe ce
pot avea efecte psihoactive în organism,
fapt pentru care a fost condus la o unitate
medicală, unde i-au fost recoltate mostre

în climatul investițional și in
nivelul de trai al populației,
Colegiul de Conducere al Camerei
de Comerț si Industrie Prahova
trage un semnal de alarmă și
solicită în mod respectuos factorilor
decidenți să propună și să susțină
soluții viabile și să ia măsuri care
să sprijine comunitatea de afaceri
în contextul creșterii necontrolate
a prețului energiei.” Acum, am
adăuga noi, pe fondul situației
prezentate de CCI, populația ar fi,
în final, cel mai afectată dat fiind
faptul că va trebui să suporte și
eventuala pierdere a locului de
muncă și prețul necontrolat al
energiei și gazelor, dar în general
toate prețurile, fiindcă firmele asta
vor face, nu vor suporta pierderile,
ci vor trimite toate costurile în
produsul final...

biologice”, a precizat IPJ Prahova. În
cauză, a mai anunțat IPJ Prahova, a fost
întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de conducerea pe drumurile
publice a unui vehicul sub influența unor
substanțe psihoactive.
ACCIDENT PE DN1A, ÎN ZONA
CARTIERUL MITICĂ APOSTOL
Accidentul rutier s-a produs pe DN1A, la
intersecție cu o stradă adiacentă, după ce un
auto și o motocicletă au intrat în coliziune.
În urma impactului, conducătorul
motocicletei, un bărbat în vârstă de 58 de

ani, a fost rănit și a fost asistat medical la
fața locului. Conducătorul autoturismului,
un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost testat
cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost
negativ. Traficul rutier, potrivit IPJ Prahova,
a fost restricționat pe sensul către București,
pentru a permite intervenția echipajelor de
salvare.

ACCIDENT LA VĂLENII DE MUNTE.
DOUĂ AUTO AU INTRAT ÎN
COLIZIUNE
Accidentul rutier s-a produs, potrivit IPJ
Prahova, la intersecția străzii Berevoiești
cu strada Petru Rareș, după ce două auto
au intrat în coliziune. În urma impactului,
o fetiță în vârstă de 3 ani a fost rănită și
a necesitat transportul la spital. Cei doi
conducători auto, respectiv un bărbat în
vârstă de 31 de ani și o tânără în vârstă de
21 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest,
iar rezultatul a fost negativ. IPJ Prahova a
anunțat că nu au existat probleme legate de
trafic în zona unde s-a produs accidentul
rutier.

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii
7 -13 octombrie 2021

BANI EUROPENI PENTRU PREGĂTIREA TÂRGUL DE
A DOUĂ PROIECTE FINANȚATE DIN TOAMNĂ SE
FONDURI UE 2021-2027 DESFĂȘOARĂ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

P

e data de 22.09.2021,
22 09 2021 Agenția
pentru
Dezvoltare
Regională
Sud Muntenia (lider de parteneriat) și
Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene, în calitate de Autoritate
de Management pentru Programul
Operațional Asistență Tehnică, au
semnat un contract de finanțare al cărui
obiect îl reprezintă acordarea finanțării
nerambursabile pentru pregătirea de
proiecte finanțate din perioada de
programare 2021-2027. Domeniile țin
de mobilitate urbană, regenerare urbană,

infrastructură și servicii publice de
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu
cu potențial turistic și infrastructură
rutieră de interes județean + variante
ocolitoare și/sau drumuri de legătură.
Valoarea totală a contractului de finanțare
este de 32.641.231, 14 lei, din care valoare
eligibilă-28.559.100, 34 lei.
La nivelul regiunii Sud Muntenia au fost
selectate 33 fișe de proiect, din care 17 sunt
cuprinse în actuala cerere de finanțare,
acestea fiind depuse de 10 autorități
publice. Printre acestea se regăsește și
Primăria Ploiești, care va primi finanțare
pentru
realizarea
documentațiilor
tehnico-economice pentru două proiecte
de investiții importante, ce urmează să fie
depuse spre finanțare pentru perioada de
programare 2021-2027.
Primul, în domeniul regenerare
urbană, se referă la proiectul „Pietonizare

și trafic controlat în zona centrală, inclusiv
amenajare piste pentru biciclete pe traseele
prioritare din planul de mobilitate, puncte
bike-sharing, amenajare zone verzi, zone
de odihnă, zonă de spectacole, zonă
comerț pentru evenimente, iluminat
ornamental, wi-fi, inclusiv dotări și
echipamente”-în valoare totală eligibilă
de 5.129.399,46 lei.
Pe domeniul mobilitate urbană se
va depune pentru finanțare proiectul
„Îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate
prin completarea legăturilor inelare între
zonele Sud și Est”- valoarea totală eligibilă
alocată fiind de 1.940.571,63 lei.
Astfel, anunță Primăria Ploiești,
fondurile alocate în vederea realizării
documentațiilor
tehnico-economice
pentru cele două proiecte de investiții au
valoarea totală eligibilă de 7.069.971, 09
lei.

PÂNĂ
DUMINICĂ

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

T

ârgul de toamnă din acest an, organizat de
Primăria Ploiești, SC „Hale și Piețe” și SGU
se desfășoară până duminică, 10 octombrie. La
acest eveniment, ajuns la a XIX-a ediție, participă
producători autohtoni de legume-fructe, din
domeniul vinificației, de produse tradiționale
românești, meșteri artizani etc, ce vor prezenta
mărfurile în standuri special amenajate. După
cum deja cunoașteți, acest târg are loc la Halele
Centrale și în Piața Vest. Atenție însă, manifestarea
se supune restricțiilor Covid și este foarte posibil,
pe fondul creșterii incidenței îmbolnăvirilor, să se
ia pe parcurs noi măsuri care să asigure siguranță
și pentru cumpărători, dar și pentru cei de la
standuri.

3.240 DE PRAHOVENI PRIMESC
VENITUL MINIM GARANTAT
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

L

a sfârșitul lunii august,
august 156.944
156 944 de români primeau venitul
minim garantat, efortul financiar la nivel național fiind
de 40, 42 milioane de lei. În Prahova, beneficiau de acest ajutor
3.260 de persoane, cu un cuantum de plată de 776.500 lei (luna
august). Localitățile cu cele mai multe persoane care primesc
acest ajutor de la stat sunt Ploiești-222 de persoane, Mizil-182,
Filipeștii de Pădure-116, Șotrile-115 și Sângeru-108. Cele mai
puține ajutoare sociale se acordă la Sinaia-2 persoane, Blejoi-3,
Cocorăștii Mislii-5, Păulești și Cocorăștii Colț-6, Plopu, Ceptura,

Brebu-7. Sub aspectul vârstei beneficiarilor, 283 sunt persoane
până în 25 de ani, 101 au între 25-29 ani, 534 fac parte din grupa
30-39 ani, 846 sunt între 40-49 ani, 635 au între 50 și 55 de ani, iar
800 mai mult de 55 de ani. Media lunară pe asistat este de 238, 19
lei. Cât privește reîncadrarea în muncă a unor categorii, în 2020
și în 2021 nu au existat persoane apte de muncă, beneficiare de
venit minim garantat, cărora le-a încetat ajutorul social pentru
că au refuzat un serviciu ori nu au participat la măsurile de
stimulare a ocupării și de formare profesională. În anul 2020
s-au încadrat în muncă 218 persoane beneficiare de venit minim
garantat, dintre care 163 și-au păstrat locul de muncă. În anul
2021, în primele opt luni s-au încadrat în muncă 80 de persoane,
dintre care 11 și-au păstrat locul de muncă.
Tot în luna august, în Prahova mai primeau alocație pentru
susținerea familiei 2.967 persoane, cu un volum al plăților de
481.003 lei (162,117 lei/lună/persoană).

PRIMARUL DIN HÎNCEȘTI, ÎN
NE PUTEM IMPLICA ÎN
DEZVOLTAREA ORAȘULUI! VIZITĂ DE LUCRU LA PLOIEȘTI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
M

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A

sociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Polul
de Creștere Ploiești-Prahova îi invită pe locuitori să se
implice activ în procesul de definire a Strategiei de Dezvoltare
Integrată Urbană (SIDU) pentru perioada de finanțare 20212027. Pentru aceasta, cei interesați trebuie să completeze, până pe
data de 31 octombrie, chestionarele disponibile la adresa https://
www.surveymonkey.com/r/BQQV85N.
De asemenea, chestionarul dedicat mediului de afaceri poate fi
accesat la link-ul https://www.surveymonkey.com/r/BNQ6VYN.
La aceste întrebări/propuneri pot răspunde locuitorii din Ploiești,
Băicoi, Ariceștii Rahtivani, Barcănești, Berceni, Blejoi, Brazi,
Dumbrăvești, Târgșoru Vechi, Valea Calugărească și Păulești.

Săptămâna pe scurt
S-A ALES CU DOSAR PENAL. O
ȘOFERIȚĂ A REFUZAT RECOLTAREA
DE PROBE BIOLOGICE
Polițiștii Serviciului Rutier, în timp
ce executau serviciul de supraveghere și
control al traficului rutier, pe strada Valea
Albă, din orașul Bușteni, au oprit pentru
control un autoturism la volanul căruia, se
afla o femeie, în vârstă de 39 de ani. „Întrucât
conducătoarea auto emana halenă alcoolică,
i s-a solicitat să fie testată cu aparatul
etilotest, însă aceasta a refuzat, fapt pentru
care a fost condusă la o unitate medicală,
pentru a-i fi recoltate mostre biologice de

sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În
prezența doctorului de gardă, din cadrul
unității medicale, conducătoarei auto i s-a
adus la cunoștință necesitatea recoltării
mostrelor biologice de sânge, în vederea
stabilirii alcoolemiei, însă și de această dată

P

rimarul Andrei Liviu Volosevici a primit, deunăzi vreme,
vizita oficială de lucru a primarului municipiului Hîncești,
din Republica Moldova, Botnari Alexandru. Reprezentanții de
peste Prut și-au exprimat intenția de a derula o serie de parteneriate
la nivel economic, comercial, cultural și interinstituțional cu
municipiul Ploiești. Întrevederea a continuat cu un soi de schimb de
experiență acumulată în domeniul administrației publice, precum
și împărtășirea soluțiilor eficiente aplicate, de-a lungul anilor,
pentru buna gospodărire a comunității. Primarul Volosevici și-a
manifestat întreaga deschidere față de propunerile și oportunitățile
de dezvoltare la nivelul celor două localități, în contextul acordului
de înfrățire existent între cele două localități încă din anul 2003.
a refuzat”, a precizat IPJ Prahova. În cauză,
potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit dosarul
penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii
de refuz sau sustragere de la prelevarea de
mostre biologice.
ACCIDENT MORTAL PE DJ 102, LA
VĂRBILĂU
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit
după ce a fost acroșat de un autoturism.
Accidentul rutier s-a produs în satul
Coțofenești, comuna Vărbilău. Victima se
angajase în traversarea părții carosabile
moment în care ar fi fost acroșat de un auto.
În urma impactului, bărbatul în vârstă de
45 de ani a murit. Conducătorul auto, un
bărbat în vârstă de 48 de ani, a fost testat cu
aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Traficul rutier în zona unde s-a produs
accidentul a fost restricționat pe un sens,
pentru a permite efectuarea cercetărilor la
fața locului.
ACCIDENT PE DN1, LA COMARNIC
Accidentul rutier s-a produs pe DN1,
pe raza localității Comarnic, în eveniment
fiind implicate două autoturisme și un
pieton. În urma impactului, două femei,
în vârstă de 59 de ani, respectiv 44 de ani,
au fost rănite și au necesitat transportul la
spital pentru îngrijiri medicale. Persoanele
implicate în accident au fost testate cu
aparatul etilotes, iar rezultatul a fost negativ.
„Cercetările sunt continuate sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală
din culpă”, a precizat IPJ Prahova.
PAGINA

5

ACTUALITATE

Ziarul Ploiestii
7 -13 octombrie 2021

GUVERNUL CÎȚU A CĂZUT:
VEOLIA A PORNIT
IRECONCILIERE TOTALĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE
POLITICA ROMÂNEASCĂ
PRIMĂRIA SE PREGĂTEȘTE SĂ PLĂTEASCĂ
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

continuare din pagina 1

M

oțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu a avut un deznodământ
previzibil: România a rămas fără guvern în plin val patru al pandemiei, cu o
zi în care s-a înregistrat recordul de peste 15.000 de îmbolnăviri. Despre conținutul
moțiunii, avem două remarci: 1-peste tot USR-PLUS este acuzat laolaltă cu PNL
și UDMR, iar cu toate acestea, useriștii și aripa PNL Orban au votat pentru căderea
Guvernului, deci inclusiv au acceptat că „au distrus țara”; 2-PSD spune că Guvernul l-a
sărăcit pe fiecare român cu 560 euro, fără ca măcar cineva să sesizeze faptul că sunt 2-3
milioane de oameni care nu au într-o lună astfel de venituri.

C

eea ce este de remarcat este că în actuala
structură politică din Parlament nu mai
poate fi vorba despre o reconciliere politică.
Ori dacă ar fi, s-ar face, vorba nu știu cui, cu
înghițirea broaștei. S-au spus cuvinte grele de
tot azi pentru a mai fi posibilă alianța USR cu
PNL. A PNL cu PSD. Poate singura alianță
posibilă care să preia țara ar fi PSD-AUR. Dar
să spicuim din grozăviile care s-au spus astăzi
din locul în care locuiește așa-autointitulata
elită a României:
-Diana Șoșoacă (ex-AUR): Dacă dvs
sunteți Superman, eu sunt Xena, prințesa
războinic; Lipsește de aici autorul moral al
tuturor crimelor, criminalul moral, Raed
Arafat; Când o să aduc sacul (n.n. –de mort)
următoarea dată, vă bag în el (n.n.-pe Cîțu)
și trag fermoarul;
-Pavel Popescu (PNL): Azi fugiți ca
șobolanii lui Clotilde. Plecați (n.n.-referire
la USR) cu o bază de date din MS pe care
dl Cioloș o va folosi în cele patru runde de
alegeri;
-Sorin Grindeanu (PSD): Mă adresez
exclusiv USR. Trebuie să vă recunoașteți
public contribuția la dezastrul acestei

guvernări. Ați vrea să dați delete anului în
guvernări
care ați fost la guvern. Moțiunea e și despre
eșecul vostru;
-Marcel Ciolacu (PSD): Trebuie să
plecați azi. 9 luni v-ați bătut ca chiorii
pentru șefia PNL. Ați ajuns șef peste un
hoit politic; Ați distrus țara în lupta pentru
ciolan; Tu, Florin Cîțu, ai eșuat, big time; Ați
distrus campania de vaccinare, iar acum îi
faceți pe români proști; Ați scos România
din Europa; Acest guvern a mințit, a furat,
a distrus România; Florine, Superman, ai
căzut în cap. Zboară acasă lin.
Florin Cîțu (PNL): Astăzi a murit
moralitatea. Moțiunea PSD, cel mai mare
inamic al vostru, e susținută de USR-PLUS.
Am arătat foarte clar, cu mine premier,
guvernarea nu e un joc de copii răsfățați.
Sunt dezamăgit, USR joacă alba-neagra cu
guvernarea. Dragi români, vă cer scuze că
am crezut în USR. Prin votul de azi, USR
zice că au avut miniștri incompetenți. USR
nu are ce mai căuta la Guvernare;
Dan Barna (USR): Ați fi putut fi
Superman, dar ați ales să fiți un oarecare
banal Florin Cîțu.

SUBVENȚII DE 48 MIL. LEI!

V

eolia Energie Prahova a anunțat că
au fost întrunite condițiile pentru
a da drumul la încălzire pentru sezonul
rece 2021-2022. Compania a precizat,
într-un comunicat de presă, următoarele:
„Ținând cont de temperaturile înregistrate
în ultimele zile, Veolia Energie Prahova
anunță că, în data 5 octombrie 2021, au fost
îndeplinite condițiile legale de începere
a sezonului de încălzire 2021-2022 în
municipiul Ploiești. Furnizarea agentului
termic pentru încălzire se va face în mod
automat, pe baza unei diagrame de reglaj
ce ține cont de temperatura exterioară,
pentru asigurarea confortului termic optim
în apartamente, neexistând o intervenție
umană care să modifice parametrii. Când
temperatura exterioară depășește valoarea
de 13,5°C, furnizarea agentului termic
se întrerupe în mod automat. Compania
rămâne la dispoziția clienților săi prin
intermediul Centrului de Apel non-stop al
Veolia Energie Prahova, la numerele 0 800
800 255 (gratuit, în rețeaua Telekom) și
0244 408 888 (tarif normal, în orice rețea
de telefonie fixă sau mobilă), precum și pe
adresa de email ploiesti@veolia.com sau la
Biroul de Relații Clienți.” Veolia le-a cerut
reprezentanților asociațiilor de proprietari
care încă execută lucrări la instalațiile
interioare de căldură să anunțe compania,
în cel mai scurt timp, data la care acestea
vor fi finalizate, pentru ca tehnicienii
Veolia să poată încărca și pune în funcțiune
instalațiile de încălzire.
Cât despre prețuri, reamintim că tariful
de producere, transport și distribuție

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
este de 431,47 lei/Gcal (TVA inclus). La
acesta se adaugă suma de 34,39 lei/Gcal
(40,92 lei cu TVA) reprezentând valoarea
diferenței unitare de recuperat ca urmare a
modificării prețului combustibilului folosit

la producerea energiei termice livrată,
rezultând, așadar, un preț de 472,39 lei cu
TVA. Abonații vor plăti însă prețul local
de referință, de 186,97 lei/Gcal (222,49
lei cu TVA); diferența de 210,00 lei/Gcal
(249,90 lei cu TVA) va fi achitată din
bugetul Primăriei Ploiești, adică de toți
contribuabilii din acest oraș. În acest an,
Primăria a rezervat pentru subvenție o
căruță de bani, respectiv, 48,010 milioane
de lei! Reamintim că, începând cu 2012,
municipalitatea a plătit următoarele sume
de bani drept subvenție la energia termică:
67,947 milioane lei 2020; 1,68 mil. lei în
2019; 6,5 mil. lei în 2018; 23,435 mil. lei în
2017; 11,319 mil. lei în 2016; 9,8 mil. lei în
2014; 31,8 mil. lei în 2013; 48,078 mil. lei
în 2012.

PRIMĂRIILE, OBLIGATE SĂ TIPĂREASCĂ FORMULARELE
PENTRU AJUTORUL LA GAZE ȘI ENERGIE

M

inistrul Muncii, Raluca Turcan, a
precizat că primăriile vor avea cel
mai important rol în acordarea sprijinului
financiar la plata facturilor de gaze și
electricitate pentru cei cu venituri mici,
potrivit normelor metodologice ale Legii
consumatorului vulnerabil. Aceasta a spus
că primăriile au obligația să tipărească
formularele de cerere, să analizeze

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
solicitările venite de la populație și să facă
din șase în șase luni verificările prevăzute
de actul normativ. Ministrul a reamintit
că prin aplicarea de la 1 noiembrie 2021 a
Legii consumatorului vulnerabil va crește
nivelul de venituri până la care se acordă
ajutorul dat de stat și estimează că peste
500.000 de gospodării vor beneficia de
acest sprijin.

TOT ROSAL CU MIZERIA DIN PLOIEȘTI,
TOT ROSAL A DAT ÎN JUDECATĂ ADI-DEȘEURI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
continuare din pagina 1
cum noi nu știm la ce
perioadă se referă Rosal, dar
ar fi bine să îi aducem aminte că,
pentru deșeurile menajere, fiindcă la
așa ceva se referă contractul RosalADI Deșeuri, din iulie plătim mai
mult cu aproape 26%. Adică, în loc
de 13,5 lei/persoană, factura a venit
majorată la 17 lei/persoană! Și la
urma urmei ADI-Deșeuri ar trebui
să i-o ia înainte operatorului și să-l
dea în judecată pentru faptul că a
ținut orașul în mizerie atâta amar
de vreme. Și dacă vă uitați atent încă
îl ține, fiindcă o serie de grămezi de
deșeuri scapă cumva între cele două
contracte, cel de curățenie al căilor
publice (Primăria Ploiești) și cel de
deșeuri menajere (ADI Deșeuri).

A
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Dar vestea rea e că deocamdată nu
scăpăm de murdărie. Luni, Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriat pentru Managementul
Deșeurilor Ploiești- Prahova” a
organizat două ședințe: prima a fost
pentru sectoarele 3, 4 și 5, pentru
rezilierea contractului cerută de
operator (tot Rosal!); a doua a
vizat sectoarele 2 (cu Ploiești) și 6,
unde autoritățile doresc să rezilieze
contractul cu Rosal. Dar ce să vedeți,
în ambele cazuri n-a fost cvorumul
necesar pentru a se putea vota. Mai
mult, în cazul sect. 2-6, se pare că
unii primari au împuternicire de la
consiliile locale să se opună rezilierii
contractului, iar alții nu au luat
niciun mandat de la aleșii locali.
Așa că ADI-Deșeuri, la propunerea
președintelui CJ, Iulian Dumtrescu,

care este, prin statut, și președintele
ADI-Deșeuri, a amânat ședința
pentru 13 octombrie. Acesta le-a
transmis primarilor:„ suntem în
punctul în care nu cred că are de ce să
vă fie teamă dacă hotărâți să reziliați
contractul. Contractul în sine are
niște deficiențe pe care noi le-am tras
după noi. La un moment dat, trebuie
să ducem și noi județul mai departe,
să facem colectare selectivă. Riscăm
să rămânem în urmă în raport cu alte
județe, riscăm ca prețul să crească
foarte mult cu tot felul de taxe care țin
de aplicarea unor prevederi europene.
Încercarea noastră de a tolera și de a
nu rupe pisica cred că a durat destul
de mult, iar până la urmă lucrurile
nu s-au schimbat față de cum erau
acum vreo șase luni sau mai mult.”

REZILIEREA CONTRACTULUI, AMÂNATĂ
DEOCAMDATĂ!
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PREȘEDINTELE IOHANNIS, PRIMUL LAUREAT DIN
ROMÂNIA AL PREMIULUI „CAROL CEL MARE”
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

A

casă îl înjurăm, în Europa
este premiat. Cam așa stau
lucrurile în privința președintelui
României, Klaus Iohannis, care a
primit, pe 2 octombrie, Premiul
internațional „Carol cel Mare al
orașului Aachen-Pentru unitatea
Europei” 2020. Comitetul director
a decis ca premiul să meargă
către șeful statului român ca
recunoaștere a meritelor în ceea
ce privește „conducerea României
pe o traiectorie pro-europeană,
bazată pe valorile statului de
drept, pentru eforturile depuse
pentru
consolidarea
Uniunii
Europene și a statelor membre,
precum și pentru promovarea
echității, a protecției minorităților
și a diversității culturale și pentru
rolul său de creator de punți de
legătură între societățile din vestul
și estul Europei.” Distincția poartă
numele împăratului fondator
al
Imperiului
Carolingian,

supranumit „Părintele Europei”.
De la înființarea acestui premiu,
mai multe personalități europene
au fost laureate, printre care
Winston
Churchill,
Henry
Kissinger, Václav Havel, JeanClaude Juncker, Angela Merkel,
Donald Tusk, Herman Van
Rompuy, Martin Schulz, Papa
Francisc, Simone Veil, Regele
Juan Carlos al Spaniei, Emmanuel
Macron, António Guterres sau
Papa Ioan Paul al II-lea, ultimul
primind, în 2004, singurul Premiu
Extraordinar „Carol cel Mare”
acordat până în prezent.
Președintelui României i-au
mai fost decernate mai multe
distincții internaționale: premiul
„Otto cel Mare” al orașului german
Magdeburg, Premiul European
„Coudenhove-Kalergi”,
premiul
„Franz Josef Strauss” din partea
Fundației Hanns Seidel, premiul
Fundației Hermann Ehlers pentru

sprijinirea statului de drept și a luptei
anticorupție”, Ordinul Sfântului
Gheorghe (Berlin), distincția
„Light Unto the Nations”, premiu
acordat de către Comitetul Evreiesc
American
(American
Jewish
Committee-AJC).

PREȘEDINTELE, „ENERVAT
DE AFIRMAȚIILE
BUDAPESTEI PRIVIND
TRANSILVANIA”
La o dezbatere publică
organizată
la
Aachen,
în
Germania, cu o audiență la cel mai
înalt nivel european, președintele
Klaus Iohannis a avut o reacție
fermă la afirmațiile liderului de
la Budapesta, când a comparat
anexarea Crimeei cu Tratatul
de la Trianon: „Și pe mine mă
enervează, ba chiar mai mult decât
pe dumneavoastră, afirmațiile
lor (n.n.-ale ungurilor) despre
Trianon. Eu sunt președintele

statului. Eu sunt din Transilvania
Transilvania.
statului
Noi am decis, prin vot popular,
adică noi ca popor am zis că vrem
să aderăm la România, nu am
furat nimic de la nimeni, a fost
autodeterminarea, dreptul nostru
de autodeterminare. Transilvania
așa a devenit parte a României.
Atunci Transcarpatia a devenit
parte a Ucrainei și așa mai departe.
Dar toate acestea nu trebuie, nu se

dorește, nu vrea nimeni să le facă
dorește
retroactive, nu vrea nimeni să
pună sub semnul întrebării niște
procese istorice. Poate că asta
fac niște populiști, dar populiștii
aceștia, asta este, există în Europa
și cred că ei nu pot fi combătuți
decât prin rezultate. Împotriva
populiștilor poți să încerci să iei
atitudine, dar acest efort ar aduce
numai rezultate parțiale.”

DACIAN CIOLOȘ ESTE NOUL PREȘEDINTE AL USR PLUS
BIROUL NAȚIONAL ESTE DOMINAT ÎNSĂ DE „OAMENII” LUI BARNA
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
Bulai, Nicolae Tanasă, Marius Vulcan,
Raluca Rusu, Adrian Niță, Oana Ozmen,
Antonio Pârâu-Enache și Ionela Alexandra
Bulgaru. Din Comisia Națională de Cenzori
vor face parte Ioana Andreea Dineț, Ovidiu
Radu și Alexandru Gabriel Andronache.
Cel mai probabil, Dan Barna va ocupa a
doua cea mai importantă funcție în partid
după Cioloș, cea de prim-vicepreședinte. La
congres nu s-a tranșat însă această discuție,
dar cel mai sigur așa se va întâmpla.

D

acian Cioloș a câștigat alegerile
pentru președinția USR-PLUS.
Acesta a primit, în turul al doilea, 19.603
voturi (50,9%), cu 695 de sufragii mai mult
decât contracandidatul său, Dan Barna,
care a fost votat de 18.908 useriști (49,1%).
Ce-o fi fost în sufletul lui Barna nu știmpesemne că are resentimentele sale- dar
public a recunoscut cinstit victoria lui
Cioloș: „De luni rămânem același partid
solid, solidar, vertical, orientat spre reforme.
Închei mandatul cu satisfacții majore: am
preluat un partid cu 50 de filiale, azi avem
peste 1.000 de filiale. Rezultatul nu mă
bucură în mod particular, dar îi mulțumesc
lui Dacian Cioloș pentru fuziunea care a dat
al treilea partid al României. Am încrederea
că în 2024 vom da președintele României.
Rămân alături în acest proiect în care cred
foarte mult. Mult succes Dacian și felicitări!
Un mandat foarte bun!” La rândul său,
noul președinte, care va demisiona de la
conducerea Renew Europe, pentru a se
ocupa de treburile USR-PLUS, a declarat,
printre altele: „Rezultatul arată că nu există
falii între foști USR-iști și foști PLUS-iști.
Membrii vor să lucreze împreună, nu facem
diferențe între cele două foste partide. Partidul
va trebui să-și propună câștigarea alegerilor
prezidențiale în 2024, dar și a alegerilor
locale și parlamentare, pentru a pune în
practică ideile reformatoare”. Cât privește
negocierile cu celelalte partide, Cioloș
rămâne consecvent hotărârilor partidului:
„USR PLUS acceptă orice negociere cu PNL

UDMR, dar fără Florin Cîțu în fruntea
și UDMR
guvernului. Toate soluțiile sunt pe masă, dar
fără premierul Cîțu. Nu ne mai permitem să
riscăm mandatul primit de la alegători cu un
premier imprevizibil și care nu pune preț pe
relația de parteneriat.”

DAN BARNA VA FI, CEL
MAI PROBABIL, PRIMVICEPREȘEDINTE
USR PLUS și-a ales, tot la Romexpo,
Biroul Național. Spre deosebire de
Congresul PNL, acolo unde a existat o
„înghesuială pandemică” de vreo 5.000
de persoane, USR PLUS a organizat totul
în sistem hibrid, în interior neexistând,
simultan, mai mult de 150 de persoane. Pe
parcursul zilei de sâmbătă s-au perindat la
vot, în opt serii, toți cei 1.200 de delegați din
țară. De asemenea, sistemul nu a fost musai
pe listele câștigătorului șefiei partidului, ci în
Biroul Național au avut acces toți cei care au
susținut moțiunile candidaților: Barna-„USR
PLUS la guvernare 2024”; Cioloș-„Uniți,
Reușim!”; -Irineu Darău-„#Împreună USRPLUS. Curaj pentru România.” De altfel,
au fost votate nume, nu liste. „USR PLUS
la guvernare 2024”(Barna) a obținut 13.643
de voturi (57,32%), ceea ce înseamnă că va
avea 14 mandate, „Uniți, Reușim!” a adunat
8.001 voturi (33,61%) și va avea 8 mandate,
iar„#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru
România” s-a ales cu 2 mandate, respectiv,
cu 2.110 voturi (8,86%). Altfel spus, puterea
lui Dacian Cioloș va fi contrabalansată prin

majoritatea deținută în Biroul Național de
aripa Barna. Componența noului Birou
Național USR PLUS este următoarea:
Cătălin Drulă, USR PLUS la guvernare
2024-vicepreședinte; Vlad Voiculescu, Uniți,
Reușim-vicepreședinte; Dan Barna, USR
PLUS la guvernare 2024-vicepreședinte;
Ionuț Moșteanu, USR PLUS la guvernare
2024-vicepreședinte;
Anca
Dragu,
Uniți,
Reușimvicepreședinte; Allen Coliban, #Împreună
USR-PLUS. Curaj pentru Româniavicepreședinte; Claudiu Năsui, USR PLUS
la guvernare 2024-vicepreședinte; Dragoș
Tudorache, Uniți, Reușim; Cristian Ghinea,
USR PLUS la guvernare 2024; Vlad Botoș,
USR PLUS la guvernare 2024; Andrei
Lupu, Uniți, Reușim; Stelian Ion, USR
PLUS la guvernare 2024; Lucian StanciuViziteu, USR PLUS la guvernare 2024;
Cristina Prună, USR PLUS la guvernare
2024; Oana Țoiu, Uniți, Reușim; Silviu
Dehelean, USR PLUS la guvernare 2024;
Cătălin Teniță, #Împreună USR-PLUS.
Curaj pentru România; Radu Mihaiu, USR
PLUS la guvernare 2024; Ioana Mihăilă,
Uniți, Reușim; Liviu Mălureanu, USR
PLUS la guvernare 2024; Radu Miruță, USR
PLUS la guvernare 2024; Dragoș Pîslaru,
Uniți, Reușim; Radu Panait, USR PLUS la
guvernare 2024; Monica Berescu, Uniți,
Reușim.
Comisia Națională de Arbitraj are
următoarea structură: Emil Duhnea,
Bogdan Burjan, Lorin Ursa, Leonard Ioan

ARIPA USERISTĂ A EXCLUS DIN
DENUMIRE ȘI SIGLĂ „PLUS”.
PARTIDUL SE VA NUMI DE AICI
ÎNAINTE DOAR USR
A doua zi a congresului, care s-a
desfășurat exclusiv on-line, a ținut de
dezbaterile privind modificarea statutului
USR PLUS. Cioloș a spus că va încerca
modificarea statutului astfel încât mandatul
unui președinte să fie de doar doi ani.
Se pare însă că acest partid clamat a fi cel
mai modern nu e salvat de românismele
noastre gen falii, rupturi, ură între cele
două aripi ale partidului, așa cum cel
puțin clamează Cioloș și mai ales Barna.
Membrii USR PLUS au decis ca „PLUS” să
fie scos din denumirea formațiunii politice,
hotărârea fiind influențată de cei din USR,
care, potrivit surselor din partid, sunt
nemulțumiți de alegerea lui Dacian Cioloș,
fost lider PLUS, ca președinte. La întrebarea
„Sunteți de acord ca noua denumire
integrală a partidului să fie Uniunea Salvați
România PLUS?”, 55% dintre membri
au răspuns „NU”, 44% „DA” iar 1% s-au
abținut. Delegații au decis să modifice și
sigla partidului, astfel rămânând doar cea
a USR. Prahoveanul Mihai Polițeanu a
comentat decizia:
„Pare că din ură față de colegii din fostul
PLUS, majoritatea din Congres a decis să
schimbăm sigla, cu încălcarea art 2 alin (3)
din Protocolul de fuziune, votat în Congres
și înregistrat la tribunal. Tristuț. Drive-ul
intern al partidului nostru ar trebui să fie
colaborarea, nu ura. Hai să trecem peste falii,
oameni buni!”
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SHERIFF, BANII, CTEDO ȘI PUTEREA.
CUM A ÎNCEPUT TOTUL
Alina RADU, editorialistă, directorul Ziarului de Gardă

Î

n anul 2004,
2004 la Chișinău,
Chișinău se
desfășura un proces judiciar
extrem de complicat, într-un
anturaj nemaiîntâlnit până atunci.
I-aș zice procesul secolului.
Oficiul OSCE, situat atunci pe
strada Mitropolit Dosoftei, lângă
Opera Națională, se transformase
într-o sală mare de judecată a
CtEDO. Deși ședințele CtEDO au
loc în exclusivitate la Strasbourg,
judecătorii Curții Europene pentru
Drepturile Omului au venit atunci
la Chișinău, au îmbrăcat mantiile
de magistrați și timp de câteva zile
în șir au ținut audieri cu victime și
martori.
Despre ce era acest proces
judiciar istoric? Despre prizonieri
de război, deținuți politici,
condamnare la moarte, injustiție
și o putere construită pe puterea
poliției secrete și a banilor obscuri.
Este vorba de vestitul dosar nr.
48787/99, întitulat „Ilașcu și
alții contra Moldovei și Rusiei”
(soluționat definitiv pe 8 iulie

2004 la Strasbourg).
Strasbourg) În acest
dosar întâlnim numele lui Victor
Gușan și descoperim activitățile
lui, înainte să devină cel mai
important magnat transnistrean.
Chiar la pagina 2 a acestui
voluminos dosar, de 266 de pagini,
este redată declarația reclamantului
Ilie Ilașcu despre noaptea de 2
iunie 1992, aproximativ ora 4
dimineața. „Familia dormea în
locuința sa de la Tiraspol. (…) La
un moment, ușa s-a deschis și 5
sau 6 soldați care au rupt ușa, au
intrat și l-au lovit în față cu patul
armei și i-au legat mâinile la spate.
L-au scos afară și l-au dus într-un
autoturism marca „Volga”. A văzut
în curte și în împrejurimi 2 mașini
blindate și vreo 50-60 de soldați
conduși de locotenent-colonelul
Vladimir Gorbov. Reclamantul
de asemenea a recunoscut printre
persoanele care au intrat în casă
și au făcut percheziții pe Victor
Gușan, pe atunci din cadrul
Serviciilor Secrete Transnistrene.

Reclamantul a mai declarat că nu
avea arme sau explozive în casă.
Atunci când soția reclamantului
(Nina Ilașcu, n. a.) a întrebat de
ce l-au arestat, Gușan i-a spus că
deoarece el (Ilașcu) este lider al
Frontului Popular din Moldova
și pentru că era în război cu
ei l-au considerat periculos și
trebuia să fie deținut (întemnițat).
Reclamantul a fost dus în clădirea
Ministerului Securității de la
Tiraspol și închis într-o celulă din
subsol”.
Numele lui Victor Gușan
figurează de câteva ori în dosarul
„Cauza Ilașcu și alții contra
Moldovei și Rusiei”. În acest
dosar, 2 state au fost recunoscute
vinovate și au fost obligate să
plătească despăgubiri pentru zeci
de ani de detenție ilegală, pentru
nenumărate cazuri de tortură și
pentru suferințele de nedescris la
care au fost supuși cei 4 deținuți,
Ilie Ilașcu, Alexandru Leșco,
Andrei Ivanţoc și Tudor PetrovPopa, precum și familiile și
apropiații lor.
Ilie Ilașcu este singurul care a
fost condamnat la moarte dintre
cei 4. Dar este și singurul care a
ajuns, fiind în detenție, membru
al Parlamentului de la Chișinău,
apoi membru al Parlamentului
României, apoi membru al
delegației
parlamentare
a
României la Consiliul Europei.
Fiind parlamentar european
încarcerat ilegal la Tiraspol,

problema lui Ilie Ilașcu și a
Grupului său a fost discutată la
cele mai înalte tribune europene și
după 9 ani de detenție Ilie Ilașcu a
fost eliberat. S-a stabilit ulterior la
București, a fost pentru o perioadă
senator român, după care s-a
retras din viața publică, în prezent
ducând un trai modest.
Ceilalți 3 membri ai Grupului
Ilașcu, Alexandru Leșco, Andrei
Ivanţoc și Tudor Petrov-Popa,
au fost deținuți timp de 15 ani,
iar după eliberare s-au stabilit la
Chișinău și au dus și mai duc și ei
un trai modest.
Victor Gușan, însă, se pare
că a dus un trai diferit de cel al
persoanelor la arestarea cărora
a luat parte. După ce a participat
la arestarea, percheziționarea și
interogarea deținuților de către
serviciile secrete transnistrene
și ruse, acesta a avut un succes
financiar, economic fulminant nu
doar în regiunea transnistreană,
dar și la Chișinău, precum și în
multe capitale europene, chiar și
pe insule off-shore. La doar un an
după arestarea lui Ilie Ilașcu, în
iunie 1993, Victor Gușan a creat
caracatița „Sheriff ”, care și-a extins
tentaculele departe peste hotarele
regiunii transnistrene. În 1996
avea deja o rețea de supermarketuri, în 1997 avea un Club Sportiv,
în 1998 a fost lansată compania
sa de construcții, în 1999 a fost
deschis salonul auto „MercedesBenz”, în anul 2000 a fost construit

Complexul sportiv, în 2003,
după o privatizare, a fost dată în
exploatare baza de petrol. Acum
se pare că este cel care dictează
totalmente cursul politic de la
Tiraspol.
În 2004, atunci când la Chișinău
avea loc istoricul proces cu
judecători CtEDO în sediul OSCE,
unde răsuna numele lui Victor
Gușan acesta pur și simplu crea
firme noi – „Business Market SRL”,
implicată în comerțul cu țigări
a fost fondată anume în 2004.
Tot în 2004, Gușan a participat
la crearea unor offshore-uri în
Insulele Virgine, care au făcut
afaceri de milioane anual. Peste
un an de la acea condamnare la
CtEDO, „Sheriff ” a privatizat
fabrica de coniacuri „Kvint”.
Toate au continuat până când, în
2021, echipa de fotbal „Sheriff ”, a
ajuns în Liga Campionilor UEFA,
fără jucători locali. În acest mod,
circuitul financiar din cadrul
companiei „Sherif ” ia turații și
este validat completamente la
nivel internațional.
În același timp, membrii
Grupului Ilașcu, dar și mulți alți
cetățeni care au fost nevoiți să fugă
din casele lor în 1992, din cauza
războiului, trăiesc modest sau la
limita sărăciei departe de casele
abandonate la Tiraspol, Tighina,
Râbnița, Rezina. Iar regimurile
condamnate de CtEDO în 2004
pur și simplu au prosperat.

CE NE FACEM CU BĂTRÂNII NOȘTRI?
Petru GROZAVU, jurnalist, președintele Societății Culturale „Dunărea și Marea”

Î

n ajunul Zilei Internaționale a Oamenilor în Etate,
m-am trezit de bună dimineață furat de amintiri și dus
cu gândul la satele noastre din primii ani de după război
și foamete, cu modul lor patriarhal de viață, la bunicii
mei și bătrânii copilăriei mele: la buna mea cea bună
Țana (Alexandra) – mama mamei, la bunicul Ionică (tatăl
tatei), care citea exagerat de mult și a fost un anticomunist
incoruptibil până la moarte, la moș Ionică Cerneanu –
vecinul de peste drum, bun și cuminte de felul lui, dar
care avea grijă să raporteze tatălui, serile, situația de peste
zi cu toate poznele care puteau încape în fantezia unor
copii rămași de capul lor o zi plină de vară, la moș Vanea
Ghizelu – un bătrânel scund de o inteligență țărănească
rară, care ne putea distra cu orice ocazie posibilă, la dulcea
mea bunică Catea și unchiul Mihail – oameni de o finețe
rară, care erau ca niște sfinți și vorbeau cu noi și între ei
doar în șoaptă (era un miracol vorba cu ei), la baba Zinovia
(moașa satului), pe care o știau toți copiii dintr-un capăt în
altul al satului și care era ca o bunică a noastră a tuturor, la
baba Natașca, bunica Manea, mama Tudora, moș Donea
Drăgan…
La timpul și pe vremea ceea nu exista o zi specială în
an a bătrânilor și nici nu știu dacă avea cineva nevoie să
li se amintească de existența bătrânilor în viața noastră.
Ziua Bătrânilor era în toate zilele. Bătrânii erau nelipsiți
din viața familiilor, iar zilele lor erau în toate zilele. Exista,
nescris de nimeni, dar lăsat prin providență dumnezeiască,
un cult, prin care – mi-a rămas bătut în cap – bătrânii nu
pot exista în afara vieții noastre, caselor și trăirilor noastre.
Azi bătrânii o au, această zi specială. Și? Ce schimbă o
zi, oricât ar fi ea de „albă”, în viața unor bătrâni, în care
celelalte 365 sunt absolut „negre”?
Pe vremea copilăriei mele, acu șaizeci și ceva de ani,
bătrânii erau stâlpii casei. Un blazon, dacă vreți, pentru acel
mod tradițional de viață, în care copiii își rânduiau viața pe
lângă părinți, onorându-le vârsta și statutul. Rar casă de om
fără bătrân, nu case și sate părăsite ca acum. Buni, blajini,
cumpătați, trecuți prin viață, înțelepți, evlavioși și foarte
generoși, ei erau lecții reale de viață și de familie. Și alinarea
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noastră. Nu eram tratați cu mai multe cadouri ca acum, dar
o bomboană la fundul buzunarelor și câteva copeici legate
într-un colț de batistă le aveau mereu la îndemână ca să ne
bucure atunci când credeau ei că trebuie s-o facă. Pentru
noi, copiii, ei erau nu doar bunici, în situația în care părinții,
din primăvară devreme și până toamna târziu, erau prinși
la munci și nu reușeau serile decât să ne adune la masă, să
ne spele și să ne ducă la culcare. Bunicii erau pentru noi tot.
Timpurile nu erau mai ușoare decât acum. Lumea trecuse
printr-un război cumplit care omorâse peste 50 de milioane
de oameni la nivel global și o foamete crâncenă (cu subtext
politic, organizată) care lipsise Basarabia de peste 200 de
mii de vieți omenești. Exista însă în toate rânduielile vieții
mai multă cumsecădenie și disciplină, mai multă claritate
asupra vieții și oamenii nu erau chinuiți cu tot felul de
experimente politice, sociale, morale și de care mai vreți,
care durează în Republica Moldova de 30 de ani și cărora
încă nu li se vede sfârșitul.
S-au dus anii. Au căzut cortinele. Trăim alte vremuri. S-a
schimbat modul tradițional de viață. Suntem într-un amplu
proces de reorganizare globală a lumii, în care bătrânii,
alături de încălzirea globală, pandemie și conflictele
militare, au devenit una din marile probleme ale planetei. La
nivel global, numărul populației în vârstă de peste 60 de ani
este în continuă creștere. Planeta tot mai mult îmbătrânește.
Potrivit ultimelor estimări, la nivel continental, Europa are
cel mai mare procent de populație în vârstă de peste 60 de
ani. Germania este, la acest moment, cea mai „îmbătrânită”
țară a Uniunii Europene – 25% dintre nemți au peste 65
de ani, în timp ce tinerii reprezintă doar 13%. Urmează
Spania, Italia, Austria… Experți internaționali în materie
demografică consideră riscantă situația pentru „bătrânul
continent”, principala amenințare fiind presiunea pe care
ar putea-o avea de suportat în următorii ani bugetele de
pensii ale acestor state.
Situația nu este mai simplă nici în cazul Republicii
Moldova. Ultimele date statistice arată că în Republica
Moldova ponderea persoanelor cu vârsta de peste 65 de
ani a ajuns la 28,5%. Practic, fiecare al treilea cetățean al

republicii este persoană în etate.
etate Am depășit și cea mai
îmbătrânită țară din UE – Germania. Numai că dacă
țările UE îmbătrânesc pe seama avansării calității vieții, R.
Moldova – pe seama exodului masiv al populației tinere,
urmare a proastelor guvernări pe care le-am avut. Dacă
până la destrămarea URSS, R. Moldova număra circa 4,5
milioane de populație, în prezent nu mai avem decât 2,6
milioane. Alte două milioane au plecat prin lume. Fac un
ban pentru ei, câștigă un ban pentru cei de acasă, dezvoltă
economiile altor state, nasc și cresc copii pentru alte state și
suplimentează fondurile de pensii pentru bătrânii acestor
state. Pensionarii noștri rămân tot mai mult pe rol de
cerșetori, iar guvernele – pe rol de păpușari.
Asta-i situația. R. Moldova nu a avut, practic, nicio
guvernare care să nu-și mintă bătrânii. La alegeri le-au
promis viață de rai și că-i vor face icoane la care se vor
închina, dacă îi vor vota. Ce-a urmat după și cu ce s-au ales
din votul lor bătrânii, cunoaștem.
Ar putea PAS să schimbe lucrurile? Ar putea. PAS
a intrat în marile grații ale partenerilor occidentali și
are toate șansele să atragă proiecte și investiții pentru
„schimbare” și dezvoltare. Va face-o? Urmează să vedem.
Până se vor schimba însă cei de „sus” în atitudinea lor față
de bătrânețe și bătrâni, să nu uităm să ne facem noi, copiii
și nepoții, datoria față de ei. Să le deschidem mâine poarta,
să le batem la ușă, să-i strângem în brațe și să ne bucurăm
că sunt, că-i avem și că nu ne lipsesc…
Să fie cum a mai fost. Și nu doar mâine.
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ŞEFUL SPIONAJULUI CHINEZ, DEFECTOR ÎN SUA?

U

nul dintre cei mai înalţi oficiali din domeniul securităţii din China a intrat în
atenţia presei internaţionale, pe fondul unor informaţii neconfirmate oficial că
ar fi dezertat în Statele Unite. Comentatorii cred că el ar putea deţine dovezi cu privire
în originile de laborator ale coronavirusului, comentează rfi.ro.
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U

nde se află Dong Jingwei, șeful
spionajului
chinez?
Dispariţia
acestuia este acoperită de mister, scrie
revista Newsweek. În timp ce guvernul
chinez nu a comentat încă aceste zvonuri
despre Dong, în vârstă de 57 de ani, o sursă
a guvernului SUA a declarat că poveștile
sunt „absolut neadevărate”.
Totuși, membri ai comunităţii online din
China par a fi sceptici cu privire la locul
în care se află acesta. Decizia lui Dong de
a se preda Direcţiei de Informaţii Militare
a Statelor Unite a fost ţinută secretă atât de
bine, încât nici directorul FBI, Christopher
Wray, nici CIA nu au avut cunoștinţă despre

aceasta.
Pe lângă furnizarea de dovezi cu
privire la originile coronavirusului, Dong
ar fi înmânat comunităţii de informaţii
americane o listă cu oficiali americani care
transmit informaţii în China, precum și
numele spionilor chinezi care operează în
SUA, se arată în rapoarte.
SUBIECT LA ÎNTÂLNIREA DIN
ALASKA
Potrivit activistului pro-democraţie din
SUA și dezertorul chinez Han Lianchao,
Dong s-a
numărat printre subiectele
discutate în Alaska, în 18 și 19 martie,

când secretarul de stat Antony Binken și
consilierul pentru securitate Naţională, Jake
Sullivan, s-au întâlnit cu unul dintre cei
mai buni diplomaţi ai Chinei, Yang Jichi, și
cu ministrul chinez de externe, Wang YI.
Oficialii chinezi ar fi cerut returnarea lui
Dong, dar americanii au susţinut că acesta
nu se află în SUA – pentru că nu știau despre
defectarea sa la momentul respectiv.
UPI informează că activiștii prodemocraţie chinezi au susţinut că există
dovezi că Dong și fiica sa au decolat din
Hong Kong cu „informaţii relevante de la
Institutul de Virusologie din Wuhan”
CHINA RĂSPUNDE
NECONVINGĂTOR
China nu a emis un răspuns oficial la
zvonul despre dezertarea lui Dong, dar
XI Jinping a ordonat înalţilor oficiali ai
Comitetului Central al Partidului Comunist
Chinez să depună un jurământ înaintea
aniversării a 100 de ani de la fondarea
partidului, pe 1 iulie a.c.
Rapoartele despre presupusa defectare a
lui Dong vin în momentul în care membrii
comunităţii internaţionale par să fie de
acord că este nevoie de mai multe informaţii
pentru a confirma originea coronavirusului.
Lunile trecute, președintele american
Joe Biden a ordonat o revizuire atentă a
informaţiilor despre originile pandemiei.
Săptămânalul austriac News amintește
că Dong a servit ca prestigios șef de
contraspionaj al Ministerului Securităţii
Statului din China, cunoscut și sub numele de
Guoanbu. Informaţiile sale includ rapoarte
din perioadele timpurii ale virusului, modele
de răspândire previzionată și posibilele
daune asupra lumii, ca și înregistrări legate
de organizaţiile și guvernele care au finanţat
cercetarea. De asemenea, el ar putea deţine

informaţii despre numele spionilor chinezi
care lucrează în SUA și despre modul în care
guvernul chinez a obţinut acces la un sistem
de comunicaţii al CIA.
Publicaţia austriacă mai notează că,
odată cu creșterea tensiunilor dintre SUA
și China, au apărut și zvonuri despre
dezertori, inclusiv o falsă afirmaţie că omul
de știinţă Shi Zhengli, specialist în viruși, ar
fi schimbat tabăra.
De asemenea, la intrigă se adaugă
rapoarte din China, care arată că Dong ar
fi găzduit o întâlnire de securitate naţională
pe 18 iunie a.c., cu scopul de a prinde
„spioni și trădători”. Cu toate acestea, nicio
fotografie convingătoare de la întâlnire nu a
apărut încă, provocând neîncrederea că el ar
fi participat cu adevărat la eveniment.
GAME, SET ȘI MECI
Potrivit Daily Beast, observatori de lungă
durată ai relaţiilor SUA-China consideră că
discreţia administraţiei Biden a fost motivată
de două aspecte: primul, de a evita o iritare
suplimentară și inutilă în relaţia bilaterală,
încă în spirală descendentă dintre SUA și
China. Un al doilea motiv: să nu alimenteze
campania republicană menită a devia vina
de la Donald Trump către laboratorul de
virologie din Wuhan și, prin extensie, către
dr. Antony Fauci, care a criticat răspunsul la
pandemie al fostului președinte.
Nicolas Eftimades, fost responsabil la
Pentagon, Departamentul de Stat și expert
CIA pentru China, a declarat pentru
publicaţia SpyTalk că mișcarea oficialului
este probabil coordonată la cele mai înalte
niveluri ale administraţiei Biden. „Sunt
uimit că au făcut asta, având în vedere
sensibilitatea subiectului”, a spus el. El
consideră aceasta o problemă închisă:
„Game, set și meci”.

SUFERIM DE SINDROMUL „PEŞTERII?” DA PROCREĂRII
vând în vedere curiozitatea multor persoane cu
privire la ce va schimba pandemia de coronavirus în ASISTATE
A
comportamentul lor, Asociaţia de Psihologie din Statele Unite
a realizat un sondaj de opinie în acest sens.
PENTRU
Rezultatele indică majoritar un comportament tipic, pe care
oamenii de știinţă l-au denumit „sindromul peșterii”. Este vorba
despre dificultatea de a întreţine relaţii sociale, dar și despre LESBIENE
teama oamenilor de a-și părăsi locuinţa, pentru a nu se infecta.
Psihiatrul Steven Taylor, profesor la Universitatea British ŞI FEMEILE
Columbia din Canada, publicase o lucrare, în mai 2020, în
care utiliza termenul „hukikomori” (care provine din limba
japoneză, unde „hiki” înseamnă „a se retrage” și „komori” – „a SINGURE
fi înăuntru”), pentru a defini acest sindrom, informează evz.ro.
Parlamentul francez a aprobat definitiv proiectul de lege de bioetică, care include, printre altele, emblematica
extindere a procreaţiei asistate medical (PMA) la toate femeile, inclusiv cele singure și lesbiene. După doi ani de
navetă parlamentară, se concretizează una dintre principalele promisiuni electorale ale președintelui Emmanuel
Macron. Proiectul de lege a fost aprobat în luna iunie a.c., în Adunarea Naţională, cu 326 voturi pentru, 118
împotrivă și 42 de abţineri, notează La Stampa, citat de rador.ro.

N

oua lege, numită „PMA pentru toate”, mai conţine o
noutate, ea oferă tinerilor cu vârste de peste 18 ani
posibilitatea de a cunoaște identitatea celor care au donat
sperma sau ovocitele. În acest caz, însă, nu vor fi recunoscute
legal legăturile de filiaţie cu donatorul.
Până acum, femeile singure sau cuplurile de lesbiene
mergeau în Belgia sau Spania pentru PMA, o cale aleasă
de cel puţin 2400 de persoane pe an, potrivit unui sondaj
publicat, în 2020, de ziarul catolic La Croix. Acum va fi

posibil să se facă acest lucru în Franţa, în sectorul sănătăţii
publice.
În ceea ce privește cuplurile de lesbiene, va fi nevoie ca,
în timpul sarcinii, cele două femei să dea o declaraţie în faţa
unui notar, pentru ca ambele să fie recunoscute ca „mame”
ale copilului nenăscut. În prezent, după adoptarea „căsătoriei
pentru toţi”, în 2013, partenera femeii care a născut poate
opta pentru adopţia copilului. Dar este un proces legal
îndelungat, care nu duce întotdeauna la un final reușit.

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,
la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia 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 verificat personal în prealabil.

Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important
0372.032.313

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
PAGINA
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SCURTĂ DIN MISTERELE EGIPTULUI ANTIC
tunci când vine vorba despre Egiptul Antic, neobișnuitul este cea mai potrivită descriere. Mumii, scarabei, Cartea Morţilor,
obsesia pentru pisici sunt doar câteva dintre lucrurile care ne intrigă.
ISTORIE A A
Mai mult, misterul încă învăluie foarte multe lucruri legate de Egipt și istoria lui. Pentru fiecare lucru dezvăluit, în cele din urmă, de
UNIUNII egiptologi, apar altele care își așteaptă explicaţiile.
Ammit era „bau-bau-ul” aerului în jurul ei ajunge și la 50 de
egiptenilor, spunându-se despre grade. Iar misterul nu se oprește
MATEMATICE
10SUNT UNCALCULE
SOVIETICE CARE
ea că, în momentul când făceai aici. Temperatura din piramidă
MISTER ȘI
* Abia a murit Lenin, că s-a
și descoperit că al doilea om al
partidului, tovarășul Troţki, este
trădător. Atunci, tovarășii Zinoviev,
Kamenev, Baharin și Stalin l-au
exclus din partid și l-au exilat.
* Dar, peste câţiva ani, s-a
descoperit că și tovarășii Zinoviev,
Kamenev și Baharin sunt dușmani
și sabotori, motiv pentru care
tovarășul Evgheni Iagoda a dat
ordin să fie împușcaţi.
* Puţin mai târziu, tovarășul
Ejov a dat ordin să fie împușcat și
tovarășul Iagoda, despre care s-a
aflat că este agent al dușmanilor de
clasă.
* Nu peste mult timp, se stabilește
că tovarășul Ejov nu este tovarăș,
ci agent al dușmanilor poporului
sovietic, deci un trădător ticălos,
așa că tovarășul Beria dă ordin să fie
împușcat.
* După moartea tovarășului
Stalin, toţi au aflat că și tovarășul
Beria a fost un trădător, așa că
mareșalul Jukov dă ordin să fie
împușcat.
* Dar foarte curând tovarășul
Hrușciov și-a dat seama că Jukov
este dușman și complotist, așa că îl
trimite în Munţii Urali, într-un post
neînsemnat.
* Apoi, tot tovarășul Hrușciov
descoperă că și Stalin a fost, de
fapt, un dușman și un trădător.
Și, împreună cu el, aproape toţi
membrii Biroului Politic. Ca urmare,
Stalin este evacuat din Mausoleu, iar
membrii Biroului Politic și tovarășul
Șepilov, care li s-a alăturat, sunt
trimiși de Hrușciov care încotro.
Șepilov este trimis în Kirghizstan.
* Peste câţiva ani, se constată că
Hrușciov este un aventurier și un
dușman. Și atunci tovarășul Brejnev
îl pensionează.
* Apoi, după un timp, tovarășul
Brejnev moare și se află că și el
urmărea ţeluri trădătoare și a fost
cel care a ţinut pe loc dezvoltarea
măreţei Uniuni Sovietice, adică a
fost un dușman al poporului.
* Apoi au mai urmat doi primsecretari bătrâni, care au murit
repede și nimeni nu-și mai amintește
de ei.
* Și atunci a venit la putere tânărul
și energicul Gorbaciov. Și toţi s-au
lămurit că întreaga conducere de
partid a fost formată, până la el, din
dușmani cu intenţii trădătoare, dar
el o să facă și o să dreagă…
* Dar atunci Uniunea Sovietică
s-a destrămat…

foloseau pe post de pălării
pălării, pentru
a-i proteja de soarele puternic al
deșertului.
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FARAONUL
Faraonul Pepi a domnit
94 de ani, cea mai lungă perioadă
din toată istoria omenirii, ceea
ce implică și faptul că a avut o
viaţă foarte lungă. Una dintre

cântărea inima. Dacă inima era
ușoară, acest lucru însemna că
mortul a făcut lucruri bune și îi
era permisă intrarea în Viaţa de
Apoi, în caz contrar, destinaţia
fiind stomacul lui Ammit.

4

MISTERELE
MARII PIRAMIDE
Marea Piramidă din Gizeh
continuă și azi să fie unul dintre
cele mai misterioase lucruri de pe
Pământ. Deși a fost considerată
foarte mult timp mormântul
faraonului Khufu, unii arheologi
consideră că ea nu este de fapt
nivel ridicat de securitate,
securitate cum
ar fi prelucrarea sau manipularea
aurului, erau preferaţi piticii,
giganţii sau persoanele care aveau
deficienţe vizibile. Explicaţia este
simplă: dacă vreunui angajat îi
trecea prin cap să dispară cu o
cantitate de aur, era extrem de
ușor de depistat și de arestat.
PLANIFICAREA
FAMILIALĂ
Societatea egipteană a fost
prima care a introdus planificarea
familială, controlând nașterile.
Deoarece pastilele încă nu
fuseseră inventate, la mare preţ
erau… crocodilii. Amestecul de

modalităţile prin care a reușit să
trăiască atât de mult a fost faptul că
s-a ferit în permanenţă de muște și
alte zburătoare, care transmiteau,
ca și în zilele noastre, germeni
și numeroase boli. Deoarece pe
vremea aceea nu existau plase la
gemuri sau insecticide, soluţia
a fost extrem de ingenioasă:
servitorii lui erau unși cu miere
și plasaţi în apropiere, astfel că
muștele erau atrase de aceștia și
rămâneau efectiv lipite de ei.

un mormânt,
mormânt ci un instrument
astronomic, unii mergând mai
departe și susţinând că este un
portal către alte lumi.
Deși aceste teorii nu pot fi
verificate, există totuși un fapt care
dă de gândit: cele trei piramide
din Gizeh sunt perfect aliniate cu
Centura lui Orion.

3

noroi, miere și excremente de
crocodil se folosea local de către
femei înaintea actului sexual,
aciditatea amestecului fiind un
excelent spermicid.
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MORALITATEA
Că tot a venit vorba
despre crocodili, una dintre cele
mai de temut zeităţi ale Egiptului
Antic, era Ammit – al cărei corp
era alcătuit din cele trei animale
mâncătoare de oameni cunoscute:
leu, hipopotam și crocodil.

determinat relativ ușor de oricine
are o proiecţie Mercaor a globului
pământesc. Acum, estre clar că
egiptenii nu au avut o astfel de
hartă și este greu de stabilit care
erau cunoștinţele lor despre lume,
ceea ce face ca alegerea locului
unde a fost construită Marea
Piramidă să fie încă un mister
nedezlegat.

1
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IGIENA PĂRULUI
Vechii egipteni urau
părul atât de mult încât, atât
bărbaţii, cât și femeile se rădeau
pe cap. În societatea lor obsedată
de igienă și curăţenie, părul era
în plus. Chiar dacă se rădeau pe
cap, egiptenii nu aveau nimic
împotriva perucilor, pe care le
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AȘEZAREA PERFECTĂ
Misterele nu se termină
aici.
Deși pare plasată la
a
întâmplare,
în deșert, experţii au
î
determinat
că Marea Piramidă
d
se
s află exact în centrul geografic
al
a suprafeţei continentale a
Pământului.
Acest lucru poate fi
P

MUNCITORI
CIUDAŢI
În Egiptul Antic, cei care se
nășteau cu diverse handicapuri
aveau un loc de muncă asigurat.
Pentru slujbele care necesitau un
indiscutabil,
Egiptenii au fost,
fost indiscutabil
campioni mondiali ai calculelor
matematice și ai aplicării acestora
în viaţa de zi cu zi. Exemplul
cel mai concludent se găsește
în sanctuarul din templul din
Abu Simbel. Aici, de două ori
pe an, feţele faraonului Ramses
al II-lea și ale zeilor Amun și Ra
sunt luminate de razele soarelui,
în timp ce faţa lui Prah, zeul
infernului, așezat lângă ceilalţi,
rămâne în permanenţă în
întuneric. Mai mult, cele două zile
în care se întâmplă acest fenomen
sunt ziua de naștere a faraonului
și ziua în care a fost încoronat (22
octombrie și 22 februarie).

este egală cu temperatura internă
a Pământului. Este acest lucru
o coincidenţă sau egiptenii au
avut cunoștinţele și posibilitatea
tehnică să creeze ș-i să menţină
această
temperatură
într-o
a
structură
artificială?
s

2
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ceva rău, putea apărea în orice
moment și să mănânce. Un
alt moment de cumpănă era
cel al morţii. Atunci, decedatul
se întâlnea cu Annubis, care îi

ÎN ZIUA DE AZI

AER CONDIŢIONAT
Un alt mister este
temperatura din interiorul Marii
Piramide din Gizeh, care este
constantă, 10 de grade Celsius,
în condiţiile în care temperatura

PISICILE
Egiptenii
iubeau
animalele, însă pisicile erau de-a
dreptul sacre, la un moment dat
acestea având propriul lor colţ
religios. Atunci când o pisică
murea, toţi membrii familiei
îndurerate își rădeau sprâncenele
în semn de doliu. Dacă se
întâmpla ca o pisică să fie ucisă,
chiar și din greșeală, autorul

era supus oprobriului public și
era condamnat la moarte prin
mușcarea de către șerpi veninoși.
Venerarea pisicilor implica,
la moartea uneia dintre ele,
manifestarea
și
îngroparea
într-un cimitir dedicat. Alături de
mumia pisicii erau introduse în
mormânt și mumia unui șoarece
și un bol cu lapte.
Dovadă că acest obicei nu a
fost vremelnic este descoperirea
din 1888, atunci când un fermier
a dezgropat, dintr-un singur
cimitir, peste 80.000 de mumii de
pisici.
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IRINA GABRIELA POPESCU,
O CAMPIOANĂ NĂSCUTĂ PENTRU SPORT,
DIN DRAGOSTE ȘI PASIUNE PURĂ

Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro
plăcere. Pur și simplu. Trebuie, într-adevăr, să fie
legitimați la cluburi afiliate Federației Române de
Atletism, iar Irina e sportiva celor de la Romanian
Masters Athletics.
Ei intră pe pistă fără încrâncenarea aceia obișnuită
în circuitele normale, dar cu aceeași pasiune, poate
chiar mai mare. Dacă vreți, din ce-mi dau seama,
aici se regăsește adevăratul spirit olimpic, pentru că
important e să participi. Și să te bucuri de sport.
Și cum să fie altfel când Irina, fostă voleibalistă, a
crescut cu sportul în sânge. Tatăl, antrenor de volei,
mama, antrenoare de scrimă. Irina încercase tot, de
la volei, la ciclism, dar odată cu pandemia, a început
să... alerge. Și s-a înscris la competițiile de Masters, la
campionatele naționale câștigând rapid un aur la ”sută” și
un argint, la mustață de 11 sutimi de secundă, la 200 m.

continuare din pagina 1

I

rina Gabriela Popescu s-a întors de curând din
Albania de la Balcaniada Atleților Masters,
desfășurat în orașul Korce, cu două medalii. După
cum spune ea, plecase din țară cu dorința de a câștiga
una, dar a venit cu două: argintul la proba de 100 m,
cu un personal best B de 13.59 de secunde, și cu aur la
proba de 200m cu un rezultat de 29.11 secunde. Doar
ale ei.
În plus, ploieșteanca a avut plăcerea de a participa
și la două ștafete, unde a cucerit medaliile de argint,
cea de 4x100m, și ștafeta balcanică.
Dar poate că nu știți ce este ultima. I se mai spune și
ștafeta prieteniei. O ștafetă atipică, neîntâlnită în alte
competiții atletice, unde se aleargă pe 800m, 400m,
200m și 100m. Ea a ales să alerge, în cadrul acestei
ștafete, pe o distanță mai puțin familiară, de 400m.
”Având în vedere că la categoria mea de vârstă, F35,
nu au mai fost alte sportive din România prezente, am
alcătuit ștafetele cu atlete de la alte categorii de vârstă
(F40, F50 si F65) si alte discipline (triplusalt, 5000 m).
Apreciez și vreau să le mulțumesc fetelor pentru
minunatul sentiment al ștafetei, trăit alături de
Cristina, Irina, Marcela, Daniela, Maria, Mihaela
și Mariana.”, își enumeră sportiva colegele de luptă,
ca-ntr-un veritabil ”Oscar” al prieteniei.
ADEVĂRATUL SPIRIT OLIMPIC
Dar ce-i acela un atlet Masters? E simplu. Sportivi
trecuți de 35 de ani, care aleargă, concurează de

După o accidentare care nu i-a dat pace, atleta
ploieșteancă a revenit și a câștigat din nou. Și a mai
încercat ceva. ”Dacă la începutul lui martie nu mă
gândeam să alerg vreun semimaraton fie el pe trail sau
asfalt, până în prezent am alergat mai mult de 10 pe
trail din care 4 oficiale (Subcarpati Trail Run, Retezat
Sky Race, Brasov Marathon si Ciucas X3) și multe
altele, făcute alături de oameni faini în weekend-uri”,
povestește Irina.
”RESPECT ȘI SINCERITATE”
Apoi s-a întors pe pistă. La Balcaniada de luna
trecută, acolo unde Irina a mai câștigat și altceva:
”Rezumatul celor 5 zile de la balcaniadă? Am cunoscut
oameni frumoși, ambițioși cu povești de viață, am
participat la prima mea competiție internatională,
unde am urcat pe podium, reusind astfel să îmi
indeplinesc o dorință uriașă, medalia.”
Dar nu vreau să închei înainte de a preciza că
acestor sportivi precum Irina nu le plătește nimeni
vreun echipament, vreo deplasare, medicație sau
altceva. Ei își pun totul la bătaie, de la timp, sănătate,
și până la buzunarul propriu.
Și încă ceva, ca de final. Ce ar trebui să mai știți
despre o campioană care face totul din plăcere? ”Dacă
ar fi să mă descriu în câteva cuvinte, aș spune despre
mine așa: sunt un om simplu, sincer, cu respect pentru
cei din jur, fericit să primească înapoi aceleași lucruri:
respect și sinceritate.”, spune Irina Gabriela Popescu.
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Horoscop săptămânal
BALANȚĂ

23 Septembrie - 23 Octombrie
BERBEC
Veți primi multe lucruri
de făcut la muncă și veți
avea de rezolvat și unele
probleme mai vechi din
plan personal pe care le-ați tot amânat.
S-ar putea ca în unele zile să vă simțiți
epuizați și să aveți impresia că nu aveți
cum să terminați tot ce trebuie făcut,
însă cu o bună organizare totul poate fi
dus la bun sfârșit.

BALANȚĂ
Câteva proiecte atât
profesionale, cât și
personale, începute de
ceva vreme, își vor găsi
finalitatea. Veți fi foarte mândri de ce ați
reușit să realizați, lucru care este cât se
poate de normal. Încercați totuși să vă
păstrați și o oarecare notă de modestie,
deoarece altfel s-ar putea să-i supărați
pe oamenii care v-au ajutat la finalizarea
acestora.

TAUR
Aveți o perioadă plină,
însă se va găsi timp
pentru orice activitate
pe care vă doriți să o
faceți. La muncă totul va merge bine,
posibil să existe câteva întârzieri cu un
proiect, însă totul se va rezolva până la
data limită. În plan familial totul este
perfect, aveți timp suficient pe care
să-l dedicați persoanelor dragi.

SCORPION
Veți fi excesiv de
sensibili. Vă va supăra
și cel mai neînsemnat
incident. Cei dragi vă
vor fi alături și vă vor înțelege, însă ar
trebui să încercați să vă reprimați puțin
această sensibilitate la locul de muncă,
pentru că altfel s-ar putea să vă treziți în
mijlocul unui conflict iscat de voi fără
vreun motiv întemeiat.

GEMENI
Va trebui să treceți
peste câteva obstacole,
în special în plan
profesional. Un coleg
mai tupeist s-ar putea să culeagă laurii
și pentru munca voastră sau să fie
promovat. Vă simțiți nedreptățiți și
din acest motiv ați putea neglija puțin
treburile de la serviciu. Cel mai bine ar
fi să vă liniștiți și să vă dați interesul, la
fel ca până acum.

SĂGETĂTOR
Sunteți
persoane
extrem de determinate,
iar această determinare
va ajunge la cele mai
înalte cote. Tot ce v-ați propus sau vă
veți propune, veți duce la capăt cu
lejeritate. Nu există lucru sau persoană
care să vă poată sta în cale, pentru că
determinarea e atât de mare încât veți
găsi soluții pentru orice obstacol.

RAC
Vă veți duce și vă veți
face un control de
rutină sau veți face un
consult referitor la o
problemă care vă supără de foarte
multă vreme. Ar fi indicat chiar să
încercați să fiți puțin mai activi, să
faceți niște exerciții acasă, puțin
jogging sau un abonament la sală
pentru cei cu mai mult timp liber,
deoarece aceste activități sunt
binevenite.

CAPRICORN
Tot ce veți face va fi
rezultatul unei decizii
luate pe moment, bazate
pe instinct, fără să fi
analizat înainte situația.
Deși în majoritatea cazurilor instinctul
vă va fi de ajutor, aveți totuși grijă, unele
decizii ar trebui gândite și analizate în
profunzime, deoarece pot avea
consecințe pe o perioadă extrem de
îndelungată.

LEU
De la tristețe până la
invidie sau de la fericire
până la gelozie, veți
trece prin toate emoțiile
posibile. Schimbările de la o stare la
alta nu-i înnebunesc doar pe cei din
jur, ci și pe voi. Nu înțelegeți ce se
întâmplă cu voi. Nu vă speriați, este o
pasă de moment, totul va reveni la
normal, după această perioadă.

VĂRSĂTOR
Niște probleme pe care
ați tot încercat să le
rezolvați, însă nu ați
reușit să le dați de cap,
își vor găsi rezolvarea. Odată cu
scăparea de acestea, veți avea puțin
timp pentru voi și persoana iubită, nu
ezitați să vă dedicați niște timp vouă sau
chiar să cheltuiți câțiva bani pentru
plăcerile voastre, sumele cheltuite să fie
totuși moderate…

FECIOARĂ
V-ați organizat atât de
bine, încât ați reușit să
vă faceți câte puțin
timp pentru oricare
activitate la care doriți să luați parte.
Chiar dacă aptitudinile voastre de
organizatori sunt extraordinare, câteva
invitații de ultim moment sau chiar o
călătorie de serviciu urgentă s-ar putea
să vă dea peste cap tot programul.

PEȘTI
Urmează o perioadă
fără incidente sau
întâmplări prea importante. Acest lucru vă
oferă ocazia de a vă mai acorda niște
timp vouă înșivă. Nu ar fi rău să citiți o
carte, să ieșiți la un film bun sau să luați
persoana iubită și să acordați puțin
timp activităților fizice care să pună
sângele în mișcare.
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Fotbal

PETROLUL 52 PLOIEȘTI RĂMÂNE LIDER:

3-0 CU CSC ȘELIMBĂR

Î

n prologul etapei a noua a Ligii
a doua la fotbal, Petrolul 52
Ploiești a reușit un succes la scor
de forfait, 3-0 pe arena „Ilie Oană”
în fața nou promovatei Clubul
Sportiv Comunal Șelimbăr. Golurile
galben-albaștrilor au fost reușite de
către Jarovic (35), Măzărache (47) și
Țicu (68).
După 9 etape, ploieștenii sunt
pe primul loc al clasamentului,
cu 24 de puncte, urmați de
Concordia Chiajna – 23 puncte,

AFC Hermanstadt – 21 puncte și
Universitatea Cluj – 21 puncte.
În etapa viitoare, Petrolul va
juca la Brașov, pe 16 octombrie,
cu FC Brașov Steagul Renaște din
localitate.
Petrolul: Avram – Pârvulescu,
Lică, Huja, Țicu (cpt) – S. Pană (71
Chindriș), Cebotaru (71 Seto) –
Bratu (46 Constantinescu), Tucaliuc
(81 Boțogan), Măzărache (71
Buia) – Jarovic. Antrenor: Nicolae
Constantin.

CSC 1599: Gal – Vodă, Vișa,
Crișan, Tătar (cpt) – Neacșa (67
Yameogo), Curtean (67 Cărăruș),
Luca, Monea (46 Cîrstean) –
Ciocâlteu (80 Antone) – Suciu (57
Roșu). Antrenor: Eugen Beza.
Au arbitrat: Cristian Moldoveanu
(Sf.Gheorghe) – Claudiu Șchiopeț
(Brașov) și Daniel Vlase (Galați).
Rezervă:
Valentin
Porumbel
(Oltenița).
Observatori: Ionel Popa (Pașcani)
și Lucian Cîrjă (Constanța).

UN PETROLIST, CONVOCAT LA
NAȚIONALA U21

F

lorin Bratu a anunțat lotul pentru
acțiunea reprezentativei U21 a
României din Spania, unde tricolorii vor
disputa două partide amicale. Naționala
care pregătește participarea la EURO
2023, competiția U21 pe care România o
găzduiește alături de Georgia, va disputa
două jocuri în cantonamentul de la
Marbellla: România U21 – Suedia U20 –
Joi, 7 octombrie, ora 21:00; România U21
– Mexic U21 – Sâmbătă, 9 octombrie, ora
21:00. Partidele vor fi transmise în direct la
TVR.
PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari),
Ștefan Târnovanu (FCSB), Răzvan Ducan
(CS Mioveni);
FUNDAȘI: Alexandru Georgescu (Farul
Constanța), Alexandru Țîrlea (Deportivo

Alaves
B/Spania),
Radu
Drăgușin
(Sampdoria/Italia), Bogdan Racovițan (FC
Botoșani), Vladimir Screciu (Universitatea
Craiova), Rareș Ispas (Sepsi OSK), Valentin
Țicu (ACS Petrolul 52 Ploiești);
MIJLOCAȘI: Damian Isac (UTA),
Daniel Toma (CS Mioveni), Marius Corbu
(Academia Pușkaș/Ungaria), Victor Dican
(Universitatea Cluj), Dragoș Albu (U
Craiova 1948 SA), Alexandru Cîmpanu
(Universitatea Craiova), Antonio Sefer
(FC Rapid 1923), David Miculescu (UTA
Arad), Alexandru Ișfan (FC Argeș), Alexi
Pitu (Farul Constanța), Claudiu Petrila
(CFR Cluj), Ricardo Farcaș (Siena/Italia),
Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova);
ATACANȚI: Ianis Stoica (FCSB), Jovan
Marković (Universitatea Craiova).

Gimnastică Ritmică

Baschet
DEBUT VICTORIOS LA GALAȚI

N

ou promovată în Liga Naţională
de Baschet Masculin, CSM Ploiești
a reuşit să câştige meciul din runda
inaugurală a sezonului, de la Galaţi, după o
repriză de prelungiri: 80-78 (14-16, 15-22,
17-13, 23-18, 11-9).
Antrenorul Mihai Popa i-a folosit pe:
D. Hammond (22 puncte, 2×3), Vaughn

(20, 2×3), Chiţu (14, 3×3), Watson (9),
Negoiţescu (7, 1×3), Popa Calotă (4),
Magdevski (2) şi B. Popa (2).
Miercuri, 6 octombrie, de la ora 19,
ploieștenii vor fi jucat meciul din runda a
2-a a Ligii Naţionale, în Sala „Olimpia”, cu
Rapid Bucureşti.

20 DE MEDALII LA CONCURSUL INTERNATIONAL ARAD TROPHY

N

u mai puțin de 20 de medalii
au cucerit sportivele secţiei de
gimnastică ritmică a CSM Ploieşti, la
concursul internaţional „Arad Trophy”,
organizat în weekend de Clubul Sportiv
Municipal din localitate în Sala Polivalentă
Arad.
Au fost 4 medalii de aur, cucerite de
Denisa Stoian la cerc (senioare), Eva
Popescu la individual compus şi la minge
(junioare II B), şi de Ştefania Puiu la minge
(junioare III A), 12 medalii de argint şi 4 de
bronz, zece dintre cele 12 sportive înscrise
de Simona Puiu şi Liliana Băescu reuşind să
urce pe podiumul de premiere.
Iată care au fost performanţele sportivelor
noastre:
Senioare: Miruna Ciocîrlan – locul 2 la
individual compus, locul 2 la minge şi locul
2 la măciuci; Denisa Stoian – locul 4 la
individual compus, locul 1 la cerc şi locul 5
la măciuci; Gabriela Constantin – locul 6 la
individual compus, locul 2 la cerc şi locul 2

Tenis

Î
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3 la măciuci.
Junioare II B: Eva Popescu – locul 1 la
individual compus, locul 1 la minge şi locul
2 la măciuci.
Junioare III A: Delia Stroe – locul 3 la
individual compus, locul 2 la cerc şi locul 5
la minge; Ingrid Gavril – locul 7 la individual
compus, locul 6 la cerc şi locul 6 la minge;

Ştefania Puiu – locul 7 la individual compus,
locul 1 la minge şi locul 7 la cerc.
Junioare III B: Raisa Dinu – locul 4 la
individual compus, locul 4 la cerc şi locul 3
la panglică.
Junioare IV A: Nectaria Stoica – locul 9 la
individual compus, locul 7 la exerciţiul fără
obiect, locul 9 la cerc.

NOI TAXE FRT, DE LA 1 OCTOMBRIE 2021

ncepând cu data de 1 octombrie 2021
intră în vigoare noile taxe aprobate de
Adunarea Generală Ordinară a FRT din
data de 26 Iulie 2021. Comisia de Competiții
recomandă ca, odată cu mărirea taxelor
de participare la competiții, cluburile
organizatoare să plătească baremuri
majorate arbitrilor, conform propunerilor
Comisiei de Arbitri.
FOARTE IMPORTANT: După data de 1
octombrie 2021, turneele care nu au arbitru
principal nu se mai punctează, conform
ROTTR și nu vor mai fi aprobate excepții
de către Comisia de Competiții.
NOILE TAXE ÎN VIGOARE DE LA 1
OCTOMBRIE 2021
TAXA DE LEGITIMARE ȘI DE VIZĂ
ANUALĂ A SPORTIVILOR
PAGINA

la panglică.
Junioare: Sabina Enache – locul 2 la
individual compus, locul 2 la cerc şi locul
2 la măciuci; Anisia Drăgan – locul 4 la
individual compus, locul 2 la minge şi locul
3 la măciuci.
Junioare II A: Elena Murărescu – locul 4
la individual compus, locul 2 la cerc şi locul

a) Jucători până în 18 ani: 150 de lei.
Până la 31 martie se aplică o reducere de 50
de lei: 100 de lei
b) Seniori: 250 de lei. Până la 31 martie
se aplică o reducere de 50 de lei: 200 de lei.
IMPORTANT: Viza Anuală a Sportivilor
TREBUIE PLĂTITĂ OBLIGATORIU
înainte de a participa la primul concurs din
fiecare an. Data de 31 martie este DOAR
data până la care se poate plăti taxa cu
reducere, nu data limită până la care trebuie
plătită Viza Anuală a Sportivilor.
TAXA
DE
PARTICIPARE
LA
COMPETITII:
A) La turneele individuale se plătește de
către sportivi :
Pe teren acoperit:

a) Concursuri internaționale: conform
taxelor ITF / Tennis Europe
b) Concursuri naționale categoria Național:
până la 200 de lei
c) Concursuri naționale categoria A: până
la 175 de lei
d) Concursuri naționale categoria 1 și 2:
până la 150 de lei
În aer liber:
c) Concursuri internaționale: conform
taxelor ITF / Tennis Europe
d) Concursuri naționale categoria National:
până la 175 de lei
e) Concursuri naționale categoria A: până
la 150 de lei
f) Concursuri naționale categoria 1 și 2:
până la 100 de lei

B) La turneele pe echipe se plătește de
către cluburi: 300 RON
C) Dacă se joacă pe grupe, anunțat de la
început, taxa de participare se poate mari
cu până la 50%.
D) Dacă un jucător participă doar
la dublu, plătește jumătate din taxa de
participare la simplu. Excepție fac turneele
care sunt EXCLUSIV de dublu și la care
taxa se plătește 100%.
TAXE DE LICENȚĂ PENTRU
ORGANIZAREA DE TURNEE:
a) Concursuri internaționale: conform
normelor ITF/Tennis Europe/ATP/WTA
b) Concursuri naționale:
Categoria A: 400 lei
Categoria 1: 300 lei
Categoria 2: 200 lei.

