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„Pelerina cu căptușeală aurită, toate defectele le ascunde.”

- Culese de Tata

Lope de Vega (1562 - 1635) dramaturg spaniol

ÎN PLOIEȘTI, PRIMĂRIA ȘI GUVERNUL OFERĂ 3
TIPURI DE AJUTOARE ÎN SEZONUL RECE 2021-2022

Marius
MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

sprijin care se acordă în anumite UNDE AM AJUNS, BĂI NENE!?
condiții unui număr de aproximativ
ntr-o țară cu oameni nevaccinați de
13 milioane de abonați. La Ploiești,
frica cipului care o să îi transforme
locuitorii de la bloc vor beneficia de
subvenția la energia termică, pentru în reptilieni sau o să îi lase impotenți,
care municipalitatea a pregătit ori vaccinarea este planul masonilor
oculți și ai întunecaților illuminati de a
aproape 48 de mil. lei.
Continuare în pagina 6 transforma planeta într-un uriaș lagăr de
zzombi, aici, unde președintele se joacă
de-a prim-ministrul cu un integrat în
d
aabsolut și cu un arestat în SUA, unde o
parte a opoziției nu vrea guvernul dar îl
p
dă jos, iar cealaltă parte vrea doar…cum
d
vvrea ea, unde capul bisericii ortodoxe este
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
numit asemeni rasei de porc românesc,
n
““Marele Alb” și unde prețurile la gaze, la
onsiliul Județean Prahova a sisteme de protecție, avertizare și
ccurent și la benzină sunt printre cele mai
aprobat studiul de fezabilitate comunicare specifice. Valoarea totală
mari din Europa…așadar, în țara Boului
m
și indicatorii tehnico-economici a proiectului este de 53,4 milioane de
Bălții și a Mioriței, o televiziune cu priză
B
pentru dotarea și reabilitarea blocului lei (TVA inclus); din această sumă, 6,4
mare la public caută soluția la ieșirea
m
operator al Spitalului Județean de mil. lei reprezintă construcții-montaj,
din multiplele crize în care ne afundăm,
d
însemnând
aparatură
Urgență Ploiești, sediul Nord. Vor fi diferența
aapelând, nici mai mult nici mai puțin,
modernizate 13 săli de operație, iar medicală. Durata de execuție a
decât la astrologi.
d
investiția presupune și realizarea unor lucrărilor ar urma să fie de 36 de luni.
Berbecul Câțu, leul Cioloș, geamănul
IIohannis, săgetătorul Ciolacu și fecioara
Simion sunt cei care ne conduc. Iar ei o
fac după cum se aliniază planetele. În
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
rimăria Ploiești a emis Prod SRL -SC Pacic- Proiectare și
ordinul de începere a Antrepriza Construcții Industriale
lucrărilor de construire al noului și Civile SRL- SCMontin S.A.,
sediu pentru Grădinița cu program având ca subcontractanți SC
prelungit nr. 38, de pe strada Poștei. Alert Prod Service SRL și SC
Finanțarea este asigurată parțial Socomizo Construct SRL, prin
din fonduri europene, prin POR lider de asociere S.C. Fadmi Prod
2014-2020. În 2019 a fost semnată SRL. Valoarea investiției este de
cererea de finanțare, iar în februarie 6.223.202,68 lei, din care valoare
eligibilă
2.866.309,59
2021 a fost încheiat contractul totală
(2.808.983,40
lei-sumă
de lucrări (inclusiv proiectare) lei
nr.4.354 cu Asocierea SC Fadmi nerambursabilă).
cuadratură, în conjuncție,
cuadratură
conjuncție ori în opoziție
cu Luna. Ceea ce chiar tind să cred că
este adevărat de a ajuns țara asta în
ultimul hal.
Ba Mercur e retrograd și nu lasă
a Valea Călugărească, Bușteni
vvărsătorii să facă autostrăzi, ba Jupiter
și Sinaia s-a dezvoltat o rețea de
e blocat în casa dragostei și nu vrea să
ACESTA ÎȘI VA FACE PARTID NOU
obținere a certificatelor verzi de vaccinare
lase peștii să se vaccineze, ori Luna nu
la
(medici, asistente). Anchetatorii au Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
face compatibile zodiile celelalte de
fa
descoperit 80 de documente eliberate
udovic Orban a demisionat, luni, putea fi urmat
politicieni cu munca.
p
fără ca deținătorii să fi trecut măcar pe
50
de
din funcția de președinte al Camerei de
Unde mai pui că în alte zodiace fețe
la cabinetul medical. Potrivit unor surse Deputaților, gest promis imediat după ce a parlamentari,
““luminate” precum Barna, Gorghiu,
judiciare, în unele cazuri, la centrul din pierdut șefia PNL, în favoarea lui Florin Cîțu. de altfel cei
Dragnea, Firea și alți aliniați la planetele
D
Valea Călugărească de pildă, pacienții Plenul a luat act de vacantarea funcției, iar Biroul care
l-au
sstrăine, prezintă următoarea scenă
veneau totuși, dar li se administra ser Permanent a decis ulterior ca interimatul să fie susținut la șefia
halucinantă: maimuța călărește calul care
h
fiziologic, astfel, dacă se uită cineva pe asigurat pentru două săptămâni de liberalul PNL. Orban
fuge de iepure fix în colții mistrețului de
fu
camerele de supraveghere, nu bănuia
Florin Roman. Nu este singura mișcare pe care este al treilea lider care face PNL bucăți, deși apă. Iar marele dragon de foc se joacă
nimic. Costul unui astfel de document
o face Orban. Neîmpăcat cu pierderea suferită la anterior se declara un liberal autentic. Aidoma cu puța (asta e zodie în calendarul
varia de la 200 la 1.000 lei.
alegerile interne, acesta are de gând să părăsească au procedat Radu Câmpeanu și Călin Popescu Portorican) în țărâna strămoșească.
-În țara asta obosită
Ei bine, toate astea nu duc decât la
grupul parlamentar și probabil PNL, începând Tăriceanu, ambii părăsind partidul imediat după
Șmecheria-i nelipsită.
o concluzie: întreg Universul ne este
pierderea
alegerilor,
dar
și
Th
eodor
Stolojan
și
să
reconstruiască
un
alt
partid,
denumit
Forța
De Covid vom mai scăpa
Liberală. Așadar este iminentă o rupere a PNL, Valeriu Stoica, lideri care au plecat împreună cu potrivnic cu astfel de oameni puși în
Dar de voi... când om crăpa!
având în vedere că fostul președinte liberal ar alți colegi, alcătuind Partidul Democrat-Liberal. fruntea țării și a unor astfel de televiziuni!
Continuare în pagina 2

G

uvernul livrează, în această
iarnă, două tipuri de ajutoare:
cele de încălzire a locuinței (Legea
consumatorului vulnerabil), care
se adresează populației cu venituri
mici; compensare pentru consumul
de energie electrică și gaze naturale,

Î

PROIECT DE 53,4 MIL. LEI PENTRU
BLOCUL OPERATOR DE LA SJU

C

SE LUCREAZĂ LA O GRĂDINIȚĂ NOUĂ!

P

Mă doare-n băşcălie!
L

ORBAN A DEMISIONAT DE
LA CAMERA DEPUTAȚILOR

L

ACTUALITATE

Noi spitale
Covid în
Prahova
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Tabăra Națională de
Sculptură Monumentală
Contemporană, la Ploiești
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Colapsul total al
omenirii, înainte
de 2040?

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

Psalm 49, 20
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A

drian Stepan scrie în Republica o
întâmplare povestită de un partener
italian al companiei la care lucrează: „în urmă
cu câteva săptămâni, după ce managementul
insistase ca oamenii să se vaccineze, am observat
că fructele pe care le ofeream gratuit angajaților
vinerea nu mai erau consumate. Până la urmă,
am aflat că în fabrică se răspândise zvonul că,
na, găsiseră străinii o modalitate de a injecta
fructele cu vaccin pentru a-i imuniza forțat pe
muncitorii români...”
-Ceva v-au pus italienii-n mere,
În prune, mango sau în pere.
Dar n-a fost ser, vă spun cu simpatie,
Ci doar un antidot pentru prostie!

funcție pentru a intra în biserică: „sunt senator,
hai, ne certăm... Vrei să ne certăm, mă? Sfânta
Cuvioasă Parascheva a vrut ca eu să fiu senator
tocmai ca să duc la îndeplinire menirea pe care
o am.”
-Preasfânta a vrut să facă din tine senatoare,
Dar a greșit la... doze și-a scos o urlătoare.
Desigur că eroarea o-ndreaptă ea degrabă
Și te trimite fuga, de mâine, la...tarabă!

C

entrul plutitor din Mahmudia pentru
recuperarea copiilor cu dizabilități, la
inaugurarea căruia șapte persoane au tăiat
panglica în același timp, printre ele aflându-se
și ministrul Muncii, Raluca Turcan, a început
să ia apă și s-a scufundat pe o parte. Tăierea
fundiției a avut loc în urmă cu mai puțin de o
lună. Pontonul nu era încă utilizat, fiind legat
de mal, la Mahmudia.
-Bag de seamă că pontonul
Vă ține vouă isonul.
Guvernul a căzut și-ndată
A intrat și el la... apă!

D
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L

a fel
fel, cică niște englezi care au afaceri pe
la noi au întrebat, cu gând să intervină
eventual, dacă nu cumva Guvernul nu s-a
preocupat să aducă vaccinul în doze suficiente
ori să amenajeze puncte de vaccinare, de ce
nu se imunizează populația. Când colegul lor
român din board le-a zis că avem de toate,
dar românii nu se vaccinează din cauză că noi
„considerăm serul ca un instrument al ocultei
mondiale sau al Antichristului”, nimeni n-a
mai scos o vorbă, au rămas toți cu gura căscată,
muți, uluiți! He-he, stați așa, că nu știți tot: și pe
voi vă consideră sfinții români niște diavoli care
ați venit să stricați ADN-ul dac din noi...
-Nu vă mirați, my dears, că vă spun
-Și n-o luați ca ofensă-, însă presupun
Că chiar și voi, englezii, sunteți considerați
Ocultă mondială sau herghelii de... draci!

S

enatoarea Diana Șoșoacă a participat la
pelerinajul de la Iași organizat cu ocazia
hramului Sf. Parascheva. Ea a făcut uz de
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O

firmă
fi
rmă din Maramureș
Maramureș, care în ultimii
zece ani a avut unul sau zero angajați,
iar printre acționarii acesteia se regăsesc mai
mulți membri din PNL, a câștigat fără licitație,
în perioada 1-10 octombrie, prin intermediul
programului PNDL 3, nu mai puțin de 15
contracte, în valoare de 1,4 milioane de lei.
Toate erau pentru o așa-zisă consultanță
acordată unor administrații locale pe care
firma le învăța ce proiecte ar avea nevoie
comunitățile respective.... Ca și cum primarii
n-ar fi știut! De fapt, ce avem? PNL face exact
ca PSD. Vă amintiți de preotul acela din Tulcea,
ajuns consilier al PSD la MDRAP, supranumit
„Dumnezeul achizițiilor”, care încheiase suta
de contracte de lucrări cu firma lui cu zero
angajați? PNL îl imită intocmai.
-Vă mirați că PNL
Face fix ca PSD?
Vă spun foarte serios:
Banii n-au deloc miros...

C

ică Genuche, adică fostul ministru al
Educației, Liviu Marian Pop, s-a înscris
în Alianța Pentru Patrie, partidul susținut de
Liviu Dragnea. Codrin Ștefănescu a jubilat: „Eu

Săptămâna pe scurt
17 PERCHEZIȚII PENTRU
VACCINĂRI FICTIVE ÎN
PRAHOVA
Polițiștii
Serviciului
de
Investigare
a
Criminalității
Economice
din
cadrul
Inspectoratului
Județean
de
Poliție Prahova, sub coordonarea
procurorului
din
cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Prahova, au efectuat 17 percheziții
domiciliare, în mai multe localități
din Prahova. „În cauză sunt

cred ca Liviu Pop a fost un excelent ministru ((...))
De astăzi, s-a alăturat echipei APP și va coordona
organizația sectorului 1! Bine ai venit, Liviu! Te
asteaptā cu multā speranță toți cei care acum
strâng semnături pentru demiterea Clotildei și a
găștii ei de acolo! Să nu-i dezamăgești!”
-E o vorbă la români
Venită, hăt, din bătrâni:
Cât ai vrea și cât ai cere,
O muscă nu face miere!

efectuate cercetări în legătură
cu modalitatea de eliberare a
certificatelor de vaccinare anti
Covid. Activitatea vizează un
centru de vaccinare și patru
cabinete medicale individuale,

printre persoanele implicate fiind
și personal medical din cadrul
acestor entități. Faptele urmărite
penal sunt de luare de mită,
dare de mită, trafic de influență,
cumpărare de influență, fals
informatic și uz de fals”, a precizat
IPJ Prahova, care a anunțat că
au fost puse în executare 35 de
mandate de aducere emise pe
numele suspecților. La activitate
au participat polițiști din cadrul
Inspectoratului Județean de Poliție
Prahova și Direcției Generale
Anticorupție - Serviciul Judeţean
Prahova.
Prin
ordonanțele
procurorului de caz, potrivit IPJ

inspre premierul demis Florin Cîțu
lucrurile arată bine: „avem două vești
foarte bune pentru România în contextul
crizei economice globale: agenția de rating
Standard&Poor’s a reconfirmat ratingul de
țară al României și a menținut perspectiva sa
stabilă; cealaltă agenție de rating, tot americană,
Moody’s, îmbunătățește perspectiva României
de la negativ la stabil și bineînțeles reconfirmă
ratingul de țară”. „Lucrurile arată bine”, a mai
arătat Cîțu, când a fost întrebat dacă chestia
asta se simte în buzunarul românilor.
-De trei decenii trăiesc o uluială
Și n-am nici azi vreo dumireală.
Cum știu nenicii ăștia ce am în buzunar,
De-mi spun că o duc bine și eu nu am habar?

C

ând l-a auzit pe Cîțu, liderul PSD,
Marcel Ciolacu, a sărit ca ars:
„Explică-le, Florine, celor 7 milioane de oameni
aflați în risc de săracie și excluziune socială,
cum a crescut economia, ca o rachetă spre cer.
Explică-le, Florine, cât sunt de fericiți și celor
120.000 români aruncați în deprivare materială
severă în doar un an de guvernare! Explicăle, Florine, cum ieșim împreună din catastrofa
sanitară!”
-Marcele, las la o parte a ta ipocrizie,
Cum că doar Cîțu a semănat în țară sărăcie.
Te-ntreb altfel: când mitingeați pe stradă
bunăoară
Nu voi ați agravat această criză sanitară?

Prahova, a fost dispusă măsura
preventivă a reținerii pentru
24 de ore, față de 4 persoane
precum și punerea în mișcare a
acțiunii penale față de acestea,
și vor fi prezentate judecătorului
de drepturi și libertăți din
cadrul Tribunalului Prahova, cu
propunere de arestare preventivă.
REȚINUT PENTRU
NERESPECTAREA
ORDINULUI DE PROTECȚIE
Polițiștii Secției Rurale de
Poliție Valea Călugărească au fost
sesizați de către o femeie, despre
faptul că, la ușa locuinței sale s-a

prezentat fostul concubin, deși pe
numele acestuia a fost emis un
ordin de protecție. „Din verificări,
a rezultat faptul că față de bărbat
fusese emis, la începutul lunii
octombrie, un ordin de protecție
care îi interzicea să se apropie
la o distanță mai mică de 200 de
metri față de femeie și de locuința
acesteia. Bărbatul în cauză a fost
condus la sediul poliției, iar în
baza probatoriului administrat,
acesta a fost reținut pentru 24
de ore, urmând să fie prezentat,
potrivit IPJ Prahova, unității de
parchet, cu propunere de luare a
unei alte măsuri preventive.

ACTUALITATE
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA, CU OCHII PE „ANGHEL SALIGNY”

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Local Ploiești a adoptat două
hotărâri privind aprobarea cererii de
finanțare și a devizului general estimativ, în
vederea accesării de fonduri prin Programul
Național „Anghel Saligny” pentru două
obiective de investiții: modernizare B-dul

Independenței, tronson cuprins între
sensul giratoriu Gara de Sud și strada Gh.
Lazăr; reabilitare și modernizare pasaje
pietonale subterane Bulevardul București 1
și 2. Lucrările pe Bdul Independenței, pe o
distanță de 1,392 km, sunt estimate la 15,11
mil. lei (14,90 mil. lei de la bugetul de stat
și 0,201 mil. lei de la bugetul local). Pentru
pasaje au fost actualizați și indicatorii
tehnico-economici aprobați inițial din HCL
340/29.09.2017. Costurile sunt estimate la

STUDII DE
FEZABILITATE
PENTRU UN
BAZIN DE
ÎNOT ȘI UN
COMPLEX
SPORTIV LA
BĂRCĂNEȘTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova organizează
două noi licitații pentru elaborarea unor
studii de fezabilitate. De data aceasta este vorba
despre un bazin olimpic de înot și un complex
sportiv, ambele urmând să fie realizate la
Bărcănești.
Pentru bazinul de înot, al cărui studiu va
costa 210.084,97 lei fără TVA, iar deschiderea
ofertelor este programată pentru 2 noiembrie,
CJ arată: „Scopul principal al investiției este
acela de a oferi acces la infrastructura sportivă
de masă și posibilitatea organizării unor
competiții la nivel cât mai ridicat, cu respectarea
cerințelor solicitate de federațiile internaționale
în domeniu. Prin punerea în funcțiune a acestui
obiectiv de investiții se va asigura desfășurarea
optimă a activităților sportive, a pregătirii
echipelor sportive, a pregătirii echipelor de
performanță, a echipelor reprezentative și
totodată se va pune accentul pe dezvoltarea
armonioasă a tinerilor prin practicarea
sportului.”
Cât despre complexul sportiv, acesta este
descris în felul următor: „Complexul sportiv va
fi de 16.000 de locuri, iar destinația clădirii este
cea de sală polivalentă, utilizarea preponderentă
fiind cea pentru competiții sportive cu public.
Clădirea se va preta însă și pentru alte tipuri
de activități cu public larg, în special concerte,
expoziții și târguri”. Valoarea studiului este de
504.200,00 lei fără TVA.

7,874 mil. lei (din care 7,596 mil. lei de la
bugetul de stat). Investiția nu s-a modificat
semnificativ, ca volum financiar, față de
2017, atunci când prețul final a fost calculat
la 7,41 mil. lei.
Și Consiliul Județean speră să obțină
finanțare prin Programul „Anghel Saligny”
pentru trei proiecte care vizează realizarea
unor centuri ocolitoare. Este vorba despre:
-centura ocolitoare de la Comarnic, 5,85
km, valoare estimată-172.220.914,64 lei;

-varianta ocolitoare Mizil, 7,466 km,
valoare estimată-78.031.063,90 lei;
-variantă Păulești, 9,187 km, valoare
estimată-150.332.465,62 lei.
Cât despre centura Bănești-Valea
Doftanei, aceasta va fi realizată de CNI.
În acest sens, aleșii au votat un Protocol
de colaborare între județul Prahova,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației și Compania Națională de
Investiții.

COMANDĂ NOUĂ LA JANDARMERIA PRAHOVA

Elena ;ERBAN; www.ziarulploieştii.ro

S

ăptămâna trecută, la sediul Inspectoratului de Jandarmi
Județean (IJJ) Prahova a avut loc ceremonia de preluare
a funcției de inspector șef de către colonelul Dragoș Buzoianu.
Acesta, de altfel, a asigurat și interimatul conducerii unității,
după ieșirea la pensie a col. Liviu Coman. Numirea este
definitivă, ca urmare a examenului susținut pentru acestă poziție.
La festivitatea care a consemnat și preluarea drapelului de luptă
au participat inspectorul general al Jandarmeriei Române,
colonel Mastan Alin-Ionel și vicepreședintele Consiliului
Județean Prahova, Cristian Apostol. Potrivit Jandarmeriei,
„colonelul Dragoș Buzoianu este absolvent al Academiei de Poliție
„Al.I.Cuza”, promoția 1999, iar parcursul său profesional este
marcat de numeroase stagii de formare în state membre UE și de
participarea în cadrul mai multor misiuni internaționale sub egida
NATO. De-a lungul timpului i-au fost acordate mai multe distincții
pentru îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate.”

DIRECTORI NOI LA HIDRO PRAHOVA ȘI CRPC

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

D

upă ce Liviu Ilași a
demisionat la începutul
lunii din funcția de director

general al SC Hidro Prahova
SA, Consiliul de Administrație
al operatorului regional de
apă-canal l-a numit cu caracter
privizoriu în această poziție
pe bucureșteanul Dorin Ilian
Lețea. Absolvent al Politehnicii
din București, cu mai multe
diplome de expert în achiziții,
Lețea a ocupat, după 2007,
mai multe funcții, multe dintre
ele de conducere, la Registrul
Auto Român, Regia Autonomă
de Transport Public București,
Hidro Tarnița, ADP București,
Secom Drobeta Turnu Severin
(operator de apă-canal), Ram
Termo Verde (termoficare)
Buzău. În 2021 a fost adus pe
postul de director la Direcția

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE?
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,
capabile să-ţi promoveze eficient imaginea!
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • firme luminoase

Programe
cu
Finanțare
Externă din cadrul Consiliului
Județean Prahova. Chiar dacă
în biografie nu se pronunță
vreo apartenență politică,
presa a notat cândva o afiliere
la PSD și, mai nou, la liberali.
Tot
deunăzi
vreme,
Augustin Georgescu
a
fost numit inspector șef la
Comisariatul Regional pentru
Protecția
Consumatorului
Sud Muntenia, instituție cu
sediul la Ploiești și care are
în responsabilitate județele
Argeș, Dâmbovița, Călărași,
Ialomița, Giurgiu, Prahova
și Teleorman. Acesta a mai
ocupat această funcție în urmă
cu aproape 10 ani, pe vremea

0244.546.501

când comisariatul regional
deservea județele Prahova,
Buzău, Ialomița și Călărași.

sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ

• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT PE DN1, ÎN ZONA
POSADA
Accidentul rutier a avut loc pe
DN1, la km 114 + 650 m, în zona
Posada din Comarnic. În accident
au fost implicate două autoturisme,
unul condus de un bărbat în vârstă
de 32 de ani și un altul condus de
un bărbat în vârstă de 43 de ani.
Patru persoane au fost transportate
la spital. Este vorba despre
conducătorul auto în vârstă de 34
de ani, două pasagere cu vârsta

de 60 de ani, respectiv 25 de ani,
precum și un copil în vârstă de un
an. Circulația în zona accidentului
s-a desfășurat alternativ.
ACȚIUNI PENTRU
PREVENIREA RĂSPÂNDIRII
COVID-19
Pentru
prevenirea
și
combaterea infectării cu virusul
Sars-CoV-2, polițiștii din cadrul
Serviciului
Arme,
Explozivi
și Substanțe Periculoase din
cadrul Inspectoratului Județean

de Poliție Prahova au continuat
activitățile de verificare a modului
în care se respectă măsurile pentru
prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19. La
acțiuni au participat jandarmi,
pompieri și reprezentanți ai ITM
Prahova, DSVSA Prahova și D.S.P.
Prahova. „Activităţile cu privire
la respectarea măsurilor impuse
în contextul stării de alertă au
avut loc în sistem integrat și au
avut drept obiective prevenirea și
informarea cetățenilor cu privire la
pericolul la care se expun în cazul
nerespectării măsurilor legale în
vigoare”, a anunțat IPJ Prahova.

Acestea au vizat, în special zonele
aglomerate, agenții economici,
cât și mijloacele de transport
în comun. În urma activităţilor
desfăşurate pe raza municipiului
Ploiești, au fost verificate 20
de societăți comerciale, fiind
legitimate aproximativ 90 de
persoane și controlate 9 mijloace
de transport în comun. „Cu
această ocazie, călătorilor le-a fost
recomandat să respecte măsurile
de protecție individuală. Scopul
polițiștilor nu este acela de a
sancționa, ci acela de a aminti
cetățenilor necesitatea adoptării
unui comportament responsabil.

Reamintim faptul că în localitățile
în care incidența cumulată la 14
zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori, se instituie obligativitatea
purtării măștii de protecție în
toate spațiile publice închise și
deschise”, a precizat IPJ Prahova,
care recomandă cetățenilor să
respecte măsurile de protecție
individuală și interdicțiile impuse
în această perioadă. Poliţiştii
prahoveni continuă acţiunile
pentru informarea cetățenilor și a
operatorilor economici, precum și
pentru combaterea nerespectării
legislației în domeniu.
PAGINA
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NOI SPITALE COVID AJUTOARE DIN UE PENTRU ROMÂNIA
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
ÎN PRAHOVA
inisterul
Sănătății
a
solicitat 5.200 de doze de anticorpi monoclonali din partea

M

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
p

Departamentului pentru Situații de Urgență
(DSU) activarea Mecanismului de protecție civilă al
Uniunii Europene pentru asigurarea tratamentului
cu anticorpi monoclonali neutralizanți a unui număr
de 40.000 de bolnavi de COVID-19. Prin acest
mecanism, mai multe țări din UE, precum și OMS,
au promis României ajutor după cum urmează:

Italiei; 12.000 doze de anticorpi monoclonali din
partea Germaniei; 8 concentratoare de oxigen și
5 ventilatoare din Danemarca; 5.670 de flacoane
de Tocilizumab din Elveția; 200 de concentratoare
de oxigen de la OMS. Republica Moldova ajută
România cu 20 de cadre medicale care vor merge la
Iași, la Spitalul Lețcani.

PROGRAM RESTRÂNS LA SPLCEP PLOIEȘTI
Î

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

P

e fondul acestui al patrulea
val agresiv de pandemie,
scăpat oarecum de sub control,
cele 610 paturi destinate tratării în
spital a coronavirusului, la care se
adaugă și 26 de paturi la ATI, s-au
dovedit a fi insuficiente. Așa că încă
trei unități sanitare din Prahova
au intrat în această luptă cu Covid
19. Este vorba despre Spitalul
Municipal Ploiești, cu 20 de
paturi, Spitalul Orășenesc Vălenii
de Munte, cu 12 paturi și Spitalul
Darius Medical Center Plopeni, cu
20 de paturi. La Spitalul Municipal
a fot amenajată o secție cu circuit
izolat, fiind nevoie de mai multe
intervenții și achiziții: refacere
instalații electrice, extindere
instalație de oxigen, stație de
producere a oxigenului, clădire
care adăpostește stația de oxigen,
amenajări
interioare
pentru
crearea circuitelor funcționale,

de
oxigen,
concentratoare
oxigen
detectoare de oxigen, lămpi
UV, poartă de decontaminare,
monitoare pentru măsurarea
funcțiilor vitale. Cele trei unități
se adaugă spitalelor care au fost
în linia întâi de la declanșarea
pandemiei: Spitalul Județean de
Urgență Ploiești, cu secțiile Boli
Infecțioase, Pneumologie și ATI,
Spitalul municipal Câmpina,
Spitalul de Boli Pulmonare Breaza,
Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul
General CF Ploiești, Spitalul
de Pneumoftiziologie Drajna,
Spitalul de Obstetrică Ginecologie
Ploiești, Patrick Medical Center
(spital privat), Dentirad Hospital
(spital privat), Spitalul „Sfânta
Sofia” Hospital Med Bălțești,
precum și centrele de dializă, care
au tură suplimentară distinctă
pentru pacienții Covid.

ncepând
de
luni,
18
octombrie 2021, în contextul
creșterii ratei de incidență
a îmbolnăvirilor cu Covid,
programul de lucru cu publicul
la nivelul Serviciului Evidență
Informatizată a Persoanelor a
fost redus. Acesta se va desfășura
de luni până joi, între orele 8,3013,00. Reprezentanții SPLCEP
îi roagă pe cetățenii care au deja
programări după-amiaza pentru
cărți de identitate să se prezinte,
în ziua programării, dar în cursul
dimineții. Prioritate în această
perioadă au persoanele care:

au pierdut actul de identitate;
schimbare de nume; schimbare
de domiciliu; deteriorări; furt;
persoanele care au împlinit
vârsta de 14 ani. Potrivit Legii
nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de Covid-19,
„valabilitatea
documentelor
eliberate
de
instituțiile
și
autoritățile publice, precum și
de entitățile private autorizate
conform legii, se menține pe toată
perioada stării de alertă, precum
și pentru o perioadă de 90 de zile
de la încetarea acestei stări”.

ȘCOLI ÎNCHISE ÎN PRAHOVA

Î

n ultima ședință a CJSU Prahova s-a luat decizia
de trecere a 15 unități de învățământ din județ în
sistemul online. Este vorba despre 4 grădinițe, 8 școli
generale și 3 licee, printre care și Colegiul Național
„Nichita Stănescu”. Anterior, alte 58 de unități au trecut

în sistemul online, în urma solicitărilor consiliilor de
administrație din aceste unități. Este vorba despre
școli din Ploiești, Bușteni, Vălenii de Munte, Slănic,
Blejoi, Târgșorul Vechi, Râfov, Poienarii Burchi,
Gornet Cricov, Olari, Mănești.

ACȚIUNI ALE PRIMĂRIEI PLOIEȘTI PENTRU
LIMITAREA RĂSPÂNDIRII COVID
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

*

Primarul Andrei Volosevici
a solicitat sprijinul Poliției
Locale Ploiești în vederea
transmiterii către cetățeni, prin
anunțuri publice, a recomandărilor
stabilite de specialiști pentru
prevenirea și combaterea efectelor
Covid-19. Echipajele mobile de
polițiști locali, aflate în misiune
în teren, vor transmite, periodic,

în timpul zilei,
zilei îndrumările
de profilaxie amintite, prin
intermediul dispozitivelor tehnice
acustice aflate în autovehiculele
de serviciu.

*

Comitetul Local pentru
Situații de Urgență al
municipiului Ploiești a aprobat
efectuarea, de două ori pe

Săptămâna pe scurt
CERCETAT PENTRU
PORNOGRAFIE INFANTILĂ
ȘI ȘANTAJ
Poliţiştii Brigăzii de Combatere
a
Criminalităţii
Organizate
Ploieşti, împreună cu procurorii
D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiești, au
efectuat o percheziție domiciliară la
locuința unei persoane bănuită de
pornografie infantilă prin sisteme
informatice și șantaj. „Din cercetări
a rezultat că, în perioada iulie octombrie a.c., un bărbat, în vârstă
PAGINA

4

de 33 de ani, ar fi determinat, prin
amenințări repetate, o minoră să
producă și să-i transmită, on-line,
materiale pornografice cu caracter
sexual explicit. În urma percheziției
domiciliare, au fost identificate
și ridicate, în vederea continuării
cercetărilor, mai multe telefoane
mobile și medii de stocare a datelor
informatice”, a precizat IPJ Prahova.
Persoana bănuită a fost condusă
la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul
Teritorial Ploiești, față de aceasta
fiind dispusă măsura reținerii pentru

săptămână,
a
operațiunilor
de dezinfecție în unitățile de
învățământ din oraș în care se
desfășoară activitate didactică
cu prezență fizică. Decizia se
aplică până în data de 22.12.2021.
Operațiunile de dezinfecție se vor
desfășura la solicitarea unităților
de învățământ, ori de câte ori este
nevoie, în sălile de clasă, unde
au fost înregistrate cazuri de
infectare cu virusul SARS-Cov-2,
precum și la reluarea cursurilor cu
prezență fizică, acolo unde acestea
s-au desfășurat în sistem on-line.

destinate utilizării de către copii
și cadrele didactice, ca măsură
profilactică împotriva răspândirii
COVID-19.
Dezinfectantul
pentru mâini a fost donat
administrației publice ploieștene
de către un agent economic local.

*

au un răspuns în termen de 6
ore și pot fi traduse în limba
engleză. Totodată, se efectuează,
la cerere, și analize medicale
privind dozarea de anticorpi, în
urma infectării cu SARS-Cov-2,
la prețul de 85 lei/analiza.

*

Primăria Ploiești va distribui
unităților de învățământ
din oraș 10.000 de doze de gel
dezinfectant pentru mâini, cu
acțiune virucidă și bactericidă,

Spitalul de Pediatrie Ploiești,
prin laboratorul de analize,
efectuează, la cerere, testări
RT PCR pentru diagnosticarea
COVID -19, la prețul de 175 lei/
test, precum și teste antigenice
COVID-19,
folosite
pentru
controlul pandemiei, la prețul
de 85 lei/ test. Testele antigen
COVID-19
reprezintă
un
instrument rapid pentru triaj în
cazul persoanelor care călătoresc
în afara țării. Testările respective

S.C Hale și Piețe S.A. Ploiești
a început un program de
igienizare la nivelul tuturor
piețelor
agroalimentare
din
oraș. Activitățile se derulează cu
echipe ale operatorului S.C. Coral
Impex S.R.L. și implică servicii
de dezinfecție la nivelul tuturor
standurilor din interiorul piețelor.
Acțiunile de acest gen vor continua
și se vor efectua periodic, având
în vedere contextul epidemiologic
actual.

24 de ore, bărbatul fiind prezentat
Tribunalului Prahova, cu propunere
de arestare preventivă. „Cercetările
continuă sub aspectul săvârşirii
infracțiunilor
de
pornografie
infantilă prin sisteme informatice și
șantaj”, a precizat IPJ Prahova.
ACCIDENT MORTAL ÎN
BLEJOI. UN TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ
DE 19 ANI A DECEDAT
Accidentul rutier s-a produs
pe strada Vega, din Blejoi, după
ce un autoturism în care se aflau
doi tineri în vârstă de 19 ani, din
motive necunoscute, ar fi pierdut
controlul direcției de deplasare și
ar fi intrat într-un pom. La fața

locului s-au deplasat echipaje ale
Poliției și pentru acordarea de
îngrijiri medicale. Victimele au
fost asistate medical. Din păcate,
conducătorul auto în vârstă de 19
ani a fost declarant decedat. Potrivit
IPJ Prahova, traficul rutier nu a fost
afectat.
PIETON LOVIT PE DJ 101T, LA
VĂRBILĂU
Accidentul rutier s-a produs
pe DJ 101T, pe raza localității
Vărbilău. Un autoturism condus de
un bărbat în vârstă de 52 de ani a
surprins și accidentat un pieton.
Este vorba despre un bărbat în
vârstă de 65 de ani, care se deplasa
pe partea carosabilă pe același

sens de deplasare cu autoturismul.
În urma accidentului, pietonul a
fost transportat la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale de
specialitate. Conducătorul auto a
fost testat cu aparatul etilotest, iar
rezultatul a fost negativ. În zona
unde s-a produs accidentul rutier nu
au fost probleme de trafic, a precizat
IPJ Prahova.

*
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DUPĂ PROBA SCRISĂ, 74 DE
CANDIDAȚI PENTRU DIRECTORATELE
ȘCOLILOR AU FOST RESPINȘI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

S

-a desfășurat proba scrisă în cadrul
concursului de ocupare a funcțiilor
vacante de director și director adjunct
din unitățile de învățământ preuniversitar
din țară și din Prahova. La noi în județ,
din totalul de 317 de candidați, 10 au
absentat, pentru 5 s-a amânat concursul,
iar 74 au fost respinși în baza notelor

obținute (nota minimă pentru admitere
este 7). Patru dintre cei respinși au obținut
note sub 5. Rata de promovabilitate în
Prahova este de 76%, cu 10 procente peste
media pe țară. Candidații amânați din
cauza problemelor de izolare vor susține
examenul pe 28 octombrie 2021, într-o
sesiune specială. Aceasta este numai o
etapă a concursului, fiindcă mai urmează
și altele, după rezolvarea contestațiilor
pe care cei respinși probabil le-au depus
și după afișarea rezultatelor probei
scrise: 21/27 octombrie-înregistrarea
opțiunilor candidaților pentru unitatea
la care candidează și, în funcție de
alegere,
depunerea
documentelor
pentru unitățile de învățământ care
necesită avize suplimentare, conform

art. 8 din metodologie; 28/29 octombrietransmiterea solicitărilor de desemnare
a membrilor comisiilor de interviu din
partea consiliilor profesorale, autorităților
locale și a companiilor/universităților;
1/10 noiembrie-constituierea comisiilor
pentru proba de interviu; 12 noiembriepublicarea graficului de desfășurare a
interviurilor; 15 noiembrie/8 decembriedesfășurarea probei de interviu; 16
noiembrie/10
decembrie-depunerea
și soluționarea contestațiilor la proba
de interviu; 13 decembrie-exprimarea
opțiunilor candidaților declarați admiși
pentru mai multe funcții/unități de
învățământ; 17 decembrie-validarea
rezultatelor finale; 20/22 decembrieemiterea deciziilor de numire.

TABĂRA NAȚIONALĂ DE SCULPTURĂ
MONUMENTALĂ CONTEMPORANĂ, LA PLOIEȘTI
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Î

n perioada 25 octombrie
- 25 noiembrie va avea
loc, la Parcul Municipal
Vest, Tabăra Națională de
Sculptură
Monumentală
Contemporană, eveniment
aflat
sub
patronajul
Ministerului
Culturii.
Organizatori
sunt
Casa
de Cultură „Ion Luca
Caragiale”, Parcul Municipal
Ploiești Vest, SC Servicii
de Gospodărire Urbană
Ploiești,
Teatrul
„Toma
Caragiu” și Filarmonica „Paul
Constantinescu”.
Organizatorul principal,
Casa de Cultură „Ion Luca
Caragiale” Ploiești, va trebui
să redacteze regulamentul

concursului și bugetul taberei,
apoi să constituie comitetul
de organizare format din
directorul Casei de Cultură,
președinții comisiilor 7,1 și 6
din Consiliul Local Ploiești,
un reprezentant al Asociației
Culturale
24PHArte,
comisarul de tabără și șeful
serviciului Parcului Vest.
De asemenea, vor încheia
un protocol cu Uniunea
Artiștilor Plastici Prahova,
pentru desemnarea unei
comisii de selecție a artiștilor
ce vor participa la eveniment.
Artiștii care doresc să
participe la tabără vor trimite
o schiță cu lucrarea pe care
doresc să o realizeze. Aceasta

va fi analizată de comisia
de selecție, iar la urmă vor
fi aleși trei lucrări ce vor fi
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CJ PRAHOVA ȘI
OMV PETROM,
PARTENERIAT
ÎN DOMENIUL
SĂNĂTĂȚII
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

P

reședintele Consiliului Județean Prahova,
Iulian Dumitrescu și OMV Petrom,
reprezentată de Adrian Nicolaescu, VP Refining
Plan&Optimization, Supply&Logistics East, au
semnat un memorandum de colaborare în domeniul
sănătății. Proiectele concrete vor fi stabilite ulterior
prin acorduri de colaborare specifice. Motivele care
au stat la baza acestui parteneriat țin de: sistemul
sanitar centrat pe spitale, majoritatea cheltuielilor
alocate sănătății fiind redistribuite în mediul
spitalicesc;
-nevoile stringente ale populației din mediile
rurale, defavorizate din punct de vedere al accesului
la serviciile sanitare, comparativ cu situația din
mediul urban; lipsa educației sanitare a unei părți din
populație; necesitatea implicării autorităților locale
în scopul evaluării stării de sănătate a cetățenilor
din mediul rural, asigurați sau nu; necesitatea
înființării și menținerii unei rețele de comunicare
cu scop de informare, prevenție, dar și monitorizare
a cetățenilor cu boli cronice, care locuiesc în zona
rurală; interesul OMV Petrom de continuare a
campaniilor de conștientizare în domeniul sanitar
și implicarea în sporirea numărului de servicii
medicale de prevenție.

realizate la Tabăra Națională
de Sculptură Monumentală
Contemporană Ploiești 2021.

PARTENERIATE PENTRU ANVELOPAREA
CLĂDIRILOR PUBLICE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul
Județean
Prahova a aprobat
mai multe parteneriate cu
localități din județ în vederea

participării la programul
privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în

clădirile publice. Programul
este finanțat din Fondul de
Mediu, iar 10% din valoarea
eligibilă maximă reprezintă
contribuția CJ Prahova. În
cadrul sesiunii de finanțare,
suma maximă care poate fi
acordată unui solicitant, prin
una sau mai multe cereri
de finanțare, este 3.000.000
lei pentru comunele cu o
populație de până la 5.000 de

Săptămâna pe scurt
RECORD DE ALCOOLEMIE.
TÂNĂR DEPISTAT, LA VOLAN,
CU 1,89 MG/L ALCOOL PUR ÎN
AERUL EXPIRAT
Un record în materie de alcoolemie
a fost înregistrat, potrivit IPJ Prahova,
de un conducător auto depistat pe un
drum județean din Vîlcănești „În
noaptea de 15/16 octombrie a.c., în
jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul
Poliției orașului Plopeni, în timp ce
se aflau în exercitarea atribuțiunilor
de serviciu, au oprit pentru control
pe DJ 218, în localitatea Vîlcănești,

un autoturism condus de un tânăr
de 25 de ani, domiciliat în localitatea
Scorțeni. Întrucât bărbatul emana
halenă alcoolică, acesta a fost testat
cu aparatul etilotest, care a rezultat
valoarea de 1,89 mg/l alcool pur
în aerul expirat, tânărul refuzând
prelevarea de mostre biologice

locuitori inclusiv și 6.000.000
lei pentru comunele cu o
populație de peste 5.001
locuitori. Deocamdată au
fost aprobate parteneriate
cu
localitățile
Berceni,
Dumbrăvești, Filipeștii de
Pădure,
Gornet
Cricov,
Lipănești, Măgurele, Păulești,
Plopu, Târgșoru Vechi, Valea
Călugărească și Bucov.

de sânge”, a precizat IPJ Prahova.
Polițiștii au întocmit dosar penal
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor
de conducere a unui vehicul sub
influența alcoolului sau a altor
substanțe și refuzul sau sustragerea
de la prelevarea de probe biologice
de sânge.
DOSAR PENAL DIN CAUZA
ALCOOLULUI
Polițiștii din cadrul Secției Rurale
de Poliție Drajna, în timp ce se
aflau în exercitarea atribuțiunilor de
serviciu pe raza comunei Măneciu,
au oprit pentru control pe D.C.
Costești, un autoturism condus de
un bărbat în vârstă de 47 de ani,

Cu tristețe în suflet anunțăm
trecerea la Domnul
a mamei d-nei preotese,
MARILENA POPESCU
76 ani
Mama și Bunica eroină!
Bunul Dumnezeu să o
odihnească!

domiciliat în localitatea Măneciu.
„Întrucât bărbatul emana halenă
alcoolică, acesta a fost testat cu
aparatul etilotest, care a rezultat
valoarea de 1,18 mg/l alcool pur în
aerul expirat, motiv pentru care a fost
condus la o unitate medicală pentru
prelevarea de mostre biologice de
sânge”, a precizat IPJ Prahova. În
cauză, potrivit IPJ Prahova, a fost
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de conducere a
unui vehicul sub influența alcoolului
sau a altor substanțe.
ACCIDENT PE DJ 104P, LA
NEGOIEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe

DJ 104 P, pe raza localității Negoiești,
după ce un autoturism a intrat
în coliziune cu o autocisternă. În
urma impactului două persoane
au fost rănite. Este vorba despre
conducătorul
autoturismului,
un tânăr în vârstă de 25 de ani,
și un pasager, în vârstă de 38 de
ani. Ambele persoane rănite au
fost transportate la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale de
specialitate. „În urma testării cu
aparatul etilotest a conducătorului
auto, acesta a indicat valoarea de 0,52
mg/l alcool pur în aerul expirat”, a
precizat IPJ Prahova. Traficul rutier
a fost blocat în zona unde a avut loc
accidentul.
PAGINA
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STATUIE A
PLOIEȘTI JAZZ FESTIVAL A PRIMIT
ÎNALTUL PATRONAJ AL CASEI REGALE REGELUI MIHAI I,
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
LA SINAIA
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

C

elebrarea a 100 de ani de la nașterea
ultimului suveran al României va fi însoțită
de dezvelirea, la Sinaia, a unei statui în mărime
naturală a Regelui Mihai I, îmbrăcat în uniforma
de mareșal al Armatei Române. Ceremonia va
avea loc luni, în parcul din fața Primăriei Sinaia,
la ora 11.00. Autorul statuii este cel care a câștigat
concursul național lansat la 25 octombrie 2020,
sculptorul Bogdan Ioan. Proiectul a fost realizat
printr-un parteneriat al Asociației pentru
Patrimoniu Regal Peleș cu Ministerul Culturii și
Primăria Sinaia.

E

d
l
veniment cu adevărat
important pentru Filarmonica
„Paull
Constantinescu” Ploiești! Aceasta a primit din partea
Casei Regale Înaltul Patronaj pentru Festivalul Internațional de
Jazz pe care-l organizează, alături de Primăria Ploiești, de mai
mulți ani. Într-un comunicat semnat de viceprimarul Daniel
Nicodim se arată:„Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei,
în prezența Altețelor Lor Regale Principele Radu și Principesa
Maria, a conferit Înaltul Său Patronaj Festivalului Internațional
de Jazz de la Ploiești, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe
15 octombrie 2021, la Palatul Regal din București. Consecvenți
misiunii de a susține inițiativele valoroase, reprezentanții Casei
Regale a României susțin astfel deschiderea culturală a orașului
Ploiești, reafirmând importanța educației ca motor de dezvoltare
socială. Înaltul Patronaj acordat Festivalului Internațional de
Jazz certifică rolul acestui eveniment în promovarea actului

RAFINĂRIA
LUKOIL, OPRITĂ
PÂNĂ PE 29
NOIEMBRIE

artistic relevant,
statutull său de
de
l
d platformă
l f
d afi
firmare pentru
tinerele talente și, din aceste motive, importanța sa în strategiile
de dezvoltare. Îmbogățit de acest simbol, primul și cel mai longeviv
festival de jazz din România ne amintește, într-o perioadă
dificilă, că avem nevoie de repere statornice (...) Majestatea Sa
Margareta, Custodele Coroanei, i-a înmânat certificatul de Înalt
Patronaj Regal dlui Vlad Mateescu, director al Filarmonicii
„Paul Constantinescu” din Ploiești și al Festivalului Internațional
de Jazz.” La rândul său, directorul Vlad Mateescu a declarat:
„Sunt deosebit de onorat ca, în numele acestei instituții pe care
o conduc vremelnic, Filarmonica Paul Constantinescu - Ploiesti,
organizator al Ploiesti Jazz Festival (20-24 octombrie)să primesc
această distincție. Mulțumesc unei echipe frumoase, unor oameni
frumoși și „nebuni” care au îmbrățișat și au suportat „nebunia”
mea!”

BATJOCURĂ LA ADRESA ROMÂNIEI ȘI A ROMÂNILOR

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

L

ukoil a anunțat că rafinăria Petrotel, din Ploiești, intră
într-o revizie programată, care va dura până pe 29
noiembrie. Administratorii societății au anunțat că „oprirea
unităților va fi efectuată în conformitate cu reglementările
tehnologice și procedurile interne. Pentru a minimiza impactul
asupra mediului în timpul reviziei, va fi efectuată monitorizarea
constantă a calității aerului la stațiile de monitorizare „Moara
Noua” și „Laguna”. Se vor lua măsurători zilnice suplimentare
în diferite puncte din mun. Ploiești. Programul de reparații și
mentenanța programată a instalațiilor rafinăriei se realizează
în conformitate cu cerințele inspecției de stat (ISCIR) și include,
printre altele, măsuri de mediu.” Marți, de exemplu, a avut loc
un eveniment pe care Lukoil l-a anunțat pentru a nu se crea
panică: demolarea unuia dintre turnurile de răcire istorice ale
companiei. Operațiunea a fost atent monitorizată împreună
cu autoritățile, fiind desfășurată cu o firmă specializată în
domeniu.

B

atjocură a fost moft
moftul
ul USR
de a-și da jos propriul guvern
printr-o moțiune de cenzură în care
PSD îi face și pe ei la fel de vinovați
pentru starea de azi a țării. Votul PSD
și AUR nu ne miră, că opoziția asta face
de când pământul, dărâmă guvernele
adversarilor.
Batjocură a fost faptul că PSD și PNL
au mers la Cotroceni, la consultări,
fără o propunere clară de premier. PSD
a demis guvernul, dar nu vrea să vină
la conducere, fiindcă e greu să conduci
țara în pandemie.
Batjocură a fost și când șeful statului,
Klaus Iohannis, l-a nominalizat la
funcția de premier pe Dacian Cioloș,
știind foarte clar că nu poate face o
majoritate politică și nu va putea trece

guvernul prin Parlament.
Parlament
Batjocură a fost și când Cioloș s-a
apucat de treabă să-și constituie o
echipă, deși cunoaște că nu are nicio
șansă să ajungă la Palatul Victoria.
Batjocură a fost și când PNL și-a
clamat oarecum decența, anunțând că
nu va vota împotriva lui Cioloș, dar
nici nu se vor ridica din bănci, ceea ce
este totuna.
Bajocură a fost și când, la audierile
din comisiile de specialitate, miniștrii
propuși au fost respinși pe bandă
rulantă.
În fine, ironie, lipsă de respect, bătaie
de joc este tot ceea ce face clasa politică
românească în momentul în care țara
traversează cea mai neagră perioadă a
pandemiei, la pachet cu anunțate sau

prezente deja crize de tot felul.
Mai are rost deci să vă prezentăm
Cabinetul Cioloș, încropit numai din
membri ai USR? Nu. Deja astăzi se știe
ceea ce noi anticipăm de acum, când
scriem acest articol (n.n-miercuri
dimineață): Guvernul Cioloș nu va
primi votul. Facem totuși acest gest
pentru a avea o imagine cu ceea ce
pierde sau câștigă țara: prim-ministru
- Dacian Cioloș, Ministerul Finanțelor
- Dragoș Pîslaru, Ministerul Afacerilor
Interne - Alin Stoica, Ministerul
Afacerilor Externe - Dan Barna,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale - George Cățean, Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor - Mihai
Goțiu, Ministerul Justiției - Stelian
Ion, Ministerul Apărării Naţionale Nicu Fălcoi, Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului Claudiu Năsui, Ministerul Investițiilor
și Proiectelor Europene - Cristian
Ghinea,
Ministerul
Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
- Ionuț Moșteanu, Ministerul
Energiei - Cristina Prună, Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii Cătălin Drulă, Ministerul Muncii
și Protecției Sociale - Oana Țoiu,
Ministerul Sănătății - Ioana Mihăilă,
Ministerul Culturii - Iulia Popovici,
Ministerul Tineretului și Sportului
- Tudor Pop, Ministerul Cercetării,
Inovării și Digitalizării - Monica
Berescu, Ministerul Educației - Corina
Atanasiu.

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

că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”
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ÎN PLOIEȘTI, PRIMĂRIA ȘI GUVERNUL
OFERĂ 3 TIPURI DE AJUTOARE ÎN
SEZONUL RECE 2021-2022
RESTUL LOCALITĂȚILOR DIN PRAHOVA PRIMESC 2 AJUTOARE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

continuare din pagina 1

N

ici nu știm ce primează
atunci când politicienii
anunță ajutoarele de peste iarnă:
grija reală și nedisimulată față de
oameni sau încercarea de a mai
bifa, din banul public, un punct
de simpatie, electoral sau cum
vreți să-i ziceți! Ideea este că ar fi
picat mult mai bine ori ar fi fost
mult mai sănătos pentru societate
să avem o economie puternică,
venituri pe măsură, încât să nu mai
fie nevoie de bani de la stat pentru
ajutoare extinse, ci cel mult pentru
oamenii cu adevărat vulnerabili
(bolnavi și bătrâni cu venituri
reduse, persoane cu dizabilități,
copii orfani ori care provin din
familii sărace etc.). În fine, aceasta
este o altă discuție. Să vedem însă
ce tipuri de ajutoare se vor acorda
în această iarnă în Ploiești și în
județ/țară.

SUBVENȚIA PENTRU
ENERGIA TERMICĂ
Se plătește de către Primăria
Ploiești, din bugetul local, exclusiv
pentru cei care locuiesc în spații
branșate la sistemul de termoficare
al orașului. De regulă aceștia sunt
locatarii de la blocuri. Pentru
acest tip de sprijin, care se acordă
tuturor persoanelor fizice de la
bloc, indiferent de venituri, nu se
depun cereri sau solicitări. Efortul
financiar este unul uriaș, în jur
de 48 mil. lei numai în această
iarnă. Primăria va plăti pentru
fiecare gigacalorie o subvenție în
sumă de 210,00 lei/Gcal (249,90
lei cu TVA), compusă din: 175,61
lei/Gcal (208,97 lei cu TVA),
reprezentând diferența dintre
prețul de producție-transportdistribuție și furnizare a energiei
termice livrată de operator
(431,47 lei/Gcal, TVA inclus) și
prețul local de referință al energiei
termice
facturate
populației
(222,49 lei cu TVA); 34,39 lei/
Gcal (40,92 lei cu TVA), conform
Hotărârii
Consiliului
Local
nr.129/25.04.2019, tarif aplicabil
până la data de 28 februarie 2022.
Observați, Primăria plătește
pentru locuitorii de la bloc mai
mult de jumătate din prețul

gigacaloriei:
-210,00 lei/Gcal (249,90 lei cu
TVA)- municipalitatea;
-186,97 lei/Gcal (222,49 lei
cu TVA)-locuitorul de la bloc
branșant la sistemul centralizat.

AJUTOARE DE
CĂLDURĂ SAU LEGEA
CONSUMATORULUI
VULNERABIL
Acest ajutor, reglementat prin
Legea 226/2021 a consumatorului
vulnerabil, este național și se oferă
de la 1 noiembrie 2021 locuitorilor
din România cu venituri mici,
indiferent dacă locuiesc la bloc sau
casă și indiferent de modalitatea
de încălzire a locuinței, cu agent
termic, cu gaze, cu lemne, cărbuni
sau alți combustibili ori cu energie
electrică.
Pentru acest sprijin este nevoie
să se depună, până la 20 noiembrie
2021, formularele la primărie ori la
serviciul din subordinea acesteia
desemnat să se ocupe de ajutoarele
de încălzire. În cazul Ploieștiului,
formularele de cerere-declarație
pe propria răspundere pentru
acordarea ajutorului lunar de
încălzire a locuinței se pot depune
după cum urmează: la sediul
Administrației Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiești din Piața
Eroilor nr. 1 A (intrarea dinspre
catedrală); la sediul Serviciului
Ajutoare Încălzire, Programe și
Incluziune Socială, din str. Văleni
nr. 32 (în spatele sediului S.C.
S.G.U. Ploiești). Având în vedere
contextul pandemiei cu Covid-19
și pentru a se evita aglomerația la
ghișee, ploieștenii pot să transmită
documentele și prin poșta
electronica (e-mail), la adresa
aju@asscploiesti.ro. Veniturile
până la care se acordă sprijinul
precum și valoarea ajutorului le
găsiți în tabelele alăturate.
Ar mai fi de reținut că, la
stabilirea venitului lunar, se iau
în considerare toate veniturile
obținute în luna anterioară
depunerii cererii, inclusiv cele ce
provin din asigurări sociale de
stat, ajutor de șomaj, indemnizații,
alocații și ajutoare cu caracter
permanent, cu excepția alocației

pentru
sprijinirea
familiei,
alocației de stat pentru copii,
bugetului complementar și a
prestației sociale, burselor școlare,
veniturilor din activitatea de zilier,
sprijinului în cadrul programului
„Bani de liceu”.
Pe de altă parte, există o serie
de bunuri deținute de solicitant
care conduc la neacordarea
sprijinului, chiar dacă veniturile se
încadrează într-unul din tipurile
de ajutor: alte clădiri în afara celei
de domiciliu; 1.000 mp în mediul
urban sau 2.000 mp în spațiul
rural; autoturism sau motocicletă
cu o vechime mai mică de 10 ani;
două sau mai multe autoturisme/
motociclete cu o vechime mai
mare de 10 ani; autoutilitare,
autocamioane de orice fel;
șalupe, bărci cu motor, scutere,
iahturi; utilaje agricole; utilaje
de prelucrare agricolă; utilaje de
prelucrat lemnul.

SCHEME DE
COMPENSARE PENTRU
CONSUMUL DE
ENERGIE ELECTRICĂ
ȘI GAZE NATURALE
Acest ajutor, ce se acordă
indiferent de venituri, mai puțin
celor ce au beneficiat de Legea
consumatorului vulnerabil, a fost
reglementat prin Ordonanța de
Urgență nr. 118 din 4 octombrie
2021 privind stabilirea unei
scheme de compensare pentru
consumul de energie electrică
și gaze naturale pentru sezonul
rece
2021-2022.
Ministrul
Economiei,
Virgil
Popescu,
spunea, după adoptarea recentă a
actului normativ: „Este vorba de
5.200.000 de gospodării la energie
electrică, deci vreo 13 milioane de
români și 2.200.000 de gospodării
la gaze naturale, deci 3 milioane
și ceva de români, practic 65% din
cei racordați la energie electrică și
gaze naturale vor beneficia de acest
sprijin.” Ce trebuie să reținem
deocamdată ar fi (cităm din lege,
ca să nu existe dubii):
-ajutor energie electrică:
„clienții casnici beneficiari ai
schemei de compensare aferente
consumului de energie electrică sunt
persoanele fizice al căror consum
total de energie electrică în perioada
1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se
situează între 150 kwh-1.000 kwh
inclusiv. Compensarea acordată
este de maximum 0,21 lei/kwh
aferentă consumului de energie
electrică facturat în perioada
prevăzută la alin. (1), care nu
poate depăși limita maximă de
1.000 kwh. Pentru a beneficia de
compensarea aferentă consumului
de energie electrică facturat, nivelul
de consum lunar al clienților
casnici, în perioada de compensare,
nu va depăși limitele stabilite, cu
marjele de diferență acceptabile
prevăzute”;

Compensare buget de stat pentru ENERGIA TERMICĂ
(PROCENTE DIN VALOAREA FACTURII/GIGACALORIE)
Venit net/membru
Compensare lunară
Compensare lunară
de familie (lei)
familii %
pers. singure%
0-200
100
100
200,1-320
90
90
320,1-440
80
80
440,1-560
70
70
560,1-680
60
60
680,1-920
50
50
920,1-1.040
40
40
1.040,1-1.160
30
30
1.160,1-1.280
20
20
1.280,1-1.386
10
10
1.386,1-2.053
10

Compensare buget de stat pentru GAZE NATURALE
Venit net/
Suma netă
Suma netă
% val. de
membru de
lunară familii
lunară pers.
referință
familie (lei)
(lei)
singure (lei)
0-200
250
250
100
200,1-320
225
225
90
320,1-440
200
200
80
440,1-560
175
175
70
560,1-680
150
150
60
680,1-920
125
125
50
920,1-1.040
100
100
40
1.040,1-1.160
75
75
30
1.160,1-1.280
50
50
20
1.280,1-1.386
25
25
10
1.386,1-2.053
25
10

Compensare buget de stat pentru ENERGIE ELECTRICĂ
%
Venit net/
Suma netă
Suma netă lunară
val.
de
membru de
lunară familii
pers. singure (lei) referință
familie (lei)
(lei)
0-200
500
500
100
200,1-320
450
450
90
320,1-440
400
400
80
440,1-560
350
350
70
560,1-680
300
300
60
680,1-920
250
250
50
920,1-1.040
200
200
40
1.040,1-1.160
150
150
30
1.160,1-1.280
100
100
20
1.280,1-1.386
50
50
10
1.386,1-2.053
50
10
Compensare buget de stat pentru LEMNE, CĂRBUNI,
COMBUSTIBILI
Venit net/
Suma netă
Suma netă lunară % val. de
membru de
lunară familii
referință
pers. singure (lei)
familie (lei)
(lei)
0-200
320
320
100
200,1-320
288
288
90
320,1-440
256
256
80
440,1-560
224
224
70
560,1-680
192
192
60
680,1-920
160
160
50
920,1-1.040
128
128
40
1.040,1-1.160
96
96
30
1.160,1-1.280
64
64
20
1.280,1-1.386
32
32
10
1.386,1-2.053
32
10
-ajutor
gaze:
„clienții
casnici beneficiari ai schemei de
compensare aferente consumului
de gaze naturale sunt persoanele
fizice al căror consum total de gaze
naturale în perioada 1 noiembrie
2021-31 martie 2022 se situează
între 80 mc-1.000 mc inclusiv.
(5) Compensarea acordată este de
maximum 25% din consumul de

gaze naturale facturat în perioada
prevăzută la alin. (1), care nu
poate depăși limita maximă de
1.000 m3.(6) Pentru a beneficia de
compensarea aferentă consumului
de gaze naturale facturat, nivelul de
consum lunar al clienților casnici,
în perioada de compensare, nu va
depăși limitele stabilite, cu marjele
de diferență acceptabile prevăzute.”
PAGINA
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BOMBĂ ENERGETICĂ ÎN CURTEA CHIȘINĂULUI:

ALEGEREA PRO-EUROPEANĂ ÎN CUMPĂNĂ

A

m urmărit cu deosebit interes conferința de presă a vicepremierului Andrei Spînu privind negocierile pentru aprovizionarea cu gaz și
energie electrică. Nu știu ce s-a discutat cu adevărat la Sankt Petersburg, dar mi s-a părut o poziție excesiv de optimistă, cu garanții
de certitudine date populației fără acoperire și fără nici un acord din partea rusă. Mai grav, rezultă și lipsa unei conștientizări că Republica
Moldova se află astăzi în fața provocării ruse obligatorii ce urma să vină, despre care vorbeam după vizita din august a lui Kozak la Chișinău. Și
că miza e mai mare decât pare le prima vedere: testarea gradului de pro-europenism al Guvernului de la Chișinău. Adică intră în logica acordului
pe termen lung care constituie legătura cu Moscova sau dacă optează pentru negocierea în grup cu statele europene a prețului și cantității de gaz.
Iulian CHIFU, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning
SECURITATEA ENERGETICĂ A
REPUBLICII MOLDOVA: GAZ ȘI
ENERGIE ELECTRICĂ
Securitatea energetică are la bază patru
componente: existența unei cantități
suficiente și furnizarea gazelor și energiei
electrice; prețuri acceptabile la produsele
energetice; asumarea unui calendar de a
atinge prețurile pieței treptat și acceptabil
pentru populație; atragerea de investiții
străine pe piața energetică. Pentru Chișinău,
la această oră și pe termen scurt, e importantă
sursa de produs energetic – petrol, gaze,
energie electrică – și prețul lor pentru
populație. Sigur, de primă importanță devine
trecerea la energie curată, verde, ralierea la
politicile europene de mediu, combatere
a încălzirii globale și decarbonizare a
produsului energetic.
Azi, sursele de gaz ale Republicii Moldova
sunt două: Gazprom și Federația Rusă,
cu dependență majoră a Chișinăului în
condiționări de prețuri și de avantaje politice;
România și Uniunea Europeană, prin
conducta VestMoldGaz, cu gaz disponibil,
dar despre care Chișinăul consideră că e prea
scump prețul, că e doar o rezervă și pentru
care nu are nici un contract de achiziție,
deși conducta a ajuns până în capitală. Se
întâmplă astfel și pentru că distribuitorul
MoldovaGaz e deținută în proporție de două
treimi de Gazprom, iar celălalt furnizor
(Pachetul trei energetic european, invocat
de vicepremierul Spînu în discursul său,
poate avea și semnificația accesului terțului
la distribuție). Aici ANRE are instrumentar
pentru a regla și obține, tehnic, accesul și
astăzi.
La energie electrică situația e similară.
Atractivitatea prețului fals și necompetitiv
al Moldavskaia GRĂS de la Cuciurgan (5,4
dolari până de curând), realizat pe baza
gazului rusesc în contul datoriilor Republicii
Moldova față de Gazprom și Rusia este un
alt instrument de constrângere al Moscovei
și îl depășește pe cel al energiei electrice
ucrainene cu 10 dolari și din România
cu circa 15 dolari. În plus, e o problemă a
sistemului de sincronizare cu frecvențele
europene, Republica Moldova fiind încă
în regimul energetic al fostei URSS. Acum
contează perspectiva sincronizării ucrainene
anunțată pentru 2024 – Ucraina începe
testele din anul acesta, în regim insulă. Dar
contează și interconectarea cu rețelele vecine,
în special cu România, deoarece Cuciurganul
ca sursă de energie electrică este obligatoriu
dacă nu se construiește cealaltă parte a buclei
independente de Transnistria prin Ucraina,
prin linia Vulcănești-Chișinău. Sunt și alte
condiții tehnice limitative, care pot fi, totuși,
depășite. Altfel Chișinăul nu are nici o sursă
proprie de energie și nici o piață energetică

PAGINA

8

serioasă, printr-un mix extern convenabil
și echilibrat. Alternativele sunt reduse, iar
dependența de Rusia este una încă puternică.
GREȘELI DE TACTICĂ, ERORI DE
POZIȚIONARE, GAFE DE PROTOCOL
Participarea la negocierile sincrone,
gemene – la Moscova și la Sankt Petersburg
– a fost o greșeală de tactică – niciodată să nu
joci pe aceeași temă la două mese cu același
jucător. Acesta din urmă va avea tendința să
obțină angajamente, promisiuni și avantaje
la ambele mese. Delegația politică, condusă
de vicepremierul pentru reintegrare, Vlad
Kilmunski, s-a aflat la Moscova în același timp
în care vicepremierul Andrei Spînu la Sankt
Petersburg, fără o comunicare operativă
directă. În loc să avem o singură delegație, cu
o singură voce și un singur semnal coerent,
am avut două, care jucau concomitent la două
mese simultan. Abordarea fundamentală
a vizat prelungirea contractului lunar, la
prețurile existente pe piață, versus încheierea
unui Acord pe termen lung, la prețul actual
sau unul comparabil. Încheierea oricărui
contract la prețurile actuale, exagerate, ar fi
sinucigașă pe termen mediu și nesustenabilă
pentru populație. Încheierea unui contract
pe termen lung determină dependența de
furnizor (Gazprom și Rusia) și marchează
eșuarea Chișinăului în fața testului rus
despre cât de pro-europeană e Republica
Moldova astăzi. Moscova vrea un contract pe
termen lung, la preț cât mai mare și, mai ales,
ca livrarea să nu fie prin Ucraina.
Am văzut și o subreprezentare a părții
ruse la întrevederi. Șeful Gazprom, Alexei
Miller, anunțat inițial, nu a fost prezent, deși
anume în acest scop a fost deplasarea la Sankt
Petersburg și nu la Moscova. L-a înlocuit
vicepreședinta consiliului de administrare
Elena Burmistrova, director general SRL
„Gazprom export”. Și la Moscova, nivelul
întrevederilor a fost de adjunct al șefului
administrației prezidențiale, Dmitir Kozak,
și de viceministru al MAE, Andrei Rudenko,
vicepremierul Kulminski neprimind un
omolog, iar Serghei Lavrov insistând că se
întâlnește doar cu Nicu Popescu. În ambele
cazuri, reprezentarea sub nivel este o marcă
de desconsiderare a partenerului, dacă nu de
umilire a lui.
UTOPIILE SOLUȚIEI ȘI MANDATULUI
LUI SPÎNU LA SANKT PETERSBURG
În urma conferinței de presă cu Andrei
Spînu am văzut utopia din mandatul cu
care a plecat în Rusia. Pozițiile sale erau
non starter pentru Rusia. Nu am văzut nici
un rezultat, nici un acord. Doar pozițiile
cu care s-a prezentat Republica Moldova,
nu și reacțiile Rusiei. Singura realizare
anunțată este începerea discuțiilor tehnice.
Altfel am aflat că ministrul cabinetului

Gavriliță a cerut menținerea aceluiași preț
din contractul existent sau a unui preț
comparabil. Motivația și argumentul său
este că nu e realistă varianta existentă în
octombrie – creșterea de la 160 la 800 de
dolari a prețului per unitate. Sigur, Rusia nu
are cum să cedeze pe această variantă, tot așa
cum nu a acceptat măcar livrarea cantităților
suficiente solicitate chiar și la prețul existent.
Înregistrăm o cedare mare, odată ce Spînu
vorbește de negocierea unui acord pe termen
lung. Pentru că, mai întâi, un contract
negociat pe vârf de sarcină și criză europeană
e menit să fie unul prea costisitor, pentru că
e conjunctural, în urcare substanțială de preț.
Apoi pentru că face chiar cedare de principiu
la acordul pe termen lung, respectiv leagă
Republica Moldova de Rusia, nicidecum de
UE. Știu că e dificil, era un pas important,
dar negocierile trebuiau făcute împreună
cu întreaga Europă, în varianta solicitată de
România și de alte state europene, nu de una
singură, astfel forța de negociere e mult mai
mare. Marcam și apropierea de UE cu aceeași
ocazie. Acum Rusia poate clama victoria în
testul său de condiționare a Chișinăului.
Afirmațiile lui Andrei Spînu mai conțin
anunțul privind contactarea partenerilor de
dezvoltare și căutarea de soluții alternative, a
doua veste bună după chestiunea recursului
la Pachetul trei energetic european. Apoi
vicepremierul face referire și la existența unor
garanții că nu cresc prețurile excesiv pentru
consumatori – mai degrabă un angajament
politic, împreună cu formula sprijinului
consumatorilor social-vulnerabili. Și nu în
ultimul rând, Andrei Spînu a anunțat că nu
vor lipsi produsele energetice pe piața din
Republica Moldova, că există alternative,
soluții, că Republica Moldova nu va rămâne
fără gaze și energie electrică. Apreciem
abordarea corectă de comunicare pentru a
nu stârni panica, a liniști piața și populația,
dar garanțiile nenominalizate, neangajante
sunt riscante. Mai ales în condițiile în care
există deja semnale și apeluri în piață de
reducere a consumului, dat fiind că produsele
energetice vor fi mult mai scumpe anul acesta
și mai puține. E o tendință la nivel european
și global, nu numai la nivelul Republicii
Moldova.
CHIȘINĂUL A CLIPIT PRIMUL?
Jocul în forță al Rusiei a fost evident și
el a ridicat semne de întrebare și asupra
problemei unei vulnerabilități autoimpuse
de Republica Moldova. E vorba de strategia
Chișinăului de a evita orice abordare
contondentă care ar afecta relațiile cu Rusia.
Republica Moldova are astăzi prea multe
reforme de făcut și priorități pentru care
numai o situație conflictuală de orice fel cu
Rusia nu e de ajutor. Abordarea este corectă
pe deplin, dar de partea cealaltă Rusia nu
a fost deloc corectă. Nu a livrat nimic la
declarațiile lui Dmitri Kozak, în vizita sa
din august la Chișinău, și a creat această
dificultate, blocând prelungirea contractului,
fie și cu o lună, și ridicând prețurile gazului
la cer. Rusia a profitat de dorința Chișinăului
de a evita disputele și a optat pentru
constrângerea Republicii Moldova pe fondul
crizei europene și globale. E adevărat, pe
care a produs-o pentru a obține autorizarea
forțată, la nivel european, a conductei Nord
Stream 2.
Afirmația vizând dorința de protejare a
orgoliilor, frustrărilor și a pozițiilor Rusiei

nu este de bun augur pentru Chișinău
Chișinău.
Acesta riscă să se subordoneze în viitor
intereselor Moscovei și să-și dinamiteze
drumul european, care ar deveni necredibil
prin constrângerea opțiunilor Republicii
Moldova. Și asta mai ales când Rusia una
spune la Chișinău și alta face la ea acasă. A nu
recunoaște tensiunile și diferențele de poziții,
a ocoli sistematic răspunsurile privind
poziția Rusiei și a trata excesiv de optimist
evoluțiile de viitor ridică mari probleme și
în perspectiva negocierilor de conținut a
acordurilor pe gaz ce urmează a fi derulate
cu Gazprom.
În fapt, Rusia a păcălit Republica Moldova.
Mai întâi, nu a fost respectată înțelegerea cu
Dmitri Kozak convenită în urmă cu două luni.
Acesta nu a continuat acordurile, a prelungit
parțial înțelegerea pe luna octombrie, dar la
prețuri mult mai ridicate, de piață, și livrând
cantități mai mici decât necesarul. Nu e
vorba, constrângerile și prețurile sunt la fel
de importante în Europa și în Occidentul
continentului și au același conținut de
constrângere. Dar și lăsarea în seama unei
echipe tehnice a unei probleme strategice și
de securitate a Republicii Moldova e altceva
decât tot o eroare. Putem discuta și despre
pregătirea pentru sezonul rece, și pentru
evitarea perspectivei manevrelor ruse la
schimbarea de contract. Chișinăul știa că i
se încheie contractul de furnizare de gaze în
septembrie și nu putea presupune că Rusia îi
va face vreun cadou în acest sens. Pentru că,
dacă pe termen lung se poate vorbi despre
schimbarea naturii produsului energetic
pentru a evita emisiile de bioxid de carbon
și ralierea la politicile europene, inclusiv cu
banii de la UE pentru relansarea economică
post-pandemie, cu noi capacități energetice
verzi, apoi pe termen scurt nu există
alternative de petrol și gaze, respectiv energie
electrică, altele decât cele negociate la pachet
cu Bruxellesul și Bucureștiul.
Ar fi fost util ca, înainte de plecarea în
Rusia a echipelor de negociere, să fi avut
loc o consultare anterioară la București și
Bruxelles, dacă nu chiar cu toți partenerii
de dezvoltare. Care sunt premisele, care
sunt riscurile, ce alternative există. Înainte,
nu după negocierile de la Moscova și Sankt
Petersburg. În plus, o vizită de urgență și
consultări la București și, împreună cu
România, la Bruxelles, poate aduce formule
de soluții și pe preț: negocierea la pachet cu
UE a cantităților, acoperirea diferențelor de
preț nesustenabile de la bugetul european
contra angajamentelor și programului de
lansare a investițiilor de energie verde și
schimbare a mixului energetic în Republica
Moldova, de ajustare a sistemului, cu
privatizări și adaptarea la piață a prețului
produselor energetice. Sigur, și cu decuplarea
de Moscova și Gazprom.
În aceste condiții, cred că și Rusia ar da
înapoi. E foarte greu să ai glonțul de aur și
să-l irosești deodată. În fața unei asemenea
afirmații de voință a opțiunilor de întărire
a relațiilor cu Uniunea Europeană, a unui
asemenea demers – ofensiv, e adevărat – și
Gazprom cred că ar renunța la pozițiile
inflexibile și exagerate și s-ar adapta cu oferta
pentru a nu pierde un client prea repede
și a nu pierde o pârghie de dependență a
Republicii Moldova de Moscova. Iar pe o
asemenea perspectivă e posibil ca și prețul
final al produselor energetice să fie mai
avantajos.
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VA FI CHINA URMĂTOAREA
VICTIMĂ A AFGANISTANULUI?

G

uvernul de la Kabul întâmpină
China cu braţele deschise, în timp
ce Statele Unite le face cu mâna în semn
de adio, scrie ziarul american National
Interest, preluat de rador.ro.
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fganistanul este o ţară susceptibilă
la dezastre naturale grave și
repetate, între care inundaţii, cutremure,
avalanșe, alunecări de teren și secete.
Această ţară din Asia Centrală fără ieșire
la mare e cunoscută și pentru relieful ei
accidentat. Sunt factori care contribuie la
reputaţia ei de „cimitir al imperiilor”.
Cum SUA aproape și-au încheiat
retragerea forţelor militare de pe acest
pământ îndepărtat, punând astfel capăt
războiului american, devine limpede că
foarte puţin s-a obţinut în acești aproape
20 de ani de război. Talibanii controlează
în prezent aproape 188 din cele 407
districte ale ţării, iar alte 135 se află
sub o conducere incertă. Mulţi experţi
apreciază că e doar o chestiune de timp
ca talibanii să recâștige stăpânirea asupra
întregii ţări.
Și totuși, dintr-un anumit punct de
vedere, talibanii sunt niște nou-veniţi și
ar putea fi ușor eliminaţi.
PĂMÂNTUL NECUCERIT
Porecla de „Cimitir al imperiilor” e
potrivită, întrucât nenumărate puteri au
purtat campanii militare în regiune – doar
pentru a pleca apoi înfrânte și distruse.
Printre ele regăsim Imperiul Maurya
(imperiu antic indian din sec. 4-2 î.H. –
n.t.), Imperiul lui Alexandru Macedon,
Califatul Rașidun, Imperiul Mongol sub
Ginghis Han, Imperiul Timurid, Imperiul
Mughal, Imperiul Siks, mai multe imperii
persane, Imperiul Britanic și URSS.
Și nici măcar nu se consideră că acest
pământ ar avea mult de oferit. Chiar
dacă se știe că e bogat în resurse naturale,

faptul că ţara nu are ieșire la mare face ca
accesul la ele să fie dificil. Afganistanul a
fost totuși locul multor conflicte, întrucât
a fost considerat vital pentru controlul
Asiei de Sud.
În secolul al XIX-lea, Afganistanul
a jucat un rol important în Marele Joc
– lupta pentru putere dintre Regatul
Unit și Rusia. Deși niciuna dintre puteri
nu-și dorea de fapt să controleze efectiv
teritoriul, în schimb, au căutat să susţină
conducători prietenoși, deși britanicii
au ajuns să fie prinși în conflicte acolo
atunci când marionetele lor de facto
nu mai făceau faţă. Armata britanică
a mărșăluit de mai multe ori pe acest
pământ îndepărtat, cu simplul obiectiv
de a menţine statu-quo-ul.
Invazia sovietică a Afganistanului,
survenită un secol mai târziu, e considerată în esenţă un „război din Vietnam
al URSS” în care Vestul era angajat
într-un conflict prin interpuși cu blocul
comunist.
Sprijinul american pentru mujahedinii
islamici va fi contribuit poate la alungarea
sovieticilor, dar acest lucru a dus, la
rândul lui, la ascensiunea potenţialilor
militari regionali și, în cele din urmă, la
apariţia talibanilor.
URMEAZĂ CHINA?
Beijingul are planuri mari pentru
Afganistan, acum când SUA și NATO
au evacuat practic ţara, conform unui
articol din The Daily Beast. Publicaţia
scrie că „China e pregătită să-și facă o
intrare exclusivă în Afganistanul postamerican prin a sa Iniţiativă Centură și
Drum (BRI)”.

O sursă apropiată guvernului afgan
a declarat, sub condiţia anonimatului,
pentru The Daily Beast, că autorităţile
de la Kabul tratează tot mai intens cu
China extinderea până în Afganistan a
unui Coridor Economic China-Pakistan
(CPEC), de 62 de miliarde de dolari –
proiectul-fanion al BRI, care presupune
construcţia de autostrăzi, căi ferate și
conducte energetice între Pakistan și
China.
The Daily Beast mai scrie că strategia
BRI presupune conectarea Asiei cu
Europa și Africa de către China, prin
intermediul unor reţele terestre și
maritime ce ar putea include vreo 60 de
ţări. E în esenţă versiunea de secol 21 a
străvechiului „Drum al Mătăsii”, care
aducea în Europa mărfuri exotice din
Extremul Orient. Strategia este aceeași: să
se promoveze conectarea interregională,
răspândind concomitent influenţa Chinei
în lume.
Și nu va fi ieftin. De asemenea, numai
construcţia BRI ar putea costa China
până la patru trilioane de dolari.
Dacă unii cred că Beijingul și i-ar
putea alia chiar și pe talibani prin BRI –
iar insurgenţii au afirmat că vor sprijini
proiectele care deservesc interesele
Afganistanului -, regiunea are mult
sânge amestecat în nisip și e improbabil
să devină oricând în viitorul apropiat un
tărâm al păcii. Conflictul armat și războiul
civil făţiș nu sunt tocmai ideale pentru cei
care ar trebui să transporte mărfuri prin
Afganistan.
Mai mult, ar putea să apară o versiune
de secol 21 a Marelui Joc. India „i-ar putea
crea probleme Chinei” în Afganistan, iar
New Delhi „are toate motivele s-o facă”,
a scris Gordon Chang într-un editorial
extern publicat în revista The Hill.
Chang este unul dintre numeroșii
experţi în China, care au declarat un lucru
ce ar trebui să fie evident: „China va eșua
aproape cu siguranţă în cimitirul afgan”.
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LONDRA NU
A ANGAJAT
HOMOSEXUALI
PÂNĂ ÎN 1991

D

iplomaţia britanică a prezentat recent scuze
publice, pentru că a interzis recrutarea de
persoane homosexuale până în 1991, o abordare
„greșită” care a privat Regatul Unit de unele
„dintre cele mai mari talente” ale sale. La 30 de
ani după ridicarea acestei interdicţii, în luna iulie
1991, Philip Barton, subsecretar de stat permanent
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și șeful
Serviciului Diplomatic, a prezentat scuze, relatează
AFP: „Vreau să prezint scuze publice pentru această
interdicţie și pentru impactul pe care l-a avut
asupra personalului nostru LGBT și apropiaţilor
săi, aici, în marea Britanie, și în străinătate”, a
spus Philip Barton, într-un mesaj către angajaţii
corpului diplomatic.
PERSOANELE LGBT, MAI VULNERABILE
LA ȘANTAJ
Relaţiile între persoane de același sex au fost
dezincriminate în 1967, în Marea Britanie. Însă
interdicţia de a recruta persoane LGBT a fost luată
din teama că ele sunt mai vulnerabile în șantaj decât
heterosexualii.
Această temere a fost alimentată de mai multe
scandaluri de spionaj precum cel care l-a vizat pe
John Vassall, un angajat gay al Ambasadei Marii
Britanii la Moscova, căruia i s-a întins o capcană de
către sovietici. Aceștia l-au șantajat și l-au constrâns
să transmită secrete către KGB. Arestat în 1962, el a
fost condamnat la 18 ani de închisoare.
„Interdicţia a fost introdusă, deoarece exista
percepţia că persoanele LGBT sunt mai expuse la șantaj
decât heterosexualii și, prin urmare, ele reprezintă un
risc pentru securitate”, a declarat Barton.
„Din cauza acestei viziuni greșite, au fost întrerupte,
scurtate sau oprite cariere înainte chiar de a fi putut
începe. Iar serviciul diplomatic a fost privat, fără nici
un dubiu, de unele dintre cele mai mari talente din
Regatul Unit”, și-a exprimat el regretul.
Ministrul de externe, Dominic Raab, și-a declarat
„recunoștinţa” pentru „diplomaţii LGBT britanici,
foști și actuali, care reprezintă atât de strălucit ţara
noastră și promovează valorile noastre în lume.
În februarie a.c., șeful serviciilor secrete britanice,
Richard Moore, prezentase de asemenea scuze
publice pentru tratamentul discriminatoriu aplicat
persoanelor homosexuale, care au fost de asemenea
excluse din M16 până în 1991.

FIRMELE OCCIDENTALE PROFITĂ DE
„LAGĂRELE” DE MUNCĂ DIN CHINA

P

rocurorii
francezi
au
deschis o anchetă asupra
a patru companii multinaţionale
din industria modei, suspectate că
ar fi profitat de pe urma crimelor
împotriva umanităţii petrecute în
regiunea Xinjiang din China. Mai
exact, acestea au profitat de mâna
de lucru ieftină oferită de China,
prin lagărele de muncă în care
sunt închiși membrii minorităţii
uigure.
Surse judiciare au confirmat
pentru
publicaţiile
franceze
existenţa unei anchete care vizează
retailerul Inditex (proprietarul
Zara și Bershka), producătorul
de încălţăminte sport Skechers,
Uniqlo France (deţinut de Fast
Retailing), și SMCP (proprietarul
magazinelor franceze Sandro și
Maje), relatează The Guardian.
Ancheta a fost deschisă după ce,
în aprilie, grupul anticorupţie

Sherpa, alături de Institutul
Uigurilor din Europa și un uigur
din Xinjiang, au depus o plângere
comună având la bază un raport
al ONG-ului austriac ASPL.
„Multinaţionalele nu ar trebui să
profite de munca forţată depusă de
uiguri”, a scris grupul Sherpa, pe
Twitter.

CONFLICT DIPLOMATIC
Tratamentul pe care China
îl aplică populaţiei musulmane,
vorbitoare de limba turcă (și care
reprezintă aproape jumătate din
cei 25 de milioane de locuitori
din Xinjiang), a devenit o sursă
majoră de conflict diplomatic
între Beijing și Occident. Experţii
Naţiunilor Unite și grupurile
care sprijină drepturile omului
estimează că peste un milion de
oameni, în mare parte uiguri și
alte minorităţi musulmane, au fost

închiși în lagărele din Xinjiang.
China neagă însă orice acuzaţie de
abuz în regiune.
Foști deţinuţi acuză că
erau supuși unor procese de
îndoctrinare ideologică și abuz,
iar grupurile care luptă pentru
drepturile omului spun că
lagărele – a căror existenţă a fost
negată iniţial de China, înainte
să le definească drept „centre de
îndrumare vocaţională menite să
combată extremismul” – au fost
exploatate ca o sursă de forţă de
muncă ieftină.
Amnesty
International
a
publicat recent peste 50 de
mărturii de la uiguri, kazahi și alte
minorităţi etnice predominant
musulmane, în care oamenii
susţin că au fost închiși și torturaţi
în Xinjiang, loc pe care l-au
caracterizat drept un „infern
distopic” pentru sute de mii de

musulmani.
musulmani
Câteva branduri mari de
îmbrăcăminte,
printre
care
Burberry, H&M, Nike sau Adidas,
au promis anul trecut să boicoteze
bumbacul provenit din provincia
Xinjiang și se confruntă de
atunci, în replică, cu un blocaj al
produselor lor pe piaţa din China.

CE SPUN COMPANIILE?
Contactaţi de The Guardian,
cei de la Inditex spun că resping

acuzaţiile, dar că vor coopera
acuzaţiile
pe deplin în cadrul anchetei din
Franţa. „Avem zero toleranţă
pentru toate formele de muncă
forţată și am stabilit politici și
proceduri, ca să ne asigurăm că
această practică nu-și găsește loc în
lanţul nostru de aprovizionare”, au
declarat aceștia.
Contactaţi
de
Reuters,
reprezentanţii Skechers au refuzat,
la rândul lor, să comenteze
acuzaţiile.
PAGINA
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NICOLAE CONSTANTIN, ANTRENORUL
PETROLULUI, MESAJ CĂTRE GALERIE:

”SUNT UNUL DINTRE VOI!”
P

entru că așa le așează Dumnezeu uneori, nu când vrei, ci atunci când trebuie, iată că
în mijlocul angoaselor, disputelor, polemicilor și tuturor cârcotelilor, Petrolul cel de
pe gazon o duce mai bine ca niciodată în ultimii trei ani. Iar asta, zic eu după umila mea
părere, i se datorează în primul rând antrenorului.
Fiindcă după atâta căutare, după atâtea eșecuri cu nume sonore, când nimeni nu credea
că în mijlocul unei crize - pe partea economică, vorbind - Petrolul își mai poate recăpăta
spiritul, un ”nebun”, învestit cu încrederea galeriei, s-a riscat și a reușit.
Nicolae Constantin a făcut ce n-au făcut antrenori cu blazon, antrenori care au avut la
discreție fonduri și condiții. Nu că Nae ar fi nevoit să se descurce în sărăcie lucie. Chiar el
mărturisește că, indiferent de lipsuri, salariul intră la zi pe card și nu se face fotbal pe burta
goală la Petrolul. Doar că se știe bine că nu se mai pompează pe conductă ca până acum.
Însă Nae, născut și crescut petrolist, are o filosofie sănătoasă. Și știe pe ce coardă să apese,
la nevoie. Dar hai să nu vă dezvălui eu în rezumat, mai bine citiți că nu veți regreta acest
interviu făcut chiar înainte de meciul-derbi al ligii secunde, cel cu CSA Steaua.
Interviu de Mariana PODEANU: www.ziarulploiestii.ro
Întrebarea de baraj este, ia să vedem...
Dacă jucăm cu Steaua adevărată, nu?
Pentru mine, Steaua este aia contra căreia
am jucat ani de zile...
Adică FCSB?
Steaua aia împotriva căreia am jucat e
FCSB. Mă depășesc chestiile astea cu hârtii,
cu ce s-au judecat ei, eu spun cum văd eu
din punctul meu de vedere, nu știu ce hârtii,
pe ce se bat ei între ei acolo, pentru mine
aceea este Steaua.
Cum este la voi? Că sunteți pe val...
Suntem pe val, dar sincer, aș vrea să nu
ne ia valul, încercăm să păstrăm echilibrul,
pentru că e doar un început, e la început.
Mai este mult până la final.
Adevărat. Dar parcă de mult nu a mai
fost un început așa perfect, ca acum.
Corect, e un început bun, prindem
încredere, curaj, și asta ne ajută. Dar trebuie
să fim echilibrați, cu picioarele pe pământ și
să luăm meci cu meci, asta este ideea. Să nu
ne gândim prea mult în față.
Totuși, lumea se întreabă deja, cum de
nu s-a putut asta înainte, când se pompau
bani și merge acum când situația nu e
chiar roz?
Știu exact ce vrei să spui, dar n-aș putea
să zic eu ce a fost înainte, nu știu unde se
greșea...
Dar poți să-mi răspunzi la următoarea
chestie. Cum reușești să-i mobiliezi pe
jucători și să vă țineți departe de discuțiile
astea cu primăria, că e marca, nu e marca?
Să știi că ne-a ajutat foarte mult faptul că
am fost plătiți la timp. Adică tot ce s-a vorbit
și să vorbește, se discută, că nu e aia, ailaltă, e
egal cu zero atunci când vine ziua de salariu
și ești plătit. S-a mai întârziat, e drept, n-a
mai fost la secundă ca în ultimii ani, dar
una peste alta, suntem plătiți la timp, s-au
plătit prime de joc, s-au plătit salarii... Și noi
citim, când apare, că vezi că toate chestiile
astea nu sunt zilnice, la o perioadă de mai
apare câte ceva. Ei, în momentul în care
simțim și noi că ”e groasă”, se discută mult,
atât eu, cât și Claudiu Tudor care e director
sportiv, încercăm să avem o discuție cu
jucătorii. ”Băi, copii, noi jucăm fotbal, nu
e treaba noastră ce se discută. Că e marcă,
nu e marcă. Uite, noi am jucam cu scutul,
salariile au venit, le citiți, le gândiți, noi să
ne vedem de ale noastre, noi până la urmă
suntem plătiți să jucăm fotbal, nu să vedem
cine are dreptate, cine n-are”...
Pare să fie o mentalitate sănătoasă.
Păi nu de asta suntem plătiți, ca să jucăm
fotbal? N-avem noi treabă ce războaie sunt.
Da, putem să avem o părere, să spunem ce
credem și noi, dar până la urmă, ei trebuie
să rezolve, și cred că o să se rezolve, așa
cred, așa simt, în afară de cele care apar, mai
sunt și alte discuții. E păcat, la ceea ce am
făcut până acum să nu tragem toți la aceeași
căruță. Că exact ce ziceai și tu, trei ani s-au
chinuit, și cu bani mulți, și acum când e
culoarul bun, să te apuci să dai cu stângu-n
dreptul, doar pentru că ai o ambiție.
Apropos de motivare, ești un bun
psiholog? Că așa se vede.
PAGINA
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Asta ar trebui să-i întrebi pe ei. Nu știu
dacă sunt bun, dar am avut profesori buni.
L-am avut pe Răzvan Lucescu atâția ani, pe
urmă am stat pe lângă Dani Isăilă...
Ai ”furat” meserie...
Practic, doar așa poți să ajungi, asta e
părerea mea și nu cred că mi-o schimbă
nimeni. Asta se fură - meseria asta de
antrenor, nu există că citești nu știu câte
cărți și gata, te-ai făcut antrenor. Poți să faci
câte școli vrei. Eu am făcut toate școlile, de
la A la Z, mi-a luat zece ani de când m-am
înscris la licența B și până la licența Pro. Și
puține lucruri m-au surprins, puține lucruri
pe care le-am avut acolo și le folosesc
ca antrenor, nu că nu ne-ar fi învățat ei.
Probabil că pentru alții, da. Dar eu am lucrat
5 ani de zile ca jucător cu Răzvan. Era ”tobă”,
ce făcea el cu noi și ne antrena în 2004,
2006, apoi pe la Brașov, am găsit la cursuri,
la licența Pro, în 2020, înțelegi? Pentru mine
e clar că ce antrenor ai avut, rămâi mult
influențat în carieră de ceea ce făcea el. Și
am avut și antrenori pe care poți să-i bagi
în categoria aia ”așa nu!”, în multe aspecte.
Și alea-s bune, pentru că eu niciodată ce-mi
făcea mie, de exemplu, sau nu mie, echipei
unde eram, de la primul antrenament îi lua
pe ăia 1O de-i vedea el titular, iar ceilalți
se antrenau în altă parte, cu secundul. Eu
astea n-o să le fac niciodată. Eu am avut
azi la antrenament 26 de jucători, și fac
antrenament ca să-i prind pe fiecare, să se
simtă fiecare important, mâine dimineață
trebuie să anunț lotul, din 26 de jucători de
câmp doar 18 poți să treci pe foaie. Rămân
8 care probabil se vor supăra, vor înjura, dar
asta e situația, ne-am asumat-o cu toții.
Apropos de psihologie, vorbesc mult
cu ei, încerc să-i bag pe toți în seamă, să-i
ascult, încerc să-i prind pe toți, să mai prindă
și banca, să intre chiar când rezultatul ne
permite, ei cred că simt asta.
Răzvan avea obiceiul acela, dincolo de
grup, creea o adevărată familie...
N-o fac eu asta, aici mă ajută mult
Claudiu Tudor, el a fost cu mare parte din ei
astă vară la mare, după nu știu ce meci mi-a
cerut voie că vor să meargă la un club. Da,
normal, e zi liberă, când ai zi liberă chiar le
zic: ”Mergeți, fraților, sunteți tineri!”. Am
avut o dată, după nu știu ce meci câștigat,
o zi liberă și ei au zis dacă să meargă, le-am
zis să se ducă și să se distreze, și a doua zi,
aveam mesaje pe Facebook, pe whats app,
de la suporteri că ”i-am văzut în nu știu ce
club cu sticle pe masă”. Și? E ziua liberă,
ce dacă? Le-am dat o libertate așa, când e
de muncă muncim, când am avut ocazia
le-am dat două zile libere. Am înțeles că,
cel puțin în ultimul an, nu exista așa ceva.
Trebuie să-i mai simți, am avut o zi, chiar
după ploile astea, am mers pe un teren și
era destul de nasol, că știi că dacă a plouat,
e greu să găsești un teren bun, era ziua în
care aveam un antrenament tactic. Era o
zi importantă, dar tactic nu mi-ar fi ieșit
niciodată pe terenul ăla. I-am împărțit
repede în patru, am făcut un turneu, fiecare

cu fi
ecare, știi? Și-i
fiecare
Și i vedeam așa,
așa doar când
le zici, li se schimbă toată fața, ei vin și zic
”mamă, astăzi facem alea, pe teren nașpa”.
Da, tu îi simți și ei simt, la rândul lor...
Da. Le-am zis să-mi zică Nae, dar lor le
e greu, sunt puțini care-mi zic pe nume.
Am încercat să facem o apropiere, ceea ce
cred că lor le-a lipsit. În ultimii ani. I-am
ajutat de câte ori au avut probleme. Uite,
în ziua meciului, am un băiat care-și dă
examenul de șofer. Și i-am zis: ”Mergi că
meciul e seara, mergi și-ți dă examenul!”. E
important. Ăștia mici, cu școala, cu BACul, i-am încurajat: ”Mergeți și dați-l, luați-l,
înscrieți-vă la facultate.”... N-am chestii din
astea. Fotbalul și nimic altceva. Nu, sunt
chestii de viață care sunt importante, școala
e importantă pentru un copil, că la 18 ani
te visezi tu mare fotbalist, dar nu știi ce se
întâmplă și te poţi trezi la 20 că nu faci nici
fotbal, n-ai nici școală și trebuie să-ți iei
bagajul și să pleci în Spania la muncă.
Să vorbim și de factori externi. Cum
gestionezi situația asta particulară, de
pildă, cu Țicu în atenția FCSB-ului, că-l
vrea Becali, că-l place Iordănescu? Că știi
cum e...
Da, știu cum e. N-am ce să gestionez și
o spun și pentru tine, n-am ce sfaturi să-i
dau. Dar dacă ar fi să îi spun ceva, i-aș spune
să aibă răbdare și să terminăm anul ăsta, cu
Petrolul. O promovare cu Petrolul ar conta
în CV-ul lui mai mult decât un transfer la
orice echipă din Liga I, la momentul ăsta. El
e născut, crescut și știe ce înseamnă Petrolul.
În plus, mie personal mi se pare puțin
probabil ca Țicu să se transfere la FCSB în
momentul ăsta, indiferent de ce probleme
se spune că sunt la noi, că n-avem bani. Dar
nu mă bag în discuții din astea, să-i zic ”nu
te duce” sau ”du-te”, e alegerea lui. E deja
matur, poate să aibă discernământ.
Dar valoric...
Valoric, eu zic că la momentul ăsta poate
să joace la orice echipă din Liga I. Eu așa
îl văd. Și încă nu e la maximum din ceea
ce poate el. Deci el poate mult mai mult. Și
crește. Și nu o spun eu așa, doar din ceea
ce văd, ne vin rapoartele, iar el evoluează de
la meci la meci. Pentru el și pentru mine,
cel mai bine e să mai rămână cel puțin
până se termină campionatul ăsta și dacă și
promovăm, atunci...
Însă atunci când a apărut acest interes
și s-a scris, ai vorbit cu el?
Nici nu am deschis discuția. Și nici nu am
s-o fac. Dacă el vine să mă întrebe, o să-i
spun părerea mea. Nu, n-are rost, adică eu o
văd ca pe o presiune aiurea. E exact cum țiam zis mai devreme, o chestie din asta că la
o perioadă de vreme apare ceva în legătură
cu Petrolul, și asta o trec tot acolo. Pentru că
nu știu să fi fost discuția asta, președintele
are voie să se întâlnească cu oricine, și cu
domnul Argăseală, și cu oricine de la FCSB.
Iar oamenii au dreptul să se intereseze
de un jucător sau altul...
Dar vezi? Nu știe nimeni dacă s-a
interesat sau nu domnul Argăseală. Eu cred

că e una din astea
astea, ”aruncate”
”aruncate”. Acum ultima
ar fi că n-o să putem să luăm mărcile că
n-avem fiscalul pe zero. Iar până la urmă,
e adevărat că sunt niște datorii, care au fost
însă reeșalonate, fiscalul e pe zero, deci se
poate merge la licitație, se pot lua mărcile,
știi? Dar a fost gata, că nu se mai poate. Și
acolo o bag și pe asta, cu zvonul cu Țicu.
O gogoașă aruncată ca să încerce să ne
destabilizeze un pic.
Ce te faci dacă la iarnă vin oamenii cu
hârtia? ”Gata, vă dăm atât pe Țicu!”
N-ar fi o problemă, ți-am zis, suntem
mulți și suntem apropiați valoric. Sunt sigur
că din tot ce avem, găsim un jucător poate
nu la nivelul lui Țicu, dar care să poată să
facă ce face Țicu la momentul ăsta. Adică să
ne ajute să promovăm.
Poate că mai și aduceți ceva?
Asta nu știu, nu cred, vom vedea la iarnă
dacă putem, dacă avem nevoie. Eu oricum
am o înțelegere cu conducerea, le și spun
când mă mai sună cineva cu vreun jucător
să discute cu președintele, ei știu, la mine
ajunge doar când mi se propune din partea
lor. Și știu că sunt jucători care se propun,
care spun că și-ar dori ca să vină la Petrolul,
dar vedem.
Revenind la meciul cu Steaua, e puțin
mai încărcat?
E un pic mai încărcat pentru că e
rivalitatea între suporteri, e meci cu
spectatori, ne obligă un pic, trebuie să le
dăm și lor satisfacție. Suporterii noștri sunt
după noi peste tot, fac eforturi, e situația
asta cu Covidul, și ei sunt lângă noi și au
fost lângă noi. Și atunci avem o obligație,
să le oferim satisfacția asta. Dar nu încerc
să pun presiune pe ei, chiar am vorbit că
trebuie să tratăm meciul exact cum le-am
tratat pe celelalte. Fără să ne ia nebuneala,
că e lumea în tribună, n-are răbdare și o să
vrea să atacăm. Nu. Noi trebuie să ne facem
jocul nostru așa cum îl pregătim, să avem
răbdare, să fim conștienți că putem câștiga
meciul chiar și la ultima fază. Și atunci toți
vom fi mulțumiți, nu cred că se așteaptă
cineva să facem scor cu Steaua.
Asta era următoarea întrebare, pentru
toate meciurile. Rezultat sau spectacol?
Rezultat! Dacă putem să mulțumim
și spectatorii cu un pic de spectacol, e în
regulă. Dacă vom câștiga fiecare meci cu
1-O, sunt cel mai fericit.
Nu-ți cer să le faci promisiuni fanilor,
dar vreau să știu ce ai vrea să le transmiți
celor care iubesc și suferă pentru Petrolul?
Eu știu că ei au încredere în mine.
Datorită lor sunt antrenorul Petrolului.
Dacă ei nu insistau, altcineva era antrenorul
Petrolului. Nu e vorba de încredere. Ce pot
eu să le spun e că îmi doresc la fel de mult
ca ei ca la sfârșitul anului să promovăm. Eu
îi cunosc, știu cum trăiesc ei, pentru unul
care n-a simțit, n-a trăit cu Petrolul, e greu
să simtă chestia asta, dar eu am crescut, am
jucat la Petrolul, știu ce înseamnă Petrolul,
știu ce simt ei. Ei asta trebuie să înțeleagă,
că sunt unul de-al lor. Sunt unul dintre voi!
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COLAPSUL TOTAL AL OMENIRII,
ÎNAINTE DE 2040?

O

predicţie din anul 1972, care prevedea colapsul lumii până în
anul 2040, este pe cale să se întâmple, după ce un nou studiu
efectuat anul acesta a reconfirmat prognoza din urmă cu aproape
cincizeci de ani. Analiza de acum susţinea că alimentele vor deveni
mai puţine, populaţia globală va scădea și se va produce o catastrofă
socială de proporţii, în următoarele două decenii.

Î

n 1972, o echipă de cercetători
de la Institutul de Tehnologie
din Masschusetts, Statele Unite, a
prezis că, după creșterea economică
din lume, va urma o prăbușire a
societăţii până la mijlocul secolului
XXI, potrivit Daily Mail.
În 2021, Gaya Harrington, de la
firma de analiză și audit KPMG,
cu sediul la Amnsterdam, Ţările
de Jos, a vrut să verifice dacă

afirmaţiile studiului MIT din
1972 mai sunt valabile. Ea a folosit
un model de simulare mondial,
analizând dezvoltarea lumii din
anul 1972 și până în 2100. Experta
a analizat zece variabile-cheie,
cum ar fi populaţia, producţia
industrială, poluarea etc. și a stabilit
că mentalitatea pământenilor va
declanșa un declin al creșterii
economice, în următorul deceniu.

Medicina clasică

Cu toate astea, datele au
dezvăluit un viitor și mai sumbru:
lumea noastră ar putea intra întrun colaps total până în anul 2040.
Asta ar însemna scăderea bruscă
a calităţii vieţii, a producţiei
industriale și a alimentelor și,
în cele din urmă, și a populaţiei
mondiale.
MIT a folosit un program de
computer denumit World, iar
Herrington a utilizat același model,
dar a treia generaţie, World3,
analizând diverse variabile cum ar
fi: populaţia lumii, rata de fertilitate,
producţia industrială de alimente,
poluarea, serviciile, bunăstarea
umană și amprenta ecologică. Ea
a descoperit că cele mai recente
date confirmă predicţiile vechiului
studiu din 1972. Totuși, scenariul
World3 arată că omenirea ar putea
produce o schimbare a traiectoriei
societăţii, care s-ar îndrepta spre
colaps. Soluţia ar fi un efort comun
al omenirii, prin investiţii în
tehnologie și servicii publice, care
ne-ar putea îndepărta de catastrofa
anunţată.

DE CE ŢI-E MEREU FRIG

T

oţi ceilalţi spun că lor le e bine, dar tu ai mâinile
și picioarele reci ca gheaţa și tremuri de frig?
Dacă așa ai fost dintotdeauna, cel mai probabil e o
particularitate a ta: pur și simplu, unii oameni se nasc
mai sensibili la variaţiile de temperatură decât alţii. În
schimb, dacă senzaţia cronică de înfrigurare s-a instalat
doar de la o vreme, cauza poate fi o tulburare sau o
problemă de sănătate.

T

iroidă leneșă
Când glanda tiroidă nu secretă
suficienţi hormoni, care joacă un rol important
în reglarea temperaturii corpului, se instalează
sensibilitatea exagerată la frig. Dacă pe lângă faptul
că te îmbraci în jerseu când ceilalţi pot sta în tricou
ai remarcat și că te-ai îngrășat fără motiv, obosești
repede, îţi cade părul, ai pielea uscată, este posibil
să suferi de hipotiroidie. Adresează-te medicului
endocrinolog pentru stabilirea diagnosticului.

A

nemie
Anemia poate fi cauzată de carenţa de fier,
de vitamina B12 sau B9. În anemie, organismul nu
mai produce suficiente globule roșii sau hemoglobină,
așa încât cantitatea de oxigen transportată în celule
este insuficientă, ceea ce afectează abilitatea corpului
de a-și întreţine temperatura. Poţi bănui că ai anemie
dacă senzaţia permanentă de frig este însoţită de
oboseală și gâfâială la cel mai mic efort, ten palid,
palpitaţii. O simplă analiză de sânge poate depista
dacă ai anemie. În funcţie de tipul ei, medicul îţi va
recomanda tratamentul adecvat.

C

irculaţia proastă a sângelui
Extremităţile, adică mâinile și picioarele,
îţi sunt permanent reci? Probabil este vorba de o
tulburare în circulaţia periferică a sângelui. La unele
persoane această problemă poate fi o simplă reacţie de
adaptare la temperatura ambiantă (când temperatura
scade chiar și doar cu câteva grade, ca să-și conserve
căldura, organismul limitează circulaţia spre
periferie), în timp ce la alţii poate trăda o problemă cu
inima sau cu vasele de sânge. Un consult la cardiolog
poate depista cauza acestei tulburări. Ca să-ţi menţii
mâinile și picioarele calde, când ieși afară în zilele
răcoroase, poartă șosete groase și mănuși, iar în casă

ai grijă ca temperatura să nu scadă sub 20 grade C.

Horoscop săptămânal
BALANȚĂ

23 Septembrie - 23 Octombrie
BERBEC
V-ați făcut griji în ceea ce
privește soluționarea unei
probleme,
dar
s-au
dovedit a fi nefondate.
Lucrurile se așază așa cum v-ați dorit,
iar starea de liniște își face din nou
apariția în această direcție. Veți avea
parte de gânduri frumoase din partea
apropiaților, alături de care veţi petrece
frumos zilele care vor urma.
TAUR
Un apropiat ar putea
avea nevoie de sfaturi,
de cineva care să îi ridice
moralul,
însă
veți
rezolva rapid situația. O
vizită neanunțată de la o persoană pe
care nu ați mai văzut-o de mult vă dă
planurile peste cap, astfel că veți fi
nevoit să faceți o schimbare de planuri.
Fiți mai atent la nevoile partenerului,
pentru a evita, mai târziu, reproșurile!
GEMENI
Se anunță schimbări
majore
în
viața
dumneavoastră.
Adoptați o atitudine
pozitivă, fiți deschis la nou, iar lucrurile
vor începe să evolueze în direcția dorită
de dumneavoastră. Dacă asta este ceea
ce vă doriți, s-ar putea să vă găsiți un
nou loc de muncă. Sau să vă îmbunătățiți
competențele profesionale.

O

boseală
RAC
Dacă ai avut parte de multă agitaţie și stres
Fiți atent la alimentație
în ultimele săptămâni și ai dormit mai puţin decât ai
și
evitați
situațiile
nevoie (sub 7 ore pe noapte), e posibil ca de aici să ţi
stresante, altfel veți
se tragă senzaţia neplăcută de frig. Lipsa somnului,
trece, obligat, pe la
stresul și oboseala duc la încetinirea circulaţiei cabinetul medicului! Timiditatea încă
sângelui și a metabolismului, care va produce mai vă încurcă în orice conversație pe care o
purtați, fie cu cineva cunoscut, fie cu
puţină căldură.

G

reutatea mică sau masa musculară puţină
Ai o constituţie slabă de felul tău? Nivelul
insuficient de grăsime subcutanată (care are rol de
izolator termic) poate face să te simţi înfrigurată
la o temperatură confortabilă pentru majoritatea
oamenilor. La fel, dacă în acest moment ești la dietă și
mănânci mai puţine calorii decât ai nevoie, evident că
organismul nu are cum să producă suficientă căldură
corporală.
Și mușchii ajută la menţinerea temperaturii
corpului, deoarece produc căldură. Așadar, dacă ai
o masă musculară scăzută (lucru posibil chiar dacă
greutatea ta e normală sau peste), poţi întâmpina
probleme în a te încălzi suficient. Dacă nu te apuci
de ridicat greutăţi pentru a-ţi crește masa musculară,
nu ai altă soluţie decât să te îmbraci mai gros decât
ceilalţi.

D

iabet
Faptul că nu reușești să te încălzești ori că
mâinile și picioarele îţi sunt încontinuu reci poate
indica diabet. Netratată, această boală afectează
nervii și vasele de sânge de la periferie, reducând
astfel circulaţia sângelui în extremităţi. Ca să afli dacă
ai diabet, măsoară glicemia dimineaţa pe nemâncate.

FEMEILE MAI FRIGUROASE CA BĂRBAŢII
Este un lucru dovedit știinţific: femeile sunt mai friguroase decât bărbaţii. Explicaţia? Estrogenii, hormonii
feminini reduc substanţial fluxul sanguin în extremităţi când temperatura aerului scade. În plus, femeile au
mai puţină masă musculară decât bărbaţii, fiindu-le mai greu să-și păstreze căldura corporală.

cineva pe care nu îl cunoașteți. Veți ieși
în oraș în urma unei invitații din partea
unei prietene sau a unui prieten. Va fi o
perioadă relaxantă și liniștită.
LEU
Prietenii sunt hotărâți să
vă sprijine în schimbarea
modului dumneavoastră
de a vedea lucrurile, să
vă scape de doza de pesimism pe care ați
afișat-o în ultimul timp. Să nu vă
opuneți, se anunță zile pline de culoare
care nu vor face decât să vă mențină
zâmbetul pe buze. Sunteți dependent de
sufletul-pereche, iar asta deteriorează
relația de cuplu. Sănătatea este precară,
din cauza viciilor.
FECIOARĂ
Concentrați-vă
pe
lucrurile pe care le aveți
de făcut la locul de
muncă. Este o perioadă
în care își fac apariția situații conflictuale
și este indicat să evitați toate aceste
tensiuni. Nu dați colegilor motive de
bârfă. În a doua parte a acestei perioade,
e bine să vă ocupați de viața
sentimentală, deși această etapă nouă
prin care treceți vă cam sperie.
BALANȚĂ
A
venit
vremea
cumpărăturilor pentru
casă, moment pe care îl

așteptați cu nerăbdare. Se întrevăd
posibile schimbări și în ceea ce privește
planul profesional, în cazul în care veţi
considera profitabile ofertele care vi se
prezintă. Reușiți să finalizați un proiect
important la care ați muncit mult și s-ar
putea să fiți promovat de șefi. În planul
sentimental lucrurile încep să se așeze.
S-ar putea să vă întâlniți sufletulpereche.
SCORPION
Simțiți nevoia unor
discuții care să vă aducă
răspunsurile pe care le
așteptați. Vă canalizați
energia în direcția aceasta, a clarificării
unor aspecte pe care nu le-ați înțeles sau
cărora nu le-aţi acordat suficientă
atenție. Familia vă simte că sunteți
preocupat, vă simte și vă va surprinde
cu momente frumoase.
SĂGETĂTOR
Vă simțiți plin de
energie, iar acest fapt nu
poate decât să îi bucure
pe cei din jur, ce resimt
din plin buna dispoziție. Totuși, este o
perioadă nu tocmai favorabilă pentru
persoanele implicate în afaceri. Este de
preferat să evitați negocierile sau
semnarea unor contracte. Îndreptațivă atenția către familie, fiți mai
comunicativ, ocupați-vă de detaliile pe
care aveți tendința să le scăpați din
vedere!
CAPRICORN
Vă gândiți tot mai serios
să
acordați
atenție
sportului și adoptării
unui stil de viață cât mai
sănătos,
de
aceea
încercați să petreceți mai mult timp în
natură, să vă bucurați de aer curat și să
faceţi mai multă mișcare. O persoană
din anturaj vă va surprinde într-un mod
plăcut. Fiți atent la persoanele din jurul
dumneavoastră,
evitați
discuțiile
contradictorii și nu dați motive de bârfă
celor care vă invidiază!
VĂRSĂTOR
Nu este cazul să vă faceți
griji în ceea ce privește
sănătatea, este nevoie
doar de mai multă
odihnă. Puteți profita de anumite zile
pentru a dormi mai mult și a vă bucura
de activități care să vă aducă relaxarea.
Primiți vești bune din partea unei
persoane aflate la distanță. O
oportunitate nouă de colaborare se
deschide în față. Cântăriți și vă asumați
toate riscurile legate de această șansă de
a vă atinge obiectivele.
PEȘTI
Dispuneți de toate
resursele pentru a
petrece o perioadă
plină de aventură,
alături de niște prieteni la fel de pregătiți
pentru distracție. Nimic nu vă poate
schimba dispoziția, iar de entuziasmul
și energia care vă însoțesc se vor putea
bucura toți cei din jur. Programul
solicitant din ultima vreme vă face să vă
simțiți epuizat. Luați o pauză să vă
încărcați bateriile.
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Fotbal

PETROLUL BIFEAZĂ A ZECEA VICTORIE ȘI RĂMÂNE LIDER

P

etrolul 52 Ploiești
s-a impus cu 4-0,
la Brașov, în fața echipei
locale Steagul Roșu Renaște
și se menține pe primul

(min. 74 -penalti).
”Nu a fost un meci ușor.
Dacă luăm prima repriză,
pot spune că a fost un meci
echilibrat și, pe alocuri, cei
de la FC Brașov chiar neau dominat. Acest aspect
chiar m-a nemulțumit
mult. Și nu înțeleg de ce,
pentru că am înscris relativ
repede și am fi trebuit
să ne facem meciul mai
ușor din momentul ăla.
Am luat decizii proaste în
momentul în care trebuia
să dăm o pasă decisivă
sau o pasă spre înainte, și
asta s-a văzut, pentru că
am greșit multe pase în
prima repriză. Lor le-a dat

loc al clasamentului Ligii
a doua la fotbal. Golurile
ploieștenilor au fost reușite
de Jarovic (min. 14 și 60),
Cebotaru (min. 54) și Ţicu

Judo

S

portivii de la CSM-CFR-CSȘ Ploiești (pregătiţi
de Gheorghe Savu (coordonator), Mihai
Trandafirescu, Doru Munteanu, Cosmin Slăveanu și
Roxana Creţu) au obţinut 3 medalii – una de aur și două
de bronz la Finala Concursului Naţional individual de
judo pentru copii – „U14”, competiţie care a avut loc în
Sala Sporturilor din Brașov și la startul căreia s-au aflat
246 de sportivi de la peste 60 de cluburi din ţară.
Medalia de aur a fost cucerită de Ioana Petraru, la
categoria de greutate „-63 kg”, iar medaliile de bronz leau revenit lui David Andrei Petre (-46 kg) și Andrei Leon
Răduţă (-73 kg). Pe locul al V-lea s-a situat Nicole Samson
(-63 kg), iar locul al VII-lea a fost ocupat de David Miron
(-34 kg), Yasmine Tomescu (-40 kg), Isabela Neagu (-52
kg) și Mara Nedelcu (-63 kg).

P

FC Brașov: Mutu Burlacu, Gherghe, Sabău,
Dumbravă - Lente, V. Constantin (min. 67 - Lascu) Roșu (min. 58 - Mihalcea),
Iorga (min. 83 - Mitroi),
Negrean (min. 67 - Drăgoi) - El Azzouzi (min. 46
- Popa). Antrenor: Andrei
Șanta.
Petrolul:
Avram - Pîrvulescu
(min. 67 - Boțogan), Lică,
Huja, Țicu-Seto, Cebotaru
(min. 67 - Chindriș) Constantinescu (min. 46
- Bratu), Tucaliuc (min. 67
- Șaim Tudor), Măzărache
(min. 74 - Diarra) - Jarovic.
Antrenor: Nae Constantin.

D

upă 11 etape disputate în
Liga A Prahova, CS Cornu
se menține lider, după victoria
de la Berceni, la scor de tenis,
6-1. Iată rezultatele înregistrate:
Petrolistul Boldești – Tinerețea
Izvoarele 8-2; CSC Berceni –
CS Cornu 1-6; AFC Brebu –
Tricolorul Breaza 0-4; FC Bănești
– Atletic Băicoi 2-3; Petrolul 95
Ploiești – CS Păulești 0-2; Unirea
Urlați – Teleajen Văleni 3-3; CS
Mănești – Voința Vărbilău 6-1;
CSC Măneciu – CSO Băicoi 4-3;
AS Strejnic – CS Brazi 2-0.
Pe primul loc al clasamentului
se află CS Cornu – 29 de puncte,
urmată de ACS Atletic United –
26 puncte, CSO Tricolorul Breaza
și CS Păulești – câte 24 de puncte.

Kempo

3 MEDALII LA BRAȘOV

Handbal

încredere, au avut speranțe
că pot face mai mult. Ne-a
salvat, practic, pauza. La
pauză chiar am ridicat
puțin tonul la jucători,
am avut o discuție mai
bărbătească și cred că s-a
văzut după aia. Cred că
a fost vorba de teama de
rezultat. Din fericire pentru
noi, am început bine repriza
a doua, am reușit să înscriem
destul de repede golul doi,
ne-a adus liniște și odată
cu eliminarea lui Burlacu
totul a venit de la sine și
meciul a devenit ușor”, a
spus antrenorul Petrolului
la finalul meciului cu FC
Brașov.

CS CORNU
RĂMÂNE LIDER

DOUĂ MEDALII ÎN UCRAINA
ȘI 6 LA CUPA ROMÂNIEI

S

portivii secţiei de kempo a
CSM Ploiești au reușit rezultate
deosebite în acest weekend, cucerind
două medalii în cadrul unui puternic
concurs internaţional din Ucraina și
alte 6 în cadrul Cupei României de
Semi-Kempo, de la București.
În
Ucraina,
la
„UFMMA
Tournament”,
o
competiţie
internaţională organizată în orașul
Ternopil, cea mai mare performanţă a
fost reușită de Edwin Petrea, cel care s-a
impus în „piramida” categoriei „42.5
kg” de la U13 după ce a câștigat, în cele

două zile de concurs, nu mai puţin de
4 meciuri susţinute în compania unor
adversari redutabili. Mai mult, Edwin
a fost declarat și cel mai tehnic luptător
al competiţiei. O realizare deosebită a
fost și cea a lui Iliuţă Nicușor, cel care,
după trei victorii, a ajuns până în finala
categoriei „52 kg” de la U15, pierdută,
însă, în faţa unui sportiv local.
Alţi 9 sportivi ai secţiei au participat,
la București, în Sala Apollo, la Cupa
României de Semi-Kempo, șase dintre
ei reușind să urce pe podium și să
obţină 3 medalii de aur, două de argint

și una de bronz: locul 1 – Gabriel Bratu,
Bratu
Emanuel Dincă și Alexandru Dinu;
locul 2 – Alfonso Păun și Luis Soare;
locul 3 – Denisa Manu.

VICTORII PE LINIE PENTRU PLOIEȘTENI

unctaj maxim pentru trei dintre
echipele de handbal juniori ale CSM
Ploiești, care au avut programate meciuri
oficiale în ultima săptămână.
Primii au evoluat juniorii III, care au
avut meci joi, la Focșani și s-au impus
cu 52-23 (16-7, 18-6, 18-10) în faţa celor
de la CSȘ, într-o confruntare contând
pentru etapa a 4-a a Seriei C. Ramona
Ștefan a mizat pe: A. Pop, A. Manolache
– L. Constantin (10), A. Grigore (9), Al.

Popescu (8), M. Duţă (6), M. Sbîrnău (6),
R. Duţu (3), M. Costache (3), G. Roșu (3),
A. Ciobanu (2), Ed. Romee (1), V. Murăscu
(1), D. Sîrbu, N. Milea și Șt. Iliescu. Echipa
ocupă locul al 2-lea al grupei, având însă
un meci mai puţin disputat, iar în etapa a
5-a va juca, pe 28 octombrie, acasă, cu LPS
I. Balaș Soter Buzău.
Junioarele III, pregătite de Geta
Opincariu și Cristi Roșu, s-au impus
sâmbătă, la București, în partida cu ACS

Tonus București, cu 50-10 (17-2, 11-4, 224) și ocupă locul 1 al clasamentului Seriei
D. Cei doi antrenori le-au folosit în acest
meci pe: D. Stan, Al. Coșerea-Pîtiu, F.
Cernat – A. Niţă (9 goluri), Șt. Ghiţă (9),
A. Popescu (7), Al. Sîrbu (6), I. Nicolae (5),
I. Simion (5), D. Roșu (4), E. Geangu (2),
B. Pîrvulescu (2), I. Ioniţă (1), E. Petrescu,
I. Florea și S. Gheorghe. În etapa a 4-a stau,
următorul meci fiind abia pe 6 noiembrie,
acasă cu CSO Voluntari 2005.

Junioarele II au câștigat meciul de pe
terenul celor de la CSȘ Tulcea, 36-23 (1710, 19-13). Pentru CSM Ploiești, au jucat: B.
Voicilă, I. Săvulescu – Șt. Ghiţă (11 goluri),
A. Niţă (6), Maia Popescu (5), A. Radu (4),
D. Roșu (3), Cr. Blidaru (2), A. Grigore
(2), A. Toma (2), T. Stere (1), Al. Mihai, I.
Simion și D. Ilie. Fetele ocupă locul al 2-lea
al clasamentului Seriei C, iar în etapa a 4-a
vor juca duminică, 24 octombrie, la CS
Orășenesc Mizil.

ÎNCĂ O ÎNFRÂNGERE PENTRU ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI: 21-25 CU CSM UNIREA SLOBOZIA

E

chipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiești nu
se regăsește după retrogradarea din Liga Națională și
a pierdut și cel de-al treilea meci disputat în Sala Sporturilor
Olimpia, în Seria A a Diviziei A, cu CSM Unirea Slobozia,
cu scorul de 21-25 (9-10). Aceasta este a treia înfrângere
din tot atâtea partide pe teren propriu, partida contând
pentru etapa a cincea.
CSM Unirea Slobozia, formația care nu a pierdut niciun
meci până acum, are în lot patru dintre fostele jucătoare
ale echipei prahovene, Florea, V. Leuștean, Stoica și Bucă,
precum și o handbalistă formată la Ploiești, revenită în
activitate după doi ani de pauză – Bidașcu.
Activ: Paraschiv, Dumitriu – Tabarcea 5, A. Arvatu 4,
D. Andrița 4, M. Arvatu 3, Grădișteanu 2, Lăcătuș 1, Dincă
1, Popescu 1, D. Ilie, Lăscăteu, Csavar, Sandu, Panaite.
Antrenori: Gheorghe Irimescu, Robert Comendant.
Slobozia: Săndulache, Sabău, Abed-Kader – Polismac
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11, Naumenko 6, Bidașcu 4, Florea 2, V. Leuștean 1, Sava
1, Dinu, David, Stoica, Bucă, Neagu, Cloșcă. Antrenor:
Constantin Frîncu.
Echipa ploieșteană rămâne cu doar șase puncte
acumulate, după cinci etape, ocupând locul al șaselea, în
urma formaţiilor CSM Galaţi (12p, 4 jocuri), CSU Neptun
(11p), Corona (10p), CSM Unirea Slobozia (10p, 4j), HCF
Piatra Neamţ (9p, 4j). În următoarea etapă, Activ va evolua
luni, 25 octombrie, de la ora 17, pe terenul echipei CSM
Roman.
În cadrul etapei a cincea din Seria A s-au mai înregistrat
următoarele rezultate: HCF Piatra Neamţ – CSM Corona
Brașov 29-28 (18-14) – meci arbitrat de prahovenii Marian
Băbău și Alexandru Roibu, CNE Sf. Gheorghe – Spartac
București 36-19 (17-6), CSU Neptun Constanţa – CSM
Roman 32-23 (18-9).

JUNIOARELE AU CÂȘTIGAT ÎN DEPLASARE
În schimb, junioarele clubului Activ Prahova Ploiești
au câștigat, în cadrul etapei disputate la finalul săptămânii
trecute, jucătoarele antrenate de Robert Comendant
impunându-se în deplasare, cu CS Medgidia: 39-27 (1712). Echipa ploieșteană ocupă locul al treilea în clasament,
cu patru puncte (golaveraj +15), după trei etape disputate,
în urma celor de la CSM Galaţi (6p) și ACS Unirea
Dobroești (4p, +17).
Cealaltă echipă prahoveană din serie, HC Activ CSO
Plopeni, a câștigat partida din etapa a treia, disputată în
deplasare, pe terenul celor de la ACS Unirea Dobroești: 2522 (12-13). Formaţia antrenată de Adina Panaite are, astfel,
tot patru puncte, dar se situează pe locul al cincilea, având
golaveraj 0. Între cele două echipe prahovene se situează
Rapid București (4p, +7).

