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„Dumnezeu nu joacă zaruri.”
Albert Einstein

ZIUA ARMATEI ROMÂNE!

Marius
MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

L

a mulți ani Armatei
Române! La mulți ani,
România!
Sunt urările care s-au auzit peste
tot în țară pe 25 octombrie, când
i-am sărbătorit pe cei mai bravi
dintre noi, reprezentanții Armatei
Române. Această dată-simbol
coincide cu acel 25 octombrie
1944, când orașul Carei a fost
eliberat de sub ocupație străină,

România
întreagă
devenind
liberă, suverană și independentă.
De fiecare dată când țara a fost
în cumpănă, militarii au luptat
cu vitejie pentru păstrarea
ființei naționale și pentru a
proteja fiecare palmă de pământ
românesc. Și astăzi ostașii sunt la
datorie, într-un altfel de timp și
într-o altă istorie, dar jurământul
lor de credință este același!

PĂPUȘILE ȘI PĂPUȘARII

J

MARATON DE
SUPRAVEGHERE VIDEO
VACCINARE PE PE DRUMURILE JUDEȚENE
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
„ILIE OANĂ”
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova va vota
astăzi proiectul de hotărâre privind
aprobarea cererii de finanțare și a devizului

oacă frumos. Se apleacă făcând
grațios reverență, trimit bezele, se
ridică pe vârfuri și se lasă pe călcâie, se
supără sau exultă de bucurie…sunt o
încântare pentru ochi. Despre păpuși
vorbesc. Sunt colorate pestriț și au fețe
îmbujorate. Iar lumina rampei le pune
fantastic în valoare. Tot despre păpuși
zic. Frumos!…Dar, le-ați văzut cum
arată când piesa de teatru s-a terminat,
sala este goală iar luminile sunt stinse!?
O mare claie de ațe amestecate cu mâini,
capete și picioare inerte. Nu e nimic mai
trist ca o marionetă lăsată de păpușar pe
colțul unui cufăr cu recuzită.

general pentru obiectivul de investiții
„Implementarea unui sistem inteligent
de monitorizare și supraveghere video a
traficului pe drumurile publice de interes
județean și dezvoltarea unui centru de
management al traficului prin aplicații
video specializate”. Documentele vor fi
depuse în vederea finanțării proiectului
prin Programului Național de investiții
„Anghel Saligny.” Investiția vizează toți cei
1.187 km de drumuri județene.

CINE SUNT CEI CE FAC JOCURILE
PE PIAȚA GAZELOR DIN MOLDOVA

Î

n perioada
d 29-31 octombrie
b 2021, Primăria
municipiului Ploiești va organiza un nou
maraton de vaccinare anti-Covid-19, pe stadionul
„Ilie Oană”. În acest interval, cei interesați pot
veni fără programare prealabilă, doar cu actul de
identitate, direct la punctele de vaccinare ce vor
fi deschise non-stop, în incinta stadionului. Vor fi
organizate 6 fluxuri de vaccinare cu serul Pfizer și
4 pentru Johnson & Johnson. Zonele de acces vor
fi bine delimitate, separat pentru fiecare ser.

Totul are sens doar dacă actoruleste disponibilă deocamdată cu perspective
păpușar dă viață păpușii. E simplu sau
posibil de 50 la sută.
complicat
atunci când vrea el, e veselă
c
sau
s tristă când dictează el, când o scoate
din
d scenă sau o introduce, tot el decide,
când
plânge de bucurie sau de supărare
c
ori
o disperare ațele și vocea păpușarului
fac
f posibil tot. Regele este rege iar sluga
este
e slugă atâta timp cât vrea el.
E drept că sunt păpuși din pluș,
mai
tari și mai colorate, unele sunt din
m
Continuare în pagina 8
lemn ori chiar din tablă, dar în marea
lor majoritate sunt din cârpă ordinară.
Degeaba. Tot păpuși lipsite de viață
sunt. Nu au minte, nu au bun simț, nu
au suflet…nu au nimic. Stăpâni le sunt
uni, 25 octombrie 2021, la senatori, oficiali ai județului Prahova, în tot și-n toate doar păpușarii.
împlinirea a o sută de ani de precum și președinții CJ din Bihor și
Iar zilele astea asistăm la cea mai
lla nașterea suveranului, la Sinaia Brașov, ambasadori și reprezentanți tristă piesă de teatru pentru păpuși.
a fost dezvelită statuia Regelui ai Armatei. Statuia a fost dezvelită de Un adevărat carnaval al marionetelor.
Mihai I, în uniformă de mareșal al Majestatea Sa Margareta Custodele Păpușate de păpușari care nu dau doi
M
Armatei Române. Ceremonia a avut Coroanei și primarul orașului Sinaia, bani pe bietele cârpe. Le tăvălesc, le
A
lloc în centrul orașului, în prezența Vlad Oprea. De lângă soclul pe care ridică în tavanul marelui teatru și apoi
Altețelor Sale Regale Principele Radu, străjuiește ultimul suveran al țării, le dau drumul să cadă în praful scenei.
A
Principesa Elena, Principesa Sofia s-au auzit vorbele-testament ale Grotesc scenariu. Și ar fi simplu dacă am
P
șși Principesa Maria, a președintelui Regelui: „Nu văd România de astăzi asista la o piesă de teatru proastă care se
SSenatului, Anca Dragu, a ministrului ca pe o moștenire de la părinții noștri, va termina repede. Dar nu! Vorbim de
Culturii, Bogdan Gheorghiu. La ci ca pe o țară pe care am luat-o cu păpușari cu scenarii diferite, cu regizori
C
diferiți și care, la rândul lor, nu dau doi
eeveniment au participat deputați și împrumut de la copiii noștri.”
bani pe noi…pe spectatori.

„GAZPROM” VREA SĂ
ÎNGENUNCHEZE CHIȘINĂUL DUPĂ
ULTIMELE ALEGERI
Când Iulian Chifu afirmă că azi sursele
de gaz ale Republicii Moldova sunt două:
„Gazprom” și Federația Rusă, pe de o parte,
și România și Uniunea Europeană, pe de
altă parte, are dreptate, dar nu chiar sută la
sută. Decât doar în privința „Gazprom”-ului
și Federației Ruse, căci cea de-a doua sursă

MOMENT UNIC, LA SINAIA
L

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
www ziarulploieştii ro
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Se lucrează, în sfârșit,
la Casa „Paul
Constantinescu”
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Fondurile AFM pentru
iluminat public,
disponibile de luni

www.ziarulploieştii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Europa, mult mai
şifonată de criză
decât SUA sau China
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Mozaic
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Lucian Avramescu
un scriitor rebel, care
și-a pierdut vocea!

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

Psalm 49, 20
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A

sta e chiar de cascadorii
râsului, mă rog, Caragiale
e mic! Cică podul de la Vadu
Pașii, peste râul Buzău, a fost
inaugurat cu două ceremonii
separate. La un capăt de pod era
conducerea PSD a Consiliului
Județean Buzău, iar dincolo,
primarul liberal al comunei. Doi
barosani de la PSD s-au aliniat la
capătul podului dinspre oraș, iar

la capătul celălalt era primarul
PNL, de la Vadu Pașii, Gheorghe
Firon, împreună cu susținătorii și
Adresa: Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18
localnicii. Fiecare a tăiat fundița
www.ziarulploieştii.ro
lui! De vină pentru existența a
e-mail: ziarul_Ploieştii@yahoo.com
două ceremonii se pare că ar fi
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/
directorul firmei care a construit
https://facebook.com/
podul: „Așa am gândit eu, deci
Casa de Presa Ploieştii
nu a știut nimeni (...) Și i-am
Editor: SC Sprinten Infomar SRL adus la mijlocul podului, am adus
și preotul. Așa am vrut și așa s-a
Potrivit CODULUI PENAL,
răspunderea pentru conţinutul
realizat.”
textelor publicate aparţine autorilor.
-De trei ori în sân te scuipă,
Hai, părinte și-i descântă!
OFERTĂ DE
Taie podul, seacă apa,
PUBLICITATE ÎN
Strânge varza, leagă capra,
ZIARUL PLOIEŞTII
Trece lupul înapoi,
Dă-le vânt la ăia doi,
Caseta publicitară pe prima
Ori la bal, ori la spital,
pagină:
Ia-l și pe-ăla liberal!
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
ostul președinte al PNL și
Caseta publicitară pe pagină
șef al Camerei Deputaților,
Ludovic Orban, a anunțat: „Eu
interior:
categoric nu voi vota pentru
• tipar o culoare
Guvernul Ciucă, iar pentru mine
2 + TVA
- 3 RON/cm
asta e picătura care a umplut
Caseta publicitară pe ultima
paharul. Săptămâna viitoare
pagină:
îmi voi da demisia din grupul
• tipar policromie
- 12, 5 RON/cm2 + TVA
Materiale de promovare:
• 2300 caractere, font 15 pt
- 150 RON + TVA / 1/4 pagină de
interior

F

Mă doare-n băşcălie!
pamflet de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro

parlamentar al PNL.” El a mai
zis că președintele Iohannis și
„conducerea nelegitimă, gașca
demolatoare” din PNL au trădat
„grav” interesele cetățenilor.
-Că paharul s-a umplut
Să îmi spui nu are rost.
Ce însă n-am priceput:
Era Fetească sau Merlot?

P

reședintele Klaus Iohannis
a vrut să-i atace dur pe cei

C

de la USR tocmai de la Bruxelles,
acolo unde a mers la Consiliul
European, dar a dat-o în…limba
română: „Zilele trecute au arătat
care au fost crizatorii. Cei care,
în loc să facă reforme, au produs
crize. Acum trebuie să ne apucăm
de treabă (…) Cineva trebuie să
guverneze și cineva trebuie să
sprijine guvernul prin majorități.
Acesta este calculul politic și
este un calcul pe care l-am făcut
pentru România și pentru români
și așa se va întâmpla.”
-Cine criza a crizat,
Și-n Guvern criza a spart,
Piară crizatorii-n criză...
Am crizat limba română!

F

ostul ministru Cristian
Ghinea a găsit o definiție
pentru „crizator”, cuvânt care
nu există în română: „1. Care nu
tolerează corupția sau cheltuire
clientelară a banului public. 2.
Care nu acceptă conducerea
discreționară a unui guvern.
3. (Înv.) Cineva care nu e pe
placul președintelui unei țări și

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

Săptămâna pe scurt
PE DN1, LA SINAIA, CU
PERMISUL SUSPENDAT
Polițiștii din cadrul Poliției
Stațiunii Sinaia au oprit pentru
control, pe DN1, pe raza localității,
un autoturism, la volanul căruia se
afla un bărbat din Comuna Horia,
județul Constanța. „Cu ocazia
verificării documentelor polițiștii
au constat faptul că bărbatului i-a
fost reținut la data de 23 octombrie
a.c., permisul de conducere de
către polițiștii municipiului Brașov,
PAGINA

2

pentru săvârșirea infracțiunii de
conducere a unui autovehicul sub
influenţa alcoolului. Totodată, s-a
procedat la testarea acestuia, cu
aparatul etilotest, rezultatul fiind
de 0,23 mg/l alcool pur în aerul
expirat”, a precizat IPJ Prahova.

este exclus de la guvernare. 4.
Totalitatea miniștrilor unui partid
politic care își dau demisia pentru
a trage un semnal de alarmă
atunci când guvernarea este
împotriva intereselor cetățenilor.
Din fr. crise.” Mde, Ghinea, voi
sunteți un soi de domnul Goe,
un fel de...
-A fost odată un buric,
Din născare foarte mic,
Dar când n-a mai fost un boț,
S-a făcut buric cu moț!

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com

ică Ilie Năstase divorțează.
Nevasta fostului mare
sportiv, Ioana Simion, a postat
un mesaj pe facebook în care
lasă de înțeles că relația ei cu Ilie
Năstase, 75 de ani, s-a terminat:
„Astăzi, un capitol din viața mea
a luat sfârșit! Ma consider o femeie

puternică și mândră de faptele
mele…răbdarea mea, iertarea
mea, voința și bunele intenții.” Cei
doi soți încercau să își salveze
căsnicia, după ce fostul tenisman
ar fi agresat-o fizic pe soția sa.
Acum, Ilie Năstase înregistrează
al 5-lea divorț...
-Că la tenis ai fost boss,
Asta-i de necontestat.
La femei te dai cocoș
Și-uite, toate au...zburat!

M

inistrul
demis
al
Finanțelor,
Dan
Vîlceanu, a spus că nu
economisește nimic din salariul
de ministru, care este ceva peste
10.000 lei net: „Sunt un om cu
nevoi foarte simple. Cheltui lunar
cam 10.000 lei. Nu ies foarte des
la restaurant. Din momentul
în care am intrat în Parlament,
am renunțat la toate afacerile
mele, am închis toate firmele.
Nu am alte venituri în afară de

acestea din salariu și chirii,
chirii pe
care le încasez de la un imobil din
Timișoara.”
-Baba Sița din Crăsnar,
Satul ăla dintre zări,
Cheltuie și ea lunar
Zece mii, dar de... răbdări!

L

iberalul Ionel Dancă zice
așa despre PNL-ul lui Cîțu:
„Ce umilință! Să ajungi să mergi

în genunchi, cu căciula în mână,
pentru
sprijin la PSD, un partid
p
controlat de hoți și de tâlhari
comuniști, iar ei să te refuze... Să
ai majoritate stabilă și să ajungi
la mila PSD!”
-Dintre comuniști, zi-mi, bre,
Care-ar fi mai mari tâlhari?
Cei rămași la PeSeDe
Sau migrați la liberali?

F

lorin Cîțu le-a făcut celor
de la USR „oferta” să
voteze Guvernul minoritar azi ca
să-i ia la guvernare la primăvară.
Ideile lui au fost transpuse în
spațiul public de pesedistoliberalul Vîlceanu: „avem un
mandat de guvern minoritar care
nu împietează cu nimic refacerea
coaliției într-un viitor cât mai
apropiat sau mai puțin apropiat,
depinde cât de mult sunt lucrurile
stricate între USR și PNL. Ei să
voteze acum guvernul și vin la
primăvară, când ne împăcăm, cu
noi.”
-Această logică de fier
O pricepe și netotul.
Și chiar te-ntreabă: hai, monșer,
Care-i hoțul, care-i prostul?

OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET:
flyere, pliante, broșuri, reviste, ziare, cataloage,
mape de prezentare, cărţi de vizită, foi cu antet, plicuri, afișe,
orice tip de formular financiar-contabil personalizat,
agende și calendare personalizate!

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani,
s-a ales cu dosar penal pentru
infracțiunea
de
conducerea
pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană
căreia exercitarea dreptului de a
conduce i-a fost suspendată.
TÂNĂR REȚINUT, DUPĂ CE
A PROVOVAT UN ACCIDENT
ȘI A FUGIT DE LA LOCUL
FAPTEI
Totul s-ar fi produs noaptea, pe
DJ10B, în afara localității Lacul
Turcului, pe sensul de mers către
Gherghița. Polițiștii Biroului
Rutier Ploiești au fost sesizați
despre faptul că pe DJ 100B s-ar fi

produs un accident rutier soldat cu
vătămarea corporală a mai multor
persoane. Din primele cercetări
efectuate la fața locului, potrivit
IPJ Prahova, se pare că un tânăr în
vârstă de 20 de ani, în timp ce se
afla la volanul autoturismului, în
afara localității Lacul Turcului, pe
sensul de mers către Gherghița ar
fi pierdut controlul autoturismului
și ar fi intrat în coliziune cu un alt
autoturism. În urma producerii
accidentului a rezultat vătămarea
corporală a cinci persoane.
„Conducătorul autoturismului în
vârstă de 20 de ani a părăsit locul
accidentului, fiind identificat la

scurt timp de polițiști, pe raza
localității Bîra, comuna Balta
Doamnei. „Ambii conducători
auto au fost testați cu aparatul
etilotest, în cazul bărbatului de 38
de ani rezultatul a fost de 0.05 mg/l
alcool pur în aerul expirat iar în
cazul tânărului de 20 de ani de 0.25
mg/l alcool pur în aerul expirat”,
a precizat IPJ Prahova. În urma
administrării probatoriului, față de
conducatorul auto în vârstă de 20
de ani, din comuna Olari s-a luat
măsura reținerii pentru 24 de ore,
urmând să fie prezentat unităţii de
parchet, cu propunere de luare a
unei alte măsuri preventive.
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ȘANTIER DESCHIS ÎN CENTRUL PLOIEȘTIULUI
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

A

u început lucrările de
modernizare a zonei
p
pietonale
din zona Casei de
Cultură
a Sindicatelor. Suprafața
C
p care se desfășoară această
pe
in
investiție
este de 1.750 mp
(i
(inclusiv
trepte și atice), iar
lu
lucrările
vor include următoarele
etape:
decopertarea pavajului
e

existent, refacerea treptelor din
beton prin returnare, refacerea
stratului de fundare, montat
pavaj (inclusiv pe trepte și
atice) din elemente tip plăci
din beton cu grosime de 6 cm.
Durata de execuție este de 60
zile, cu o garanție de 3 ani, iar
valoarea din contract se ridică

la 410.913,28 lei, fără TVA,
fondurile fiind suportate din
bugetul local. Această investiție
se adaugă altora, finalizate sau
în curs de execuție, dar plătite
din diverse sponsorizări: refacere
pavaj Galerii Comerciale și
modernizare pasaj subteran
pietonal Omnia.

SE LUCREAZĂ, ÎN SFÂRȘIT, CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CLĂDIREA
LA CASA
„PAUL CONSTANTINESCU” VECHIULUI PECO, CUMPĂRATĂ

DE BĂDESCU ÎN 2012

Elena ;ERBAN; www.ziarulploieştii.ro

D

upă aproape opt ani de promisiuni,
în sfârșit se lucrează la Casa
memorială „Paul Constantinescu”, din
Ploiești. Președintele Consiliului Județean
Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat,
săptămâna trecută, contractul de execuție
pentru proiectul care vizează restaurarea,
revitalizarea și punerea în valoare a
imobilului situat la intersecția dintre
străzile Armoniei și Nicolae Bălcescu.
Lucrările sunt finanțate prin programul
RO-Cultura (Antreprenoriat cultural,
patrimoniu cultural și schimb cultural),
parte integrantă a Mecanismului Financiar
al Spațiului Economic European (SEE)
2014-2021, proiect pus în practică de
Consiliul Județean Prahova, în parteneriat
cu două organizații non-profit, una din
România „Remember Enescu” și una
din Norvegia-„International Voice of

Justice”. Valoarea totală a investiției este
de 10.582.442,87 lei (inclusiv TVA),
din care 7.797.098,66 lei este finanțare
nerambursabilă, iar diferența este
contribuția județului Prahova. Lucrările,
cu termen de finalizare de 16 luni, sunt
executate de Asocierea Construcții Erbașu
(lider de asociere)- Vialis Engineering SAEuras SRL.
Casa memorială Paul Constantinescu
a fost construită în anul 1873. Are un
concept neoclasic cu influențe baroce.
Alături de celelalte monumente păstrate
în Ploiești, este un obiectiv important
al zonei centrale. Casa în care a trăit și a
creat compozitorul Paul Constantinescu
a fost donată statului, respectiv Muzeului
Județean de Istorie și Arheologie Prahova,
de către cumnata acestuia, Eleonora
Constantinescu, în 1993.

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

unicipalitatea ar vrea să utilizeze
într-un fel clădirea pe care a
cumpărat-o, în 2012, în mandatul primarului
Iulian Bădescu, de la PECO. La acea vreme,
consilierii au aprobat cumpărarea clădirii din
strada Văleni nr. 44 pentru a aduna în acel
sediu mai multe instituții ale administrației,
astfel încât, cităm, „ploieștenii să nu mai
umble de colo-colo”. Prețul plătit a fost de
900.000 euro. Peste timp, clădirea a căpătat
altă utilitate, fiind închiriată către Judecătoria
și Tribunalul Prahova. De când cele două
instanțe s-au mutat la sediile lor (Judecătoria
la fostul sediu din strada Gheorghe Lazăr, iar
Tribunalul-la Palatul Justiției, de pe strada
Gh. Doja), fosta clădire Peco a rămas din nou
liberă. Cum nu poate fi vorba despre vânzare,

cel puțin în această perioadă imobiliară
dificilă, se rediscută transferarea aici a unor
entități din subordinea Consiliului Local
Ploiești: Regia Autonomă de Servicii Publice,
SC „Hale și Piețe”, căreia de fapt îi aparține
imobiliul și SC Servicii de Gospodărire
Urbană (SGU). Bine, pesemne va fi vorba întâi
despre o renovare, având în vederea aspectul
complet neplăcut al construcției, chestiune
care va întârzia mutarea. Deocamdată se
cunoaște ce se va întâmpla cu unele dintre
sediile în care funcționează acum două dintre
societățile CL Ploiești: în locul SGU va fi adus
Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională (CJRAE), iar sediul SC „Hale
și Piețe” va fi demolat în vederea construirii
unei parcări supraterane.

NOU PUNCT DE LUCRU AL
AMBULANȚEI, LA LIPĂNEȘTI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
erviciul de Ambulanță Centrului medical din comună,
Prahova va deschide un care a fost conceput ca punct
nou punct de lucru în comuna de ajutor de urgență. Aici deja
Lipănești, pentru a asigura există mai multe autospeciale de
un acces rapid la eventualele intervenție în caz de urgență și o
intervenții pe DN1A. Acesta ambulanță SMURD. Acestora li
va fi organizat în clădirea se vor adăuga două autospeciale

S

Săptămâna pe scurt
ACCIDENT MORTAL PE DN1B,
LA MIZIL. PIETON LOVIT DE
UN MICROBUZ
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1B, la km 42+250, pe raza

localității Mizil. Un bărbat, în
vârstă de 45 de ani, a fost lovit de
un microbus. Din primele cercetări
la fața locului a reieșit faptul că un
microbuz condus de un bărbat în
vârstă de 42 de ani, care se deplasa
pe sensul de mers Ploiești către
Buzău ar fi surprins și accidentat
mortal un pieton, bărbat, de
45 de ani. Conducătorul auto,
potrivit IPJ Prahova, a fost testat
cu aparatul etilotest, iar rezultatul
a fost negativ. „Cercetările sunt

de urgență ale SAJ Prahova.
Primarul Robert Nica spune că
„măsura a fost luată pentru a se
putea interveni cât mai rapid în
cazul unor accidente grave pe
drumul Ploiești-Cheia-Brașov.”
continuate de către polițiștii
orașului Mizil în cadrul unui dosar
penal, urmând să se stabilească
cauzele și împrejurările producerii
evenimentului rutier”, a precizat
IPJ Prahova.
ACCIDENT PE DN1, LA
MOVILA VULPII
Accidentul rutier s-a produs pe
DN1, la km 69+800, în zona Movila
Vulpii, după ce trei autoutilitare au
fost implicate în evenimentul cu
pricina. În urma impactului, un
tânăr în vârstă de 26 de ani a fost
rănit și a fost transportat la spital.
Cei trei conducători auto, în vârstă

de 36 de ani, 45 de ani și 63 de ani,
au fost testați cu aparatul etilotest,
iar rezultatul a fost negativ. Traficul
rutier a fost restricționat pe sensul
de mers Ploiești către Brașov
pentru a permite intervenția
echipajelor de salvare.
ACCIDENT PE DN1, LA
SINAIA. UN AUTO A INTRAT
ÎNTR-UN STÂLP
Accidentul rutier s-a produs
pe DN1, la km 124+950- accident
rutier. Potrivit primelor date,
un bărbat în vârstă de 41 de
ani, în timp ce conducea un

autoturism pe direcția Ploiești
către Brașov, a pierdut controlul
direcției de deplasare și a intrat
în coliziune cu un stâlp de
susținere a cablurilor electrice.
Conducătorul
autoturismului,
potrivit IPJ Prahova, a fost testat
cu aparatul etilotest, rezultatul
fiind negativ. În urma impactului,
patru persoane, printe care și doi
copii, au fost transportate la spital.
Este vorba despre conducătorul
autoturismului, o femeie în vârstă
de 43 de ani, precum și doi minori
cu vârsta de 8 ani și 11 ani. Traficul
rutier a fost restricționat pe sensul
către Brașov.
PAGINA
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ÎNDEMN LA
VACCINARE DIN
FAȚA ALTARULUI
BISERICILOR
SINĂIENE

SE DAU TICHETE DE MASĂ PENTRU CEI
CARE S-AU IMUNIZAT ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

P

rimarul din Sinaia, Vlad Oprea,
este pesemne primul edil din
țară care a mers în biserici, cu voia
înaltelor fețe bisericești, să le transmită
localnicilor îndemnul de a se vaccina.
Acesta a comentat: „Oamenii trebuie să
aibă încredere și să se vaccineze. Asta am
n centrele de vaccinare din Ploiești
încercat să transmit azi, în turul bisericilor
au început să se distribuie tichetele
sinăiene. Am avut astfel ocazia să mă de masă pentru persoanele care s-au
întâlnesc cu persoane pe care le văd din ce
în ce mai rar, din cauza acestei situații de
criză care durează deja de mult prea mult
timp. Mulțumesc pentru buna primire Prea
Cucernicilor Părinți și sper că împreună, noi
toți sinăienii, să depășim aceste momente
dificile pentru comunitate.”

Î

vaccinat cu schema completă în perioada
03-30 septembrie 2021, acordate în baza
Ordonanței Guvernului nr. 19/2021.
Valoare tichetelor este de 100 de lei (5
tichete de câte 20 lei fiecare). Acestea pot fi
ridicate de la unitatea care a efectuat ultima
doză de vaccinare, în termen de 60 de zile
de la data imunizării cu schema completă,
pe baza cărții de Identitate și a certificatului
de vaccinare. Programul de distribuire a
tichetelor de masă este următorul:
-Centrul de vaccinare Colegiul National
Al. I. Cuza-Sala de Sport (str. Trei Ierarhi,

nr. 10, tel, 0771 644633), de luni până
vineri, între orele 14-18;
-Centrul
de
vaccinare
Centrul
Medical Mediurg (str. Plugari, nr. 1 bis,
tel.: 0777910081), de luni până vineri, între
orele 12-16.
Pentru cei care s-au imunizat cu doza
completă după 30 septembrie, tichetele vor
fi distribuite numai după ce DSP va trimite
către centrele de vaccinare tichetele de
masă. Primăria Ploiești va face un anunț în
acest sens.

CJ PRAHOVA REACTUALIZEAZĂ COSTURILE
UNOR PROIECTE EUROPENE
În cazul Centrului de Educație Incluzivă
Filipești avem aproape o dublare a prețului!

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

M

ăsurile luate la nivel global, deci și
în România, în contextul pandemiei
d coronavirus, prin instituirea stării de
de
u
urgență,
a stării de alertă și, ulterior, prin
i
introducerea
restricțiilor privind limitarea
r
răspândirii
Covid-19, au avut un impact
n
negativ
asupra implementării proiectelor
d
derulate
de diverse instituții (primării,
c
consilii
județene, ministere, agenții etc.).
M mult decât atât, pe acest fond a avut
Mai
l o explozie-mai degrabă speculativă- a
loc
p
prețurilor
privind materialele de construcții,
m
manoperă,
energie și combustibil. Această
s
situație
imprevizibilă a impus modificări
l
legislative
la nivel național, reflectate în
c
creșterea
indicelui de preț în domeniul
c
construcțiilor
și în cele privind elementele
d cost pe diverse componente ale lucrărilor.
de

În această ipostază se regăsește și CJ
Prahova, inclusiv sau mai ales în ceea ce
privește proiectele europene. Ca să meargă
mai departe, Consiliul Județean Prahova
a început procedurile necesare privind
alinierea valorilor proiectelor la noile
modificări legislative, între care procesul de
consultare a pieței ce a constat în estimarea
de către operatorii economici a costurilor
serviciilor de proiectare și lucrărilor de
execuție și procedura privind actualizarea
valorilor proiectului în funcție de evoluția
prețurilor pieței. În prima fază, este vorba
despre două proiecte:
-„Extinderea, reabilitarea, modernizarea și
dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului
Județean de Urgență Ploiești”: inițial
proiectul a fost calculat la 18.566.621,00 lei,

iar acum, devizul general al proiectului a
fost modificat la 20.605.166,81 lei (valoare
cu TVA). Atenție, proiectul trebuia finalizat
în luna iulie, dar se află în mare întârziere;
-Construcția, reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurii
educaționale pentru Centrul Școlar de
Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de
Tîrg: proiectul a fost angajat la suma de
7.845.823,48 lei, iar acum devizul a fost
reactualizat la 13.146.487,90 lei (valoare
cu TVA), deci avem aproape o dublare a
prețurilor!

SE ÎNFIINȚEAZĂ CONSILIUL CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova va
adopta o hotărâre prin care se face
cale liberă înființării, pe lângă instituție,
a Consiliului Consultativ pe Probleme
de Tineret, structură fără personalitate
juridică, menită să funcționeze ce baza
dialogului structurat în ceea ce privește
elaborarea și monitorizarea politicilor
publice în domeniul tineretului la nivel
județean. Din acest organism pot face parte
reprezentanți ai structurilor cu activitate
la nivelul județului: fundații pentru
tineret, organizații neguvernamentale de
și pentru tineret, organizații federative
ale tinerilor; organizațiile studențești;
Consiliul Județean al Elevilor Prahova;
structurile sindicale adresate tinerilor;

structurile patronale adresate tinerilor;
structurile de tineret ale partidelor politice;
alte persoane reprezentative pentru
tineri, care au performat la nivel național
sau internațional în diverse domenii de
activitate, cum ar fi educație, cultură,
sport, sănătate, antreprenoriat, voluntariat
etc. Înscrierea în CCPT se va face prin
adeziune depusă la Consiliul Județean
Prahova, care va fi apoi transmisă către
secretariatul acestui consiliu, însoțită de
documentele doveditoare îndeplinirii
condițiilor descrise mai sus. Prima
componență se stabilește prin dispoziție
a președintelui CJ Prahova. Structurile
interne ale CCPT sunt plenul, comisiile de
lucru și secretariatul. Principalele domenii

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII LA PERSOANE
BĂNUITE DE FURT DIN
LOCUINȚĂ ȘI DIN STAȚII DE
CARBURANT
Polițiștii Poliției Municipului
Ploiești au efectuat opt percheziții
domiciliare, în Ploiești și Băicoi,
la locuințele unor persoane
bănuite de furt, furt calificat și
conducerea unui autovehicul cu
numere false de înmatriculare.
„Din cercetări a rezultat că la data
de 18 octombrie a.c., doi bărbați ar
fi pătruns în interiorul unui imobil
PAGINA
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din Ploiești și ar fi sustras o sumă
de bani. În cadrul acestei cauze,
polițiștii Biroului de Combatere a
Furturilor din Locuințe Ploiești au
condus la sediul poliției 2 persoane
în vederea audierii. Prejudiciul
cauzat în acest dosar penal fiind
de 19.000 de euro”, a precizat IPJ
Prahova. În cea de a doua cauză,
potrivit IPJ Prahova, polițiștii
Secției nr.3 de poliție rurală Blejoi
au efectuat patru percheziții
domiciliare în orașul Băicoi, la
persoane bănuite de comiterea a

de lucru abordate de acest organism țin de
cultură, educație și formare, ocuparea forței
de muncă și antreprenoriat, participare și
activități de voluntariat, sport-manifestări

16 infracțiuni de furt din stațiile de
carburant de pe raza municipiilor
Ploiești și Câmpina dar și de pe
raza localităților Băicoi, Cornu
și Blejoi. „Din cercetări a reieșit
faptul că în perioada 2 septembrie
- 18 octombrie a.c., persoanele în
cauză alimentau autoturismele, din
stațiile de carburant indicate mai
sus, fără a achita contravaloarea
combustibilului. De menționat
este faptul că, aceștia foloseau la
activitatea infracțională plăcuțe
de înmatriculare false. În urma
perchezițiilor, au fost ridicate
obiecte folosite la activitatea
infracțională”, a precizat IPJ
Prahova. Valoarea prejudiciului

sportive pentru amatori
amatori, sănătate și mediu
mediu,
incluziune socială și susținerea tinerei
familii, precum și alte domenii stabilite
ulterior.

cauzat în cadrul acestui dosar
penal este de aproximativ 5.000
de lei. Acțiunile au beneficiat și de
sprijinul jandarmilor din cadrul
Grupării de Jandarmi Mobile
„Matei Basarab” Ploiești.
TATĂ UCIS DE FIU, CU
MAI MULTE LOVITURI, LA
ALBEȘTI- PALEOLOGU
Polițiștii Secției nr.10 de Poliție
Rurală Valea Călugărescă au fost
sesizați de către un bărbat, din
comuna Albești, despre faptul că
fratele său și-ar fi înjunghiat tatăl. „În
baza sesizării, s-a constituit echipa
operativă, care s-a deplasat la fața
locului, identificând în interiorul

imobilului un bărbat, în vârstă,
de 54 de ani, care prezenta mai
multe lovituri la nivelul pieptului.
Bărbatul bănuit, în vârstă de 29
de ani, a fost depistat de polițiști,
fiind reținut în custodia acestora,
în vederea audierii și dispunerii
unei măsuri preventive”, a precizat
Inspectoratul Județean de Poliție
Prahova.
Cercetările, potrivit
IPJ Prahova, sunt continuate
de către polițiștii Serviciului de
Investigații Criminale Prahova,
sub coordonareaa unui procuror
din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Prahova, sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de omor și
violență în familie.
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FONDURILE AFM PENTRU ILUMINAT
PUBLIC, DISPONIBILE DE LUNI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

U

nitățile administrativteritoriale care doresc să
participe la programul privind
creșterea eficienței energetice
a infrastructurii de iluminat
public își pot crea conturile de
utilizator în aplicația informatică
pusă la dispoziție pe site-ul
AFM. Programul se adresează
comunelor,
orașelor
sau
municipiilor care pot beneficia
de fonduri pentru îmbunătățirea
sistemului de iluminat public
stradal prin folosirea unor
tehnologii mai eficiente, care să
reducă semnificativ consumul
de energie și, implicit, factura
publică.
Cererile
de
finanțare,
împreună cu documentația
aferentă, au început să fie depuse
de luni, 25 octombrie, în aplicația
informatică prin intermediul
conturilor de utilizator create.
Bugetul alocat sesiunii de
finanțare este de 500 de milioane
de lei.

Finanțarea se acordă în
procent de până la 100% din
cheltuielile eligibile ale unui
obiectiv de investiție și în limita
sumelor ce pot fi acordate pentru
fiecare categorie de solicitanți,
astfel:
-pentru comune cu o populație
de până la 5.000 de locuitori:
maximum 1.000.000 lei;
-pentru comune cu o populație
de peste 5.001 de locuitori:
maximum 2.000.000 lei;
-pentru
orașe:
maximum
3.000.000 lei;
-pentru municipii de rang 0,
municipiul București: maximum
25.000.000 lei;
-pentru municipii de rang I:
maximum 6.000.000 lei;
-pentru municipii de rang II:
maximum 5.000.000 lei.
Președintele Administrației
Fondului pentru Mediu (AFM),
Lorand-Arpad Fulop, a declarat:
„Anul acesta am îmbunătățit
semnificativ atât programul, cât

și modul de aplicare
aplicare. În primul
rând, am digitalizat întregul
proces, astfel toată procedura se
derulează exclusiv online. Acesta
reprezintă un avantaj major
pentru beneficiari, care nu mai
sunt nevoiți să se deplaseze la
sediul AFM cu sute de pagini
de documente sau să piardă
ore întregi la cozi, așa cum se
întâmpla în anii trecuți. Totodată,
am redus termenele și am

eficientizat
analiză
eficientizat procedura de analiză,
pentru ca beneficiarii să poată
începe implementarea cât mai
rapid. O altă noutate importantă
este că acum programul prevede
și extinderea sau completarea
sistemelor existente, și nu doar
înlocuirea acestora. Prin toate
aceste demersuri, ne dorim să ne
adresăm unei plaje cât mai largi
de beneficiari și să aprobăm cât
mai multe astfel de proiecte.”

PROIECTE
AMÂNATE PENTRU
ANUL 2022

ÎNCĂ 10 ANI
CU APA NOVA

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

P

rimăria Ploiești poartă de mai multă vreme discuții cu Apa
Nova pe tema prelungirii contractului privind concesiunea
serviciului de apă-canal din oraș. Se pare că, așa după cum a
afirmat primarul Andrei Volosevici în spațiul public, următorii 10
ani cu operatorul francez, care se numără după anul 2025, când se
încheie actualul contract, ar fi condiționați de investiții asumate de
36 de milioane de euro și, da, de o majorare de preț. Aceasta din
urmă se aude că n-ar fi de natură să îi afecteze sever pe beneficiari.
Cât despre investiții, jumătate din bani s-ar utiliza în rețea și în
ministațiile de epurare din cartierul „Mitică Apostol”, iar cealaltă
jumătate va fi folosită pentru a finaliza stația de epurare începută
acum 15 ani și nefinalizată din cauza unor dispute de tot felul legate
de finanțare, constructor și conservare. Primarul Volosevici a cerut
operatorului „să nu mai fie în general investiții în sedii ori utilaje, ci
în infrastructură.”
Apa Nova Ploiești este prima societate de apă-canal din
România care s-a constituit pe baza unui parteneriat public-privat.
Societatea și-a inceput activitatea în iunie 2000, odată cu încheierea
contractului de concesiune cu Consiliul Local Ploiești, pe o durată
de 25 de ani. Asociații societății sunt Compagnie Générale des Eaux
- Groupe Veolia Eau-73% și municipalitatea Ploiești-27%. Potrivit
contractului, Primăria Ploiești este proprietara infrastructurii, iar
Apa Nova administrează infrastructurile, modernizează, reabilitează
și întreține toate bunurile din exploatare, realizează investițiile și
asigură întregul proces de exploatare.

onsiliul Local Ploiești
ar trebui să adopte,
astăzi, proiectul de hotărâre
inițiat de primarul Andrei
Volosevici privind utilizarea în
cursul anului 2022 a finanțării
rambursabile interne în valoare
de 18.000.000 lei. Este vorba
despre următoarele lucrări pe
care aleșii ar trebui să le gireze
prin votul lor:
-restaurare parțială fațadă și
acoperiș la clădirea Colegiului
Național „Ion Luca Caragiale” 8,250 mil. lei, cu TVA;
-extindere cazare cămin de
bătrâni din strada Cosminele

Săptămâna pe scurt
ZECI DE PERSOANE
PĂCĂLITE DE PATRU
AȘA-ZIȘI „VRĂJITORI”
Polițiștii
Serviciului
de
Investigații Criminale Prahova
au efectuat două percheziții
domiciliare, în municipiul Ploiești,
la locuințele unor persoane bănuite
de înșelăciune în formă continuată.
„Din cercetări a rezultat că cele
4 persoane ar fi indus în eroare
17 persoane, prin prezentarea ca
adevărată a împrejurării nereale

că au har divin și pot rezolva orice
fel de problemă socială. În urma
perchezițiilor, au fost ridicate
telefoane mobile, bani și obiecte

nr. 11A, cu o suprafață
construită de 602 mp, ce se
adaugă celei prezente, de 1.596
mp. Ar fi vorba despre 20 de
camere, fiecare cu baie proprie
și 40 de locuri de cazare.
Valoarea investiției, rezultată
din studiul de fezabilitate și
indicatorii tehnico-economici
se ridică la 5,214 mil lei;
-străpungere strada Laboratorului, în prelungirea străzii
Gh. Grigore Cantacuzino,
inclusiv
rețele
tehnicoedilitare, un proiect despre care
se discută de aproape 15 ani 4,78 mil. lei.

folosite la activitatea infracțională.
Valoarea prejudiciului cauzat este
de aproximativ 200.000 de lei”, a
precizat IPJ Prahova. Acțiunea a
beneficiat de sprijinul Direcției
Operațiuni Speciale Ploiești. La
activitate, au fost angrenați și
jandarmi din cadrul Grupării
de Jandarmi Mobile „Matei
Basarab” Ploiești. „Cercetările sunt
continuate de către polițiștii din
cadrul Serviciului de Investigații
Criminale, în vederea probării
activității infracționale și lămuririi
cauzei, sub toate aspectele, fiind
dispuse comisii rogatorii, pentru
audierea altor 25 de persoane
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Anunţ angajare
Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, cu
sediul în Ploiești, strada Stadionului,
nr. 26, judeţul Prahova, cod fiscal
2844898, telefon 0244526003, e-mail:
clubulsportivpetrolul@yahoo.com,
organizează în data de 12.11.2021, ora
10.00, concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următorului
post contractual vacant de execuţie:
1. Antrenor asistent, secţia ciclism
Compartiment Sport
(1 post, normă întreagă)
Detalii privind condiţiile specifice și
bibliografia de concurs sunt disponibile
la secretariatul instituţiei de la sediul
Clubului Sportiv Petrolul din Ploiești,
strada Stadionului, nr. 26, judeţul
Prahova, telefon 0244526003.
Anunţ angajare
Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia, cu
sediul în Sinaia, strada Drumul Cotei
1400, F.N, judeţul Prahova, cod fiscal
13136439, telefon 0244-312120, e-mail:
cso.sinaia@mts.ro organizează în data
de 22 NOIEMBRIE 2021 concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
postului contractual vacant de
Contabil șef - Compartiment
financiar, contabilitate, resurse umane,
achiziţii publice și logistică
(1 post).
Detalii privind condiţiile specifice și
bibliografia de concurs sunt disponibile
la secretariatul instituţiei de la sediul
Clubului Sportiv Orășenesc din Sinaia,
strada Drumul Cotei 1400, f.n., judeţul
Prahova, telefon 0244-312120.
Anunţuri
• Vând casă locuibilă în comuna
Ariceștii - Zeletin nr. 333 și teren
aferent în suprafaţă de 1327 mp.
Preţ negociabil. Tel. 0723 100843
• Proprietar, vând 5800 mp în
intravilanul orașului Băicoi, str. Oituz,
toate utilităţile la stradă, ideal pentru
compartimentare în loturi de 500 mp,
preţ promoţional 10 Euro/mp.
Tel. 0724 261226
• Fii un sprijin pentru copii și
schimbă-le viața în bine printr-un
gest simplu - O DONAȚIE!
ASOCIAȚIA PRO VITA PENTRU
NĂSCUȚI ȘI NENĂSCUȚI
Vălenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga
nr. 72; Tel. 0746 014 605
Cont IBAN
RO42 RNCB 0211 0118 4390 0001
BCR Sucursala Vălenii de Munte
COD FISCAL 7250977

vătămate, pe întreg teritoriul
României”, a precizat IPJ Prahova.
BĂRBAT DEPISTAT ÎN
FLAGRANT, DUPĂ CE A
FURAT MAI MULTE BUNURI
DINTR-O CASĂ, LA VALEA
CĂLUGĂREASCĂ
Polițiștii Secției nr.10 de Poliție
Rurală Valea Călugărească au
reușit depistarea în flagrant a
unui bărbat din localitate, având
asupra sa mai multe bunuri. „Cu
ocazia verificărilor efectuate s-a
stabilit că bunurile au fost sustrase
din locuința unei femei, din
comuna Valea Călugărească, fiind
predate acesteia. În urma audierii

bărbatului, polițiștii au stabilit în
sarcina acestuia, comiterea unei
alte infracțiuni de furt calificat
în formă continuată, constând în
aceea că în zilele de 15 octombrie
a.c. și 17 octombrie a.c. din locuința
unei alte femei ar fi sustras o butelie
și mai multe bunuri de uz casnic”,
a precizat IPJ Prahova. Prejudiciul
cauzat, de aproximativ 500 de
lei, a fost recuperat în totalitate.
„Cercetările sunt continuate de
către polițiștii Secției nr.10 de
poliție rurală Valea Călugărească
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de furt calificat”, a precizat IPJ
Prahova.
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PARTENERIAT PENTRU ÎMPĂDURIREA
FOSTEI RAMPE DE GUNOI
ALINIAMENT LA PARCUL MUNICIPAL VEST
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

M

unicipiul Ploiești, Asociația Dezvoltarea Europeană a Comunității Locale (DECL)București și Asociația EcoAssist-Târgoviște vor semna un acord de parteneriat în scopul
implementării inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în
România”. Suprafața vizată de acest proiect de împădurire, cu o durată de 5 ani, cu posibilitatea
de prelungire, este fosta rampă de gunoi a orașului. Consiliul Local Ploiești va trebui să pună
la dispoziția partenerilor cele 31 de hectare. Lucrările se vor desfășura în trei etape: obținerea
hotărârii CL Ploiești privind dreptul de plantare asupra lotului convenit și obținerea autorizațiilor
corespunzătoare; realizarea expertizei tehnice necesare punerii în practică a proiectului; plantarea
efectivă a suprafeței, precum și efectuarea lucrărilor de îngrijire. Un parteneriat similar, cu aceiași
actori, va fi semnat și pentru plantarea unor perdele de protecție în aliniament pentru terenurile
de sport din Parcul Municipal Vest. Și în acest caz parteneriatul are valabilitate până în 2026, cu
posibilitate de prelungire, cu acordul părților.

MATERIE OBLIGATORIE RECIPIENTE
PENTRU
ÎN ȘCOLI, DE LA ANUL!
Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
E
MUCURI DE
viitor. Actul normativ va intra în vigoare după promulgarea acestuia
de către președintele țării și publicarea în Monitorul Oficial.
ȚIGĂRI, ÎN
Inițial, proiectul de lege propunea doar introducerea educației
antreprenoriale și financiare, iar Camera Deputaților l-a adoptat în
PLOIEȘTI
această formă la 7 septembrie 2021. În Comisia pentru învățământ,

Î

n calitate de cameră decizională,
decizională Senatul României a votat legea
privind introducerea educației antreprenoriale, financiare și
juridice ca materie de studiu obligatorie, începând cu anul școlar

tineret și sport de la Senat s-a introdus un amendament cu privire la
educația juridică. În prezent, educația juridică se studiază opțional
de către 6.900 de elevi din 122 unități școlare, situate în 33 de județe.
Scopul acestei materii este responsabilizarea tinerilor, înțelegerea și
apărarea concretă a drepturilor, diminuarea delincvenței juvenile,
scăderea numărului de victime minori, creșterea gradului de
înțelegere și acceptare a actelor normative, respectarea autorității
statului, apropierea justiției de cetățean.

INVESTIȚII LA CEPTURA, PE DJ 102N
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

P

rimăria Ceptura a solicitat să preia temporar, din administrarea Consiliului
Județean Prahova, în administrarea Consiliului Local al comunei, drumul
județean DJ 102N, proprietate publică a județului, în vederea realizării obiectivului
de investiții „Modernizare sisteme de scurgere și de evacuare ape pluviale, trotuare
și piste de bicicliști pe DJ 102N, în satul Ceptura de Jos”. Investiția se va realiza pe
teritoriul comunei, de-a lungul drumului județean DJ 102N, între Pârâul Bălana,
sat Ceptura de Jos și DN 1B, pe o lungime totală de 5,115 Km. Practic, sectorul de
drum solicitat se compune din două tronsoane: primul este cuprins între pârâul
Bălana și intersecție cu DJ 102K, în lungime de 1,220 km, cu o suprafață de 18.640
mp; următorul este amplasat între intersecție cu DJ 102K și intersecție cu DN
1B, în lungime de 3,895 km, cu o suprafață de 70.427 mp. Investiția constă în
realizarea de zone de parcare, trotuare, piste de bicicliști, acces la proprietățile
particulare și sisteme de scurgere și evacuare a apelor pluviale.

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

L

a propunerea viceprimarului
Magdalena Trofin, dar numai cu
aprobarea Consiliului Local Ploiești,
municipalitatea va încheia un protocol
de colaborare privind amplasarea a
200 de recipiente pentru colectarea
mucurilor de țigară în oraș. Partenerii
administrației vor fi British American
Tabacco (România) Trading SRL și
Asociația Green Academy. BAT va pune
la dispoziție, cu titlu gratuit, recipientele
și va asigura producția materialelor
informative amplasate pe acestea. Tot
BAT va crea publicitatea pentru acest
proiect pilot. Green Academy va livra
cea mai bună soluție pentru preluarea
și valorificarea energetică a mucurilor,
iar Societatea de Gospodărire Urbană
se va ocupa de amplasarea și montarea
recipienților. Reprezentanții Primăriei
Ploiești speră ca, în acest mod, să
imprime altă conduită ploieștenilor, știut
fiind faptul că nu prea îi dă spiritul civic
și curățenia afară din casă.

PROTOCOL DE COLABORARE CU CJ BRAȘOV
PENTRU DRUMUL VALEA DOFTANEI-BRĂDET

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
a doua oară când se semnează un acord între Consiliul
Județean Prahova și Consiliul Județean Brașov. Normal, pentru
același obiectiv: „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei,
Prahova-Brădet, Brașov.” Prima data n-a fost să fie cu noroc. Sperăm
ca de data aceasta, când investiția a fost preluată de Compania
Naționlă de Investiții, să vedem proiectul dus la bun sfârșit. Deci
cele două instituții vor încheia un acord de colaborare care are
ca scop, cităm din proiectul de hotărâre al CJ Prahova, de creare a
cadrului de cooperare în conformitate cu atribuțiile și competențele
specifice prevăzute în legislația în vigoare pentru fiecare dintre părțile
semnatare, în vederea realizării obiectivului de investiții. Protocolul
are caracterul unui document - cadru și acoperă întreaga activitate de
colaborare și realizare a obiectivelor comune. Modalitatea concretă
de realizare a acțiunilor și proiectelor comune va fi stabilită ulterior.
Obiectivele parteneriatului țin de: schimbul eficient și reciproc de
informații și documente gestionate de părți, în vederea fundamentării

E

și atingerii obiectivelor necesare îndeplinirii atribuțiilor legale;
promovarea în comun a unor măsuri menite să contribuie la realizarea
prioritară a investițiilor relevante în domeniul infrastructurii
rutiere. Semnatarele se angajează să ofere ajutor reciproc în vederea
îndeplinirii atribuțiilor legale și să sprijine realizarea obiectivului
prin finanțarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, prin CNI. MDLPA asigură finanțarea pentru toate
fazele realizării obiectivului, de la proiectare până la finalizarea
executării lucrărilor, iar cele două consilii județene își asumă alocarea
bugetară privind realizarea obiectivului pentru lucrările care sunt în
sarcina acestora, eliberarea autorizației de construire și a altor avize
necesare, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, fiecare va
organiza și gestiona Unitatea de Implementare a Proiectului internă,
aferentă obiectivului de investiții. CJ Prahova va pune la dispozitie
suprafața de teren necesară compensării în vederea scoaterii din
fondul forestier a perimetrului aferent construirii drumului.

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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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA,
REZULTATE SLABE LA CAPITOLUL
PROIECTE EUROPENE!
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

E

xecuția bugetului propriu al
Consiliului Județean Prahova la
30 septembrie 2021 nu arată deloc bine
cel puțin la secțiunea „dezvoltare”. Veți
vedea o perpetuare a situației din ultimii
5-6 ani, cu procente foarte mici în privința
investițiilor, chestiune care în mod normal
ar trebui să ridice niște semne de întrebare.

SECȚIUNEA DE
FUNCȚIONARE
Veniturile secțiunii de funcționare la 30
septembrie 2021 au fost stabilite în sumă de
254.995,81 mii lei și s-au realizat 203.368,99
mii lei, în procent de 79,75%. Pentru
cheltuieli, programul a fost în sumă de
298.924,06 mii lei, realizându-se 204.990,61
mii lei, în procent de 68,58%. Execuția
așadar este de 203.368,99 mii lei la venituri
și 204.990,61 mii lei la cheltuieli, având un
deficit de minus 1.621,62 mii lei. Dar nu
cele din urmă cifre sunt o problemă, fiindcă
ele vor fi reglate lejer de parcursul financiar
al acestui an. Dificultatea ține de faptul că o
serie de indicatori au rămas neacoperiți. Și
vă dăm câteva exemple, primul la venituri,
următoarele la cheltuieli:
-Finanțarea
drepturilor
acordate
persoanelor
cu
handicap:
venituri
programate - 1.572,00 mii lei, venituri
realizate - 1.017,38 mii lei, procent de
realizare - 64,72%;
-Spitalul Județean de Urgență Ploiești:
transferuri programate-15.815,00 mii lei,
transferuri realizate-11.490,18 mii lei,
procent-72,65%;
-Transporturi: cheltuieli planificate 88.992,20 mii lei, realizate-27.561,76 mii lei,
procent-30,97%;
-Centrul Scolar de Educatie Incluzivă
Vălenii de Munte: cheltuieli planificate
-871,00 mii lei, realizate-300,40 mii lei,
procent-34,49%.
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile secțiunii de dezvoltare la
data de 30 septembrie 2021 au fost stabilite
în sumă de 179.747,24 mii lei și s-au
realizat 17.739,43 mii lei, în procent de
9,87%. Lucrurile sunt explicabile la acest
capitol: mare parte din investiții țin fie
de fondurile europene, fie de programele
guvernamentale. La primul capitol,
neexistând investițiile începute, este firesc că
nu au fost virați nici banii. Câteva exemple:

-Finanțarea Programului Național de
Dezvoltare Locală: programat-36.900,04 mii
lei, realizat-154,19 mii lei, procent-0,94%;
-Subvenții de la bugetul de stat către
bugetele locale necesare susținerii derulării
proiectelor finanțate din FEN postaderare
aferente perioadei de programare 20142020: programat-11.201,78 mii lei,
realizat-764,47 mii lei, procent-6,82%;
-Subvenții de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru finanțarea
investițiilor în sănătate: programat-2.282,00
mii lei, realizat- 0,0 lei;
-Sume primite de la UE/alti donatori
în contul plăților efectuate și prefinanțări
aferente cadrului financiar: planificat
-120.589,54 mii lei, realizat-6.404,52 mii lei,
procent-5,31%.
Pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare
s-a stabilit un program în sumă de
238.367,37 mii lei și s-au realizat 16.649,31
mii lei, în procent de 6,98%. Exemple:
-Transferuri
pentru
finanțarea
investițiilor Spitalul Județean de Urgență:
planificat-10.043,00 mii lei, realizat-2.414,23
mii lei, procent-24,04%;
-Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea aparaturii
medicale și echipamentelor de comunicații
în urgentă în sănătate, Spitalul Obstetrică
Ginecologie Ploiești: planificat-2.282,00 mii
lei, realizat-0,00;
-Proiecte finanțate din fonduri externe
nerambursabile postaderare: planificat
-22.231,07 mii lei, realizat-6.266,79 mii lei,
procent-28,19%;
-Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului: planificat-20.856,84 mii
lei, realizat-3.439,08 mii lei, procent-16,49%.
O sumă importantă a fost rezervată la
capitolul proiecte finanțate din fonduri
externe nerambursabile postaderare, unde
procentul de absorbție s-a oprit la 18,52%;
-Transporturi: planificat-155.477,87 mii
lei, realizat-2.462,85 mii lei, procent-1,58 %.

MARI ÎNTÂRZIERI LA
PROIECTELE EUROPENE
Atenție, vorbind despre investițiile din
banii europeni, trebuie să spunem că totuși
suntem în mare întârziere la proiectele
finanțate prin Programul Operațional
Regional 2014-2020. Deja o investiție
la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie
trebuia finalizată din luna martie 2021, iar

alta, la Spitalul Județean de Urgență,
o alta
Urgență ar
fi trebuit să fie dată la cheie în aprilie. Plus
că luna viitoare se încheie termenul limită
la ambulatoriul de la Maternitatea Ploiești.
Toate proiectele sunt în mare întârziere.
Presante sunt și finanțările câștigate de
DGASPV. Și avem numai exemplul de la
Călinești, unde aproape că nu prea s-au
mișcat lucrurile! Să vedem însă care sunt
proiectele din gestiunea CJ și a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Prahova, cu termene de finalizare
cu tot, asumate prin cererea de finanțare:
-Construcția, reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurii
educaționale pentru Centrul Școlar de
Educație Incluzivă, comuna Filipeștii de
Târg- 7.845.823,48 lei, termen de finalizare30 aprilie 2023;
-Construcția, reabilitarea, modernizarea,
extinderea și echiparea infrastructurii
educaționale pentru Centrul Școlar
de Educație Incluzivă, orașul Breaza6.598.852,58 lei, termen de finalizare-30
iunie 2022;
-Extinderea, reabilitarea, modernizarea
și dotarea Ambulatoriului integrat al
Spitalului Județean de Urgență Ploiești11.093.302,17 lei, termen de finalizare-31
ianuarie 2022;
-Extindere, reabilitare, modernizare
și recompartimentare unitate de primiri
urgențe a Spitalului judetean de urgență
Ploiești- 18.566.621,00 lei, termen de
finalizare-5 iulie 2021;
-Extinderea, reabilitarea, modernizarea și
dotarea Ambulatorului integrat al Spitalului
de Obstetrică Ginecologie Ploiești7.495.361,73 lei, termen de finalizare-30
noiembrie 2021;
-Reabilitarea termică și creșterea eficienței
energetice a Spitalului de Obstetrică

Ginecologie PloieștiPloiești 77.035.215,47
035 215 47 lei,
lei
termen de finalizare-31 martie 2021;
-Îmbunătățirea accesului populației
din județele Prahova și Ialomiţa la servicii
medicale de urgență- 14.492.613,11 lei,
finalizare-31 octombrie 2019;
-Modernizarea și reabilitarea drumurilor
județene identificate în Prioritatea 1 a
Regiunii Sud Muntenia-Traseul Regional
3-Tronsonul Prahova-DJ 102K, DJ102D,
DJ 100C- 152.148.271,63 lei, termen de
finalizare-31 octombrie 2022 (proiect
început).
-Modernizarea și reabilitarea drumurilor
județene identificate în Prioritatea 1 a
Regiunii Sud Muntenia-Traseul Regional
2-Tronsonul Prahova-DJ 720- 66.416.852,65
lei, termen de finalizare-30 septembrie 2022;
-Înființarea complexului de locuințe
protejate Călinești, județul Prahova,
ansamblu de două locuințe protejate +
1 centru de zi - 3.839.784 lei, termen de
finalizare-31 decembrie 2021;
- Înființarea complexului de locuințe
protejate Călinești, județul Prahova,
ansamblu de trei locuințe protejate +
1 centru de zi-5.179.785 lei, termen de
finalizare-31 decembrie 2021;
-Restructurarea / Închiderea Centrului
de Plasament din cadrul Complexului de
Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de
case de tip familial și centre de zi pentru
copii-5.266. 369 lei, termen de finalizare-31
ianuarie 2022.
La acestea se adaugă proiectul finanțat din
granturile SEE, „Restaurarea, revitalizarea
și punerea în valoare a obiectivului Casa
compozitorului Paul Constantinescu”, în
valoare de 10. 582.442,87 lei, la care s-a
dat tocmai recent ordinul de începere a
lucrărilor.

PROTOIERIA PLOIEȘTI SUD PRIMEȘTE DE LA
CJ PRAHOVA O CLĂDIRE CU TITLU
GRATUIT
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

L

a solicitarea Protoieriei
Ploiești
Sud,
Consiliul
Ju
Județean Prahova va transfera
im
imobilul situat în municipiul
P
Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 45, din
p
proprietatea publică a județului în
ce
cea a unității de cult. Clădirea, în
su
suprafață desfășurată de 290 mp
și cu teren aferent de 550 mp, a
se
servit inițial ca sediu al Serviciului
d
de Proiectare din subordinea CJ

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

Prahova, iar din anul 2009 o parte a
fost dată în folosință către Protoierie.
Prin Hotărârea nr.150/2019 CJ a
aprobat darea în folosință gratuită
a întregii construcții. Legea
nr.239/2007 prevede că „imobilele
aflate în proprietatea statului ori a
unităților administrativ-teritoriale,
atribuite în folosință gratuită
cultelor religioase după 1 ianuarie
1990, pot fi transmise fără plată

0244.546.501

în proprietatea unităților de cult
deținătoare, în condițiile acestei
legi.” Este ceea ce se va întâmpla
în cazul de față. Protoieria va
începe ample lucrări de reabilitare
a curții imobilului și a gardului
împrejmuitor, de anvelopare a
clădirii, de reabilitare a sistemului
de încălzire, precum și a sistemului
de alimentare cu apă și canalizare.

sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PUBLICITARĂ

• obiecte promoţionale personalizate • colantări auto
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CINE SUNT CEI CE FAC JOCURILE
PE PIAȚA GAZELOR DIN MOLDOVA

Î

n numărul trecut al „Ziarului Ploieștii”, Iulian Chifu, analist de politică externă român, a fost prezent cu un
articol de analiză a crizei gazelor de la Chișinău și a încercărilor actualei guvernări de a căuta soluții, de a
o gestiona („Bombă energetică în curtea Chișinăului: alegerea pro-europeană în cumpănă”, pag. 8). Considerând
aaceastă analiză una destul de pertinentă și cu suficiente argumente critice, în rândurile ce urmează ne propunem nu
aatât o polemică, cât mai degrabă o completare a subiectului cu anumite precizări ce scapă analistului, nu că poate nu
le
le-ar cunoaște, ci mai degrabă că nu le-a simțit, cum s-a zice, pe propria piele mai mulți ani, așa cum le-au suportat
bbasarabenii de ani buni, dacă nu chiar decenii.
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

continuare din pagina 1

I

ar pentru a schimba acest
raport tocmai viceversa
sunt necesare încă multe eforturi
considerabile ale mai multor actori
implicați în această criză.
Vorba e că până mai ieri,
chiar dacă făcuse mai mulți pași
spre liberalizarea pieței gazelor
naturale, Chișinăul continua să
importe gaze de la „Gazprom” în
proporție de 100%, distribuția
și furnizarea lor fiind efectuată
în proporție de 95% de SA
„Moldovagaz” și firmele afiliate.
Altminteri, în prezent piața
gazelor naturale a Republicii
Moldova înregistrează 25 de
întreprinderi care dețin licența
pentru
furnizarea
gazelor
naturale, dintre care nouă și
pentru distribuția lor. Acționarii
majoritari ai SA „Moldovagaz”
sunt: SAD „Gazprom”, cu 50%
din acțiuni, Agenția Proprietății
Publice (reprezentând guvernul
Republicii Moldova), cu 35,33%
din acțiuni, și administrația de la
Tiraspol, cu 13,44% din acțiuni,
transmise spre gestionare de
încredere către SAD „Gazprom”.
Mai mult, și distribuitorul
„MoldovaGaz” e deținut în
proporție de două treimi de
„Gazprom”, așa încât Chișinăul e
prins bine deocamdată în chingile
gazului rusesc.
Cea de-a doua sursă, România și
UE (prin conducta VestMoldGaz),
adevărat, este disponibilă, dar de
asemenea condiționată de gigantul
rus „Gazprom”. Or, și furnizarea
de gaze prin România către
Republica Moldova, fără acordul
„Gazprom”, este una problematică
și nicidecum la un preț ieftin. Asta
pentru că sursa gazului ar trebui
să fie fostul coridor transbalcanic,
prin punctul de interconectare
cu Bulgaria de la Negru Vodă, pe
unde curge exclusiv gaz rusesc
din TurkStream, comercializat
de firmele prin care „Gazprom”
efectuează
exporturi
către
România. În aceste condiții,
este puțin probabil ca România
să poată oferi gaz Republicii
Moldova în absența cooperării
cu „Gazprom”, care este singura
companie ce poate majora livrările
prin Negru Vodă, susțin experți de
peste Prut.
Cât despre energia electrică,
autorul are dreptate că Chișinăul
nu dispune de nici o sursă proprie
de energie și de o piață energetică
serioasă, aici dependența de Rusia
fiind încă puternică. Și că actuala
guvernare ar trebui să urmeze cât
mai curând exemplul Ucrainei
– sincronizarea cu frecvențele
europene, pe care Kievul și-a
anunțat-o pentru 2024. Chișinăul,
fiind încă în regimul energetic al
PAGINA
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fostei URSS, ar fi să se grăbească
și el. De altfel, Republica Moldova
este unicul stat din lume care
cumpără energie de la o entitate
de pe teritoriul său, dar aflată sub
ocupație armată străină.
CU PROPRIA INTEGRITATE
TERITORIALĂ SAU UN
SANDVICI ÎNTRE EST ȘI
VEST?
Recunoaștem, nu suntem mai
versați în materie de diplomație
decât Iulian Chifu. Cu toate
acestea, nu împărtășim întru
totul afirmațiile privind greșelile
de tactică, erorile de poziționare
și gafele de protocol. S-ar putea
ca vizitele celor doi vicepremieri
să fi fost programate separat
premeditat. Pentru vicepremierul
Andrei Spînu, și în virtutea funcției
sale și de ministru al infrastructurii
și dezvoltării regionale, scopul
principal era negocierile privind
gazele naturale, iar pentru celălalt
vicepremier pentru integrare,
în cadrul întrunirii cu Dmitrii
Kozak, gazele au fost pe planul
doi, dacă nu chiar pe trei. Lipsa
lui Alexei Miller, șeful „Gazprom”ului din cadrul vizitei la Sankt
Petersburg se pare că a fost dictată
din Kremlin. Dacă demonstrarea
mușchilor în fața Occidentului are
ca scop de „a obține autorizarea
forțată, la nivel european, a
conductei Nord Stream 2”, în
raport cu Chișinăul problema
energetică este o chestiune politică
pură, de semnificație geopolitică.
Dimensiunea
ei
economică
este nesemnificativă în raport
cu cea politică. Moscova, după
ce a eșuat cu embargoul impus
exportului de produse agricole și
alcoolice moldovenești (în felul
acesta a stimulat reorientarea
producătorilor
către
piețele
din România și UE), recurge la
ultima pârghie de constrângere:
produsul energetic. Moscova ar
putea reduce prețul la gaze sub
cel exorbitant (de cinci ori mai
mare decât până acum) doar în
schimbul unor concesii politice
ce ar putea șubrezi și mai mult
independența republicii.
Acum cetățenii Republicii
Moldova au două opțiuni: cea
dodonistă – a renunța la ideea
de integrare europeană (oricât
de iluzorie nu ar fi ea). A doua
este mai complicată, poate
chiar dureroasă, dar cea mai
durabilă: să cumpărăm gazul
transparent, la un preț de piață
acceptabil, diversificând sursele
de aprovizionare după modelul
Lituaniei, de exemplu. Numai așa
putem scăpa de presiuni, obținând
independența internă și externă
necesară.

Chișinăul mai poate obține
un preț de achiziție a gazelor
mai bun dacă face cedări politice
legate de regiunea transnistreană,
ceea ce ar afecta pozițiile actualei
guvernări și a Republicii Moldova
per ansamblu în fața cancelariilor
occidentale. Federalizarea (a se citi
chiar transnistrizarea) Republicii
Moldova înseamnă, de fapt,
renunțarea la autonomia deciziilor
de politică externă și de securitate.
Adică a da autoproclamatei
rmn dreptul de a hotărî decisiv
asupra politicii externe, ceea ce ar
însemna sfârșitul independenței
și integrității teritoriale a statului
nostru. Mai mult chiar, s-ar reduce
la zero importanța geostrategică a
Republicii Moldova, dacă ținem
cont că ea este, într-un fel, ultimul
baraj înaintea Ucrainei și ultima
legătură între Ucraina și Uniunea

datoriei istorice, este mai mare
decât ofertele de pe piețele
internaționale de gaz. Republica
Moldova nu poate accepta să
plătească un preț la gaz mai mare
decât toate celelalte state din
regiune”, a anunțat Spînu.
Toate aceste vizite ar putea servi
și ca probe ca Chișinău să renunțe
la dependența exclusivă de gazele
rusești și să-și onoreze în sfârșit
toate angajamentele asumate în
cadrul Acordului de Asociere cu
UE privind Pachetul Energetic
III, ceea ce Rusia nu poate agrea
nici în ruptul capului. Ani în
șir guvernările de la Chișinău
au făcut totul ca să amâne și să
obstrucționeze cuplarea Republicii
Moldova la sistemul energetic
european. Acum, după ce foștii
guvernanți și actuali deputați,
Vladimir Voronin ca șef de stat,

Europeană. Atunci Republica
Moldova n-ar fi decât un sandvici
între Est și Vest.
GENERAȚIA LUI SPÎNU
ÎNTRE ȘOBLA LUI VORONIN
ȘI PRESIUNEA MOSCOVEI
Acum despre utopiile soluției
și mandatului lui Andrei Spînu
la Sankt Petersburg. S-ar putea
ca și acea vizită să fi fost una
premeditată. Ca și cea de-a doua
vizită la Moscova, de astă dată a
ambilor vicepremieri, Kulminschi
și Spînu (în formulă tocmai
vizată de Iulian Chifu). Unde au
discutat de astă dată cu același
Dmitri Kozak, cu aceeași Elena
Burmistrova, dar și cu ministrul
energiei, Nikolay Shulighinov. Și de
unde nu au venit cu izbândă, ci cu
declarații de demnitate. „Mesajul
nostru a fost același: Republica
Moldova își dorește un contract pe
termen lung între „Moldovagaz”
și „Gazprom”, care avantajează
ambele părți. Dar oferta propusă
la moment de „Gazprom” nu este
în avantajul cetățenilor noștri.
Prețul cerut, care include condiții
financiare și nefinanciare, inclusiv
achitarea în termeni restrânși a

Oleg Reidman, consilierul său,
Zinaida Grecianîi ca vicepremier
și Igor Dodon ca ministru al
economiei, au semnat protocolul
din 23 aprilie 2007 între Moldova
și „Gazprom” și au făcut ca astfel
Moldova să fie condiționată
energetic, toată șobla (camarilă,
argou din l. rusă) lui Voronin dau
vina pe actuala guvernare că nu
știu a negocia, că Miller nu le-a
deschis ușa și „să lase nasul jos”.
Nu știu ce ar aprecia Iulian Chifu,
dar mie mi-a plăcut răspunsul lui
Andrei Spînu: „Indiferent cine v-a
deschis (atunci) ușa, ați adus țara
unde este. Generația mea răspunde
și trebuie să scoată mizeria ce ați
făcut-o. Moldova va avea gaze și
nu trebuie să speculați”, i-a răspuns
Spînu lui Voronin și Reidman.
DIN NOU, DIALOG CU
MILLER, FĂRĂ A „LĂSA
NASUL JOS”
Acum, când România a livrat
primele volume de gaz prin
conducta Iași-Ungheni-Chișinău,
pentru a menține presiunea
necesară în sistem, iar câteva
companii din UE sunt gata să
livreze gaze naturale Republicii

Moldova prin Bursa Română
de Mărfuri, când Ucraina a
împrumutat Moldovei 16 milioane
de metri cub de gaz cu condiția
să fie returnate la sfârșitul iernii,
când „Energocom” a semnat
cu compania poloneză PGNiG
primul acord de achiziții de gaze
din surse alternative (achiziție de
probă, din 7 oferte primite), de
un milion de metri cubi, se pare
că și Moscova ar fi gata să cedeze.
Oricum, pe 27 octombrie, șeful
„Gazprom”-ului, Alexei Miller, a
acceptat să se întâlnească personal
cu vicepremierul moldovean
Andrei Spînu. Rusia pare să fi
formulat termenii unui nou
contract pe termen lung, care
ar trebui încheiat doar pe baza
prețurilor pieței europene la
gaze și pare pregătită să acorde
o reducere de până la 25%, cu
condiția ca partea moldovenească
să achite datoria acumulată pentru
gazul deja furnizat. „Suntem
gata să continuăm discuțiile pe
problema datoriei, dar poziția
noastră rămâne neschimbată.
Avem nevoie de o evaluare, de
un audit independent care să
confirme această datorie înainte
de a semna orice angajamente”,
a precizat Spînu. Semnificativ
pare a fi și faptul că o delegație
reprezentativă a PSRM în frunte
cu Dodon a eșuat la întrevederea
din 25 octombrie cu Dmitrii
Kozak în încercarea de a încuraja
să facă concesii privind furnizarea
de gaz rusesc.
Un alt subiect care ar urma să
fie discutat ține de prețul pentru
gazele naturale. „Ne dorim un preț
corect, bazat pe o formulă similară
cu cele oferite altor state cu care
„Gazprom” a semnat contracte pe
termen lung în perioada recentă.
Am mers cu mai multe opțiuni,
una din ele fiind prețul la bursă
pentru contractele anuale sau o
formulă mixtă care să ia în calcul
atât prețul la bursă a gazului, cât
și cotația petrolului”, a mai reiterat
Andrei Spînu. Și a dat asigurări
că Guvernul, Parlamentul și
Președinția lucrează de astă dată
în echipă pentru ca Republica
Moldova să aibă gaze naturale
și să depășească această criză cu
demnitate.
Unii critici ar spune că sunt
declarații pur politice ale unui
partid ajuns la guvernare. Mie
însă îmi stăruie în memorie
răspunsul dat șoblei lui Voronin în
numele generației sale. Care este și
generația copiilor mei. Este pentru
prima oară când aud un politician
care își asumă un angajament
public în numele generației sale.
Să fie cu Doamne-ajută!
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EUROPA, MULT MAI ŞIFONATĂ
DE CRIZĂ DECÂT SUA SAU CHINA

„D

upăă cea maii gravăă recesiune
i
globală
l b lă di
din ultimele
lti l d
decenii,
ii analiștii
li tii suntt ttott
mai optimiști că producţia globală își va reveni puternic în acest an și pe mai
departe. Însă expansiunea care urmează va fi distribuită inegal între state și în fiecare
economie în parte. Dacă revenirea va fi în forma de V (o revenire puternică a creșterii
economice), dacă va fi în formă de U (o versiune mai anemică a V-ului), sau dacă va
fi în formă de W (o dublă recesiune), asta va depinde de mai mulţi factori din fiecare
economie și fiecare regiune”, apreciază Nouriel Roubini într-un articol publicat din
Project Syndicate și prezentat de Călin Marchievici, în Cotidianul.ro.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

„C

um coronavirusul încă se manifestă
puternic în multe ţări, o întrebare
importantă este dacă apariţia unor tulpini
mai virulente va duce la reluarea ciclurilor
pornire-oprire, așa cum s-a întâmplat atunci
când economiile au fost repornite prea
devreme. O posibilitate este apariţia unor
tulpini rezistente la vaccin, sporind urgenţa
vaccinării, care și așa a fost prea lentă în
multe regiuni.
Dincolo de virus, apar o serie de riscuri
economice. O recuperare lentă sau insuficient
de robustă ar putea duce la permanentizarea
temerilor, dacă foarte multe firme vor
falimenta, iar mulţi oameni ar rămâne șomeri
pe termen lung, nemaiputând apoi să-și
găsească loc de muncă din cauza pierderii
abilităţilor profesionale. O altă întrebare
este cât de mult vor încerca companiile și
persoanele fizice să-și lichideze datoriile și
dacă acest efect va fi compensat de creșterea
cererii, dacă mulţi consumatori vor decide

să-și cheltuiască economiile din perioada
pandemiei.
O altă îngrijorare vine din sfera sociopolitică: inegalitatea tot mai mare va deveni
o sursă de instabilitate și va reduce cererea?
Va depinde mult de amploarea politicilor
care să susţină veniturile și cheltuielile
celor lăsaţi în urmă. Rămâne de văzut
dacă sistemul macropolitic (monetar, de
credit și fiscal) implementat până acum va
fi suficient, insuficient sau dacă nu cumva
va fi excesiv, ducând la o creștere agresivă
a inflaţiei în unele cazuri. Având în vedere
aceste incertitudini, revenirea economică se
pare că va fi mai puternică în SUA, China și
în economiile emergente din Asia care sunt
parte din lanţul de aprovizionare al Chinei.
În SUA reducerea numărului noilor infecţii,
rata mare a vaccinării, creșterea încrederii
consumatorilor și a companiilor și efectele
expansiunii monetare și fiscale vor duce la o
creștere economică robustă în acest an.

Aici, principalul risc este supraîncălzirea
economică. Recent creșterea inflaţiei ar
putea fi mai persistentă decât se așteaptă
Federal Reserve, iar pieţele financiare
gonflate în acest moment, ar putea suferi o
corecţie. Asta ar duce la scăderea încrederii.
În China și în economiile dependente de
China, recuperarea se va datora mai mult
succesului autorităţilor în stoparea extinderii
virusului, în prima parte a pandemiei, și
efectelor stimulilor macroeconomici, care au
permis redeschiderea rapidă a economiilor
și refacerea încrederii în mediul de afaceri.
Nivelul mare de îndatorare în unele zone
din sectorul public și cel privat din China
generează riscul unei creșteri puternice, însă
cu creditare excesivă. Apoi, perspectiva unei
escaladări a rivalităţii – un război și mai
„rece” – între SUA și China va ameninţa
creșterea economică a Chinei și creșterea
globală, în special dacă se va ajunge la o
decuplare economică și la protecţionism.
Europa stă mult mai rău, pentru că
a suferit o dublă recesiune în ultimul
trimestru din 2020 și primul trimestru din
2021, din cauza unui nou val de infecţii și
a măsurilor restrictive. Recuperarea Europei
va fi mai slabă însă s-ar putea accelera dacă
va continua să crească rata vaccinării și
dacă politicile macro sunt bine ajustate. În
Europa, renunţarea prea rapidă la schemele
de șomaj tehnic și la garanţiile de credit ar
putea afecta pe termen lung piaţa muncii.
În lipsa unor reforme structurale foarte
necesare, anumite părţi din Zona euro vor
înregistra o creștere mică și datorii publice
mari. Câtă vreme Banca Centrală Europeană
va pompa bani, diferenţa dintre randamentul
obligaţiunilor germane și cele italiene, spre
exemplu, va rămâne mică. Însă sprijinul
monetar va trebui oprit la un moment dat, iar
deficitele vor trebui reduse. Pe acest fond, va
pluti mereu spectrul partidelor eurosceptice

și populiste, care vor să exploateze criza.
Și Japonia a avut o repornire foarte lentă.
După ce a închis din nou economia, Japonia a
început anul cu o creștere negativă. Și Japonia
are nevoie disperată de reforme structurale,
pentru a accelera creșterea economică și a
consolida finanţele publice. Datoria publică
uriașă poate deveni nesustenabilă, pentru a
nu mai vorbi despre continua monetizare a
Băncii Japoniei.
În cele din urmă estimările sunt și mai
sumbre pentru multe economii în curs
de dezvoltare, unde densitatea mare a
populaţiei, sistemele de sănătate mai slabe
și ratele mici ale vaccinării vor duce la
răspândirea virusului. În multe dintre aceste
ţări, consumatorii și afaceriștii sunt speriaţi,
veniturile din turism și remitenţele aproape
că au depășit; datoriile sunt deja mari și
chiar nesustenabile; condiţiile financiare
sunt agravate de costul mare al creditării și
de monedele slabe. În aceste economii există
puţine variante de revenire, iar unele dintre
ele pot fi subminate de politica populistă.
Printre economiile cu mari probleme
se numără India, Rusia, Brazilia, Africa de
Sud, multe ţări din Africa subsahariană și
ţările importatoare de petrol din Orientul
Mijlociu. Multe dintre aceste ţări sunt în
depresiune economică, nu în recesiune. Sunt
200 de milioane de oameni care riscă să cadă
în sărăcie extremă. În plus, ţările care sunt
cel mai expuse la foamete și boli sunt grav
afectate și de schimbările climatice. Prin
urmare, vor rămâne surse de instabilitate.
Încrederea începe să se refacă, dar unele
pieţe financiare exultă în mod iraţional,
pentru că există multe riscuri și incertitudini.
Criza Covid-19 va duce probabil la o creștere
a inegalităţilor între ţări în parte. Cu cât sunt
lăsaţi în urmă mai mulţi oameni, cu atât va
crește riscul instabilităţii sociale, politice și
geopolitice.

DE CE ÎL LASĂ BIDEN PE PUTIN SĂ CÂŞTIGE?

D
O

e ce îl lasă Biden pe Putin să câștige? Ce crede că face Casa Albă?, se întreabă Diana Francis, membru senior la Centrul Euroasia și Consiliul Atlantic, într-un articol
publicat în atlanticcouncil.org. După ce amintește că „proiectul de suflet al lui Vladimir Putin, conducta Nord Streeam 2, de 11 miliarde de dolari, a fost aprobat de Casa
Alb și Cancelaria Germaniei împotriva dorinţelor Uniunii Europene și NATO”, Francis atrage atenţia asupra unui fapt uluitor, scrie cotidianul.ro. (R.C.).
înţelegere imposibilă
„Cei doi ar fi ajuns la o înţelegere,
pentru a menţine Rusia în linie și a o
împiedica să constrângă Ucraina sau Europa
ca urmare a monopolului său energetic, dar
nu au cerut Rusiei să o semneze. Cu alte
cuvinte, înţelegerea este imposibilă.
Această evoluţie diplomatică șocantă
deranjează mai ales statele vecine, care au
sprijinit eforturile Ucrainei de a se elibera
în cele din urmă, de corupţia în stil sovietic,
precum și de oligarhii și marionetele rusești.
Mii de oameni au investit în a-i ajuta pe
ucraineni să-și democratizeze și să-și
reformeze guvernul, pentru a deveni membri
cu drepturi depline ai comunităţii europene.
Unii au murit încercând. Eu însumi am
pierdut un ziar în acest efort.

C

asa Albă a ignorat sancţiunile
Pentru reformatori și observatorii
informaţi de la Kremlin, acest eșec este mai
mult decât dezamăgitor. Este de-a dreptul
periculos și ciudat de uimitor. Casa Albă a
ignorat sancţiunile disponibile, pentru a
opri construcţia conductei. A semnat acest
„acord” cu Germania, chiar dacă acolo este
la putere o coaliţie la un pas de a fi înlăturată.
Mai rău, a fost semnat la doar câteva zile
după ce Putin a emis un manifest de 6.000
de cuvinte, prin care declara că Ucraina nu
era o naţiune suverană, ci o parte a Rusiei.
Documentul era îngrozitor și citit ca o
declaraţie de război de facto. Din păcate, să

determini Rusia – sau SUA, de altfel – să fie de
acord cu ceva care are legătură cu bunăstarea
Ucrainei e ceva de-a dreptul nebunesc.
Și mai rău, cele două au semnat o
înţelegere neclară, pentru a limita Rusia și a o
împiedica să constrângă Ucraina sau Europa
prin monopolul său energetic. Dar Rusia
nici măcar nu a fost obligată să semneze. Cu
alte cuvinte, înţelegerea nu poate fi impusă
Rusiei.

A

mericanii ridică oficial sancţiunile
asupra Nord Stream 2
În decembrie 1994, trei puteri nucleare
– Federaţia Rusă, Regatul Unit și Statele
Unite au semnat Memorandumul de
la Budapesta, care garantează sfinţenia
frontierelor Belarusului, Kazahstanului și
Ucrainei. Angajamentul lor a fost necesar,
pentru a-i convinge pe cei trei să predea
în mod voluntar armele nucleare după
dezmembrarea Uniunii Sovietice.

C

um explică Putin invazia din
Ucraina
Dar, în 2014, după ce o revoltă
democratică din Ucraina l-a răsturnat pe
coruptul președinte-marionetă al lui Putin,
Viktor Ianukovici, Rusia a încălcat graniţele
Ucrainei și a creat ideea invaziei și ocupării a
7,2% din Ucraina. Ascunzându-se în spatele
împuterniciţilor, Putin a susţinut că aceste
confiscări au fost rezultatul unor revolte
separatiste ale rușilor care locuiau în Ucraina.

Nimeni nu a fost păcălit de „omuleţii verzi”
și așa-numiţii „separatiști”, dar niciunul
dintre semnatarii Memorandumului de la
Budapesta nu și-a păstrat angajamentele
intervenind. Au fost rostite cuvinte puternice,
Rusia a fost scoasă în cele din urmă din G8
de atunci, dar a rămas Moscova înrădăcinată
atât în Consiliul de Securitate, cât și în
Organizaţia Naţiunilor Unite. În schimb,
aliaţii au dat imediat afară Uniunea Sovietică
din Liga Naţiunilor, în decembrie 1939,
pentru agresiunea sa împotriva Finlandei, ca
parte a unui pact cu Germania.

N

ord Stream 2 înaintează cu viteză
Încă o dată, același „Grad Game”
continuă. Rusia și Germania, cu permisiunea
Statelor Unite distruse și din ce în ce mai
izolaţioniste, calcă Europa și ignoră dorinţele
statelor naţionale din Europa Centrală și de
Est și din Ţările Baltice. Din 2014, Ucraina
a suportat costul sprijinirii armatei sale
(a doua ca mărime faţă de cea a Franţei),
pentru a proteja zidul estic al Europei de
incursiunea puternicei armate a lui Putin.

Până în prezent, 14.000 de ucraineni au
murit, 1,3 milioane au fost strămutaţi de
ocupaţie, iar centrul industrial al ţării a fost
jefuit și distrus, la un cost estimat de 30 de
miliarde de dolari.

R

usia, cu Ucraina și fără
Încă o dată, Ucraina, Polonia și
ceilalţi nu se pot baza pe alţii pentru protecţie
și ar trebui să formeze o alianţă, pentru a
împiedica finalizarea conductei în Germania
– prin instanţele sale, mass-media și sistemul
politic -, precum și să lupte cu înverșunare
la Bruxelles împotriva excesului dominaţiei
pe piaţă pe care Rusia și conducerile sale o
reprezintă acum. (…) Defunctul expert rus
Zbigniew Brzezinski rezuma cel mai bine
semnificaţia sa pentru Europa și Occident:
„Cu Ucraina, Rusia este un imperiu, iar
fără ea, Rusia este o ţară săracă din Europa
de Est”. Putin ronţăie prada și a declarat
aproape război. Tragedia este că Statele Unite
și Germania i-au oferit acum o conductă cu
un flux de numerar enorm, care îi va finanţa
cuceririle.
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LUCIAN AVRAMESCU

UN SCRIITOR REBEL, CARE
ȘI-A PIERDUT VOCEA!
Ioan POPESCU

C

unoscut în lumea literaturii și
jurnalisticii ca director al Agentiei
de Presă AM PRES, cu alte cuvinte în lumea
cuvântului tipărit, Lucian Avramescu, a
ajuns la onorabilă vârstă de 73 de ani. Imi
amintesc, cu plăcere, că prima mea întâlnire
cu reputatul poet, care ”vorbește în dodii
și vrăbii” – cum mărturisește domnia sa
- a avut loc in aprilie 2012, când a venit la
Ploiești pentru lansarea celor trei volume
din CIORNE. Evenimentul editorial a avut
loc la Galeriile Comerciale Winmarkt,
”printre bijuterii, chiloți de damă, sutiene…
foarte bine, poate așa o să am și eu mai mulți
prieteni și vizitatori ai cărților mele”, cum
remarca Poetul, în stilu-i caracteristic.
După primul volum publicat în 2002 –
care cuprindea pamflete, tablete și poeme în
proză – toate fiind critici la adresa PDSR, a
președintelui Iliescu…, au urmat alte două
cărți cu texte deștepte sau șchioapete- cum
le considera autorul - publicate în ultimii
șapte ani, perioadă ce coincide cu mandatele
președintelui Băsescu, pe care scriitorul o
consideră, poate, cea mai nefastă pentru
viața României, pentru intelectualitate,
pentru ierarhizarea valorilor, pentru
tot ceea ce dimensionează o civilizație
europeană. De altfel, Lucian Avramescu se
făcuse remarcat pentru ”prietenia” față de
ultimii trei președinți ai României: Iliescu,
Constantinescu, Băsescu - ultimul fiind cel
căruia i-a acordat cea mai mare atenție în
volumele 2 și 3 din Ciorne. ”Am fost mereu
în contradicție cu președinții țării și, dacă mă

numiți rebel
rebel, sigur nu greșiți
greșiți. Și chiar așa mi
miam intitulat articolul: ”Lucian Avramescu,
un scriitor rebel, mereu în contradicție cu
președinții României. Sunt un cetățean al
fostei țări”.
Cetățeanul L.A., născut în comuna
prahoveană Sângeru, este la bază inginer
horticol, cu specializare în peisagistică,
consacrat însă mai mult ca poet și jurnalist.
Înainte de 1989, a fost redactor șef adjunct la
Scânteia Tineretului, alături de Ion Cristoiu.
După 1990, a fondat o Agenție de Presă.
Proiectul lui de suflet a fost, însă, realizarea,
cu forțe financiare proprii, a unui original
Muzeu al Pietrei, in satul său natal Sângeru.
Muzeul se află la cca 100km de București, pe
centura de nord a Ploieștiului, spre Bucov,
pe Drumul Vinului spre Valea Călugărească.
La intersecția din Albesti – Paleologu, se ia
la stânga spre Urlați, de unde, la vreo 25km,
se află centrul comunei Sângeru. Lipită de
Primărie se găsește o clădire asemănătoare
unei cetăți, construită numai din piatră de
râu și lemn: Muzeul Pietrei – unicul muzeu
cu porțile deschise permanent și unde se
intră fără vreo taxă. ”Aici e casa mea, stau la
etaj cu soția și fiica mea, Luciana. Primăria
a fost donată obștei in anul 1930, de către
bunicul meu Victor Nicolae Avramescu. În
cele trei curți ale Muzeului se află cele mai
ciudate exponate: pive, râșnițe, mici statuete,
ghivece, pietre de moară, cruci de familie
străvechi, plăci funerare, iesle pentru adăpatul
vitelor, precum și o Biserică cu trosa în față
sau copia tronului Reginei Maria de la Balcic.

Aici este o colecție de peste 3000 de exponate
din piatră, culese de prin toate curțile satelor
românești” spune Poetul.
De la dna Georgiana Radu-Avramescu,
soția lui, aflăm cea mai tristă și surprinzătoare
veste: ”Lucian are mari probleme cu
sănătatea. Practic, el nu mai poate vorbi.
Și nu își ascunde tragica poveste a rostirii
cuvintelor. A și scris o carte, intitulată
”Confesiunile unui mut care a vorbit cândva”.
In ultima vreme, viața lui s-a consumat între
cele mai cunoscute spitale, a fost inclusiv la
cel condus de dr Irinel Popescu, fără să capete
un diagnostic precis. Se pare, crede Lucian,
că totul ar pleca de la bulbul rahidian care
controlează deglația si vorbirea. ”Creierul
meu funcționează normal, atunci de ce
vorbesc din ce în ce mai greu!? Toți prietenii
îmi spun Fii optimist! Sunt. Sau mă prefac că
sunt. Trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că pot
amuți curând”. Un prieten de-al meu, când
a aflat că Poetul nu mai poate vorbi, a spus:
”Doamne, cum de i-ai luat glasul, tocmai lui,
care a construit Biserica din Livadă și cruci
din piatră! Incurcate sunt căile Domnului!”
Lucian
continuă, totuși, să scrie,
transformând boala în literatură:*Povestea

neamului prost * Bună ziua, prieteni! *Când
Maica Domnului leagă frumos lucrurile
între ele *Tolba cu amintiri degeaba * O
candelă arde în Biserica din Livadă *Iohanis
târăște după el ghețușul acestei ierni,
cadavrul politic al lui Cîțu ș.a.
El era unul dintre puținii poeți care știau
cum să-și recite poeziile, glasul lui dădea
fior versului, nuanța fraza. Ne amintim
de versurile lui din melodia ”Bună seara,
iubito!”, un imn al iubirii, cântat de Loredana
Groza, pe muzica astrală a regretatului
Adrian Enescu. ”Bună e seara, iubito, te
aștept ca și când/ numai dragostea noastră ar
fi pe pământ/ mai presus de căderi, de măriri,
de cuvânt/ bună seara, iubito, te aștept ca și
când”.
Recent, dna Georgiana Avramescu a
dat publicității ultima dorință a soțului
său. Intr-o scrisoare deschisă, adresată
Preafericitului Daniel i se cere îngăduința ca
Viața de apoi a lui Lucian să-l găsească tot
aici, între pietrele cioplite de mâna pricepută
și harnică a țăranului român, între pomii
fructiferi, lângă Biserica din Livadă, unde
să se bucure de odihna veșnică. Dorință
care stă în îngăduința și înțelepciunea
Preasfințitului. Doamne, ajută!

PREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURĂ
Ă 2021,
ACORDAT ROMANCIERULUI ABDULRAZAK GURNAH

A

bdulrazak Gurnah a primit Premiul
Nobel pentru Literatură din 2021
„pentru explorarea plină de compasiune și
fără compromis a efectelor colonialismului
și a sorții refugiaților din Golf între
culturi și continente”. Gurnah s-a născut
în 1948 și a copilărit pe insula Zanzibar
din Oceanul Indian. La sfârșitul anilor
1960, acesta a ajuns în Anglia ca refugiat.
Gurnah a publicat 10 romane și numeroase
nuvele, tulburările refugiaților fiind o temă
principală a scrierilor sale.
Devotamentul romancierului Gurnah
pentru adevăr și aversiunea sa față de
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simplificare sunt izbitoare. Asta îl poate
face adesea sumbru și necruțător, iar în
același timp scriitorul urmărește cu multă
compasiune și dăruire soarta indivizilor.
Romanele sale evită descrierile stereotipice
și deschid calea pentru noi perspective
asupra culturilor diverse din Africa de Est,
acestea fiind atât de necunoscute în multe
colțuri ale lumii.
În universul literar al lui Gurnah, totul
este în continuă schimbare, de la amintiri
până la nume și identități. O explorare fără
sfârșit, determinată de pasiune intelectuală,
este prezentă în toate lucrările sale, la fel ca
atunci când a început să scrie ca refugiat la
vârsta de 21 de ani.
În noiembrie 1895, Alfred Nobel și-a
semnat testamentul, lăsând o mare parte
din avere pentru o serie de premii, Premiile
Nobel. Așa cum a scris Nobel în testamentul
său, o parte din sumă avea să fie dedicată
„persoanei care avea să producă cea mai
importantă operă în domeniul literaturii
într-o direcție ideală”.

CARE ESTE CEL MAI TÂNĂR
LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL
PENTRU LITERATURĂ?
Premiul Nobel pentru Literatură a fost
împărțit la doi indivizi cu doar patru ocazii.
Împărțirea premiului este un fenomen
mai des întâlnit în celelalte categorii ale
Premiilor Nobel.
De ce este Premiul Nobel pentru
Literatură atât de rar acordat la mai mulți
laureați? Ultima oară s-a întâmplat în 1974.
Cel mai probabil, acest fapt are de-a face cu
natura literaturii. Premiile pentru știință
sunt adesea acordate la mai mulți laureați,
având în vedere că reușita a fost posibilă
în echipă sau pentru descoperiri ce au
legătură una cu alta.
În total, 117 de indivizi au fost
recompensați cu Premiul Nobel pentru
Literatură între 1901 și 2020.
Până acum, cel mai tânăr laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură a fost
Rudyard Kipling, cel mai bine cunoscut
pentru „Cartea Junglei”, care avea 41 de ani
atunci când a primit premiul în 1907. Pe

de altă parte, cel mai în vârstă laureat este
Doris Lessing, care avea 88 de ani atunci
când a primit premiul în 2007.
WINSTON CHURCHILL, LAUREAT
AL PREMIULUI NOBEL PENTRU
LITERATURĂ
De-a lungul anilor, doi oameni au
refuzat Premiul Nobel pentru Literatură.
Boris Pasternak, care a primit premiul în
1958, „a acceptat inițial, însă a refuzat mai
târziu, fiind forțat de autoritățile țării sale,
Uniunea Sovietică”.
Totodată, Jean Paul Sartre, laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură în 1964,
a refuzat premiul pentru că acesta refuza în
mod constant toate onorurile oficiale.
De asemenea, mulți cred că Winston
Churchill a primit Premiul Nobel pentru
Pace. Însă, acesta a primit de fapt Premiul
pentru Literatură din 1953. Între 1945 și
1953, Churchill a fost nominalizat de 21
ori la categoria Literatură și de două ori la
Premiul Nobel pentru Pace.
www.descopera.ro
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FILOSOFIA APLICATĂ
ȘI OUL DE AUR
Editorial de Mariana PODEANU; www.ziarulploieştii.ro

A

r fi o mare naivitate
să spui că Petrolul
e lider detașat al Ligii
secunde. Dar, în egală
măsură, naivitate ar fi și
să nu dai Cezarului ce-i al
Cezarului.
”Lupii” lui Constantin,
nu cei ai lui Kevin Kostner, dansează însă la început de
sezon și ritmul lor propune pretenții și speranțe. Alea
care-au lipsit atât de mult în ultimele trei sezoane.
E drept, deocamdată, sezonul regulat nu premiază
nimic. Iar până la play-off mai este cale lungă.
Totuși, filosofia aplicată la Petrolul pare să fie cea
corectă. Filosofia rezultatului. Că nu îi reușește lui
Nae o tiki-taka adaptată, că nu aduce a Liverpoolul
păstorit de Jurgen Klopp, o.k.. Dar doar dacă ești
malițios nu vezi ceea ce se ghicește de departe, se vede
fără ochelari de la distanță. Că la Petrolul este muncă,
e seriozitate și e spirit.
C-om reuși, că n-om putea, dar deocamdată pe noul
Ilie Oană se cântă altă partitură. Bruiată uneori chiar
din interior, că na, nu ar mai fi Ploieștiul așa cum e el
dacă n-ar fi și contre, nu? Se cântă, ca să revenim, o
altă partitură. Cu antrenor de-al nostru, cu jucători
născuți, crescuți și lansați pe orbită de Petrolul, plus
mixul dintre sângele tânăr și experiența celor care au

dus ceva bătălii prin Liga I. Și merge pe moment ca
uns.
Desigur că la gard s-au strâns, c-așa-i firesc, și
vulturii de pradă. Țicu, tânărul căpitan, este momit
de vicecampioana care-i dă târcoale, sperând să-l
antameze la preț bun. Păi sigur că oamenii vor să-l
arvunească înainte de o promovare, nu? Atunci când
s-ar mai ridica și prețul, și atunci când pe fir ar intra
și concurența. Iar un negociator cu ștate vechi cum este
Argăseală știe toate aceste amănunte, care nouă ne
scapă.
Nu că nu-l cred pe Nae Constantin când zice
că nu e nimic concret. Îl cred. Așa cum îl cred și pe
președinte când spune că ce, nu se mai întâlnește om
cu om? E musai să semneze, să parafeze, să vândă sau
să cumpere? Ba da, îi cred pe amândoi. Își protejează
astfel omul, care încă la vârsta marilor ambiții ale unor
noi începuturi, ar risca să viseze mult prea mult și să
muncească mai puțin. Și își protejează și investiția. Oul
de aur care ar revigora bugetul. Fie din iarnă, pentru
liniștea promovării, fie la vară. Când poate socotelile
s-ar făcea pentru Liga I.
Dar mai cred și că nu se deranja vulpoiul Argăseală
doar pentru un salut și o întrebare. Așa, ca fapt divers.
Până la urmă, ce mai e în ziua de azi jumătatea de
milion de euro pentru un milionar potent precum Gigi
Becali?

UN VIZIONAR:

BARONUL BENJAMIN DE ROTHSCHILD…

B

aronul Benjamin de Rothschild,
Rothschild unul dintre
cei mai șmecheri bancheri din lume, a murit
subit de infarct la 57 de ani, la 15 ianuarie 2021, în
locuinţa sa din Elveţia. Averea lui personală se ridică
la 4,5 mld. dolari și conducea un grup financiar de
194 mld. dolari cu 32 de filiale în 15 ţări – Edmond de
Rothschild Group.
În secolul al XIX-lea, familia Rothschild era practic
banca centrală a Europei. Statele și monarhiile s-au
împrumutat la ei pentru investiţii sau războaie.
Fără banii lor, nu mișca nimic pe continent. Doar
Rockefeller rivaliza cu ei ca simbol al bogăţiei și
puterii. Dar clanul Rockefeller avea treabă în America.
Fiecare cu continentul lui.
În secolul al XX-lea, imperiul Rothschild a pierdut
teren în faţa noilor bănci. Avizaţii spun că doar s-au
retras din prima linie, au rămas jucători-cheie în
Londra și Paris.
Cei din familia Rothschild au finanţat imigraţia
evreiască și, fără banii lor, nu se fonda statul Israel.
Defunctul de 57 de ani a continuat cu ajutorarea

israelienilor prin fundaţii care finanţează educaţia
copiilor. În semn de recunoștinţă, în Tel Aviv exista un
bulevard Rothschild.
În anul 2010, în plină criză economică mondială, în
timpul unui interviu rar, defunctul Benjamin a făcut
mai multe afirmaţii interesante, unele chiar predictive:
„Situaţia financiară actuală nu este bună și nu cred că
va fi bună pentru următorii 10 ani”.
„Știaţi că, până acum 250 de ani, China era cea
mai puternică ţară din lume? Avem deja o sucursală
în Hong Kong și lucrăm cu Banca Chinei. Vrem să ne
concentrăm atenţia în acea regiune.”
„Modelul capitalist american a eșuat. (…) Statele
Unite sunt terminate, cel puţin pentru moment”.
(Atunci ce model este bun, poate cel din China, despre
care vorbește mai sus?)
„Europenii nu au aceleași probleme pe care le au
americanii, dar nici nu pot imprima bani ca americanii.”
„Mi se pare că atât Europa, cât și Statele Unite se vor
confrunta cu revolte sociale la scară largă. Șomajul va
crește, iar clasa de mijloc își va pierde o mare parte din
bogăţia și valoarea sa.”
„Sunt răspunzător faţă de angajaţii mei, soţia mea și
copiii mei. Nu cred în Dumnezeu – nu lui îi raportez.”
„Am privilegiul de a trăi fără telefon mobil. Nu am
avut niciodată unul. Nu citesc ziare pe internet.”
„În zilele noastre, este bine să deţineţi acţiuni ale
corporaţiilor internaţionale, care vând mai ales în Est.
Există destul de multe firme elveţiene de genul acesta,
precum Nestle, dar și firme americane precum JohnsonJohnson și Pfizer. Afacerile tehnologice vor produce
randamente bune, deoarece lumea devine din ce în ce
mai high-tech.”
„Cred că Facebook și reţelele similare sunt penetrate
de poliţie și serviciile secrete și mie nu-mi place să fiu
sub supraveghere.”
Exact în ziua infarctului fatal al lui Benjamin
Rothschild, un alt Benjamin, jurnalist de investigaţii,
conspiraţionist pentru alţii, scria: „Aud că avem de-a
face cu un grup cu sediul în Elveţia care se află deasupra
guvernelor vizibile. Membrii săi au planificat această
falsă pandemie încă din 2012”.
Dacă ziaristul Benjamin Fulford se referea cumva
la Forumul de la Davos, atunci este relevant faptul că
grupul baronului decedat se regăsește pe forumul care
a propus Marea Resetare…

Horoscop săptămânal
SCORPION

23 Octombrie - 22 Noiembrie
BERBEC
Eviți să intri în polemici
cu diverse persoane, ceea
ce este foarte bine. Nu da
importanţă răutăților din
jur, sunt doar invidii, ceea ce ar trebui
să te motiveze. Ești extrem de optimist
cu privire la planurile pe care ți le-ai
făcut și dai dovadă de multă ambiție și
voință. Prietenii îți sunt alături la
nevoie, iar sprijinul lor îți confirmă
sentimentele frumoase care vă leagă.
TAUR
Ți-ai propus să ai mai
multă grijă în ceea ce
privește stilul de viață și
acorzi mai mult timp
sportului. Bravo, astfel îți vei recăpăta
energia! Faci tot posibilul să înlături
rutina zilnică, să faci mereu ceva nou,
iar acest lucru nu aduce decât lucruri
pozitive în viața ta. Există posibilitatea
să întâlnești oameni noi, persoane de la
care vei avea de învățat.

GEMENI
Ai toate șansele să
ajungi într-un loc la care
visezi de ceva timp.
Pregătește aparatul, te
așteaptă o ședință foto pe cinste!
Încearcă să nu te mai consumi din
cauza tuturor lucrurilor mărunte, nu
vei face decât să îți creezi o stare
negativă. Înconjoară-te de oameni plini
de viață, care să te molipsească cu
atitudinea lor pozitivă și fă-ți timp
pentru activități care te ajută să te
destinzi.
RAC
Ai tendința să supraestimezi consecințele anumitor fapte. Relaxează-te, totul va fi bine,
iar lucrurile vor reveni la normal în cel
mai scurt timp. Te vei putea bucura de o
vacanță binemeritată, iar momentele
petrecute astfel îți vor reda energia, entuziasmul și pofta de viață.
LEU
Ești plin de energie în
perioada aceasta și ești
capabil să pui în aplicare
multe dintre planurile
tale. Totul este în favoarea ta. Ai
nenumărate idei pe care ai vrea să le pui
în aplicare, iar persoanele apropiate îți
vor fi alături și te vor sprijini.
FECIOARĂ
Simți că poți muta
munții din loc și așa și
este,
luând
în
considerare ambiția și
determinarea pe care le afișezi. Mergi
pe acest drum, succesul te așteaptă! Te
gândești serios să achiziționezi obiectul
pe care ți-l dorești de ceva timp. Și ai
toate șansele să îți îndeplinești această

dorință, cu atât mai mult cu cât situația
financiară este una favorabilă.
BALANȚĂ
Ai nenumărate idei și
sugestii, iar acestea vor
primi și aprecierile care
li se cuvin. Cei din jur îți
cer sfaturi, emani siguranță și
pozitivitate. Se anunță o perioadă de
succes pe toate planurile, așa că nu ai de
ce să îți faci griji în nicio privință.
Concentrează-ți
atenția
asupra
lucrurilor pozitive, bucură-te de
momentele frumoase și petrece cât mai
mult timp cu oamenii dragi.
SCORPION
Pare că nimic nu îți
poate sta în cale, iar
atitudinea ta pozitivă va
fi evidentă pentru toți
cei din jur. Ai parte de reușite pe toate
planurile, iar acest aspect îți oferă și mai
multă energie, atât profesional, cât și
legat de momentele de distracție de care
vrei să te bucuri din plin.
SĂGETĂTOR
Te simți apreciat de cei
din jur și îți dorești să le
arăţi recunoștința ta.
Poți organiza o mică
petrecere, toată lumea va fi încântată.
Ești diplomat în ceea ce privește o
situație neplăcută în care ești implicat,
iar acest lucru este demn de admirat.
Nu îți face griji, totul se va rezolva în
cele din urmă, iar adevărul va ieși la
iveală.
CAPRICORN
Vei fi supus unor teste
pe care le vei trece cu
brio. Ai mereu zâmbetul
pe buze, iar acest lucru îi
motivează și pe cei din jur, de la care
primești numeroase complimente. Ai
planuri mari în ceea ce privește zona
profesională, simți că ai toate atuurile
de care ai nevoie pentru a reuși.!
VĂRSĂTOR
Emani numai vibrații
pozitive, bună dispoziție
și energie. Ai și motive,
totul pare să se întâmple
conform planurilor tale. Ești conștient
de faptul că gândurile influențează
mersul lucrurilor, iar acest lucru te
ambiționează să fii pozitiv și să crezi că
totul va decurge conform planurilor tale.
PEȘTI
Ai șansa să reîntâlnești
o persoană dragă ție,
moment care îți va
umple sufletul de
bucurie. Veți împărtăși experiențe și
veți petrece timp prețios împreună.
Generozitatea își spune din nou
cuvântul în ceea ce te privește, iar cei
din preajma ta au doar de câștigat în
relația pe care o au cu tine.
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Baschet

Fotbal

VICTORIE ÎN
EXTRA-TIME
LA FOCȘANI

B

aschetbaliștii de la CSM Ploiești au reușit
o nouă victorie în Liga Națională, a patra
din cinci meciuri, băieţii pregătiţi de Mihai Popa
reuşind al doilea succes consecutiv în deplasare
în overtime: 86-84 (16-23, 18-13, 22-22, 20-18,
10-8) la CSM Focşani!
Pentru CSM Ploieşti au jucat: Watson
(17 puncte), Vaughn (16), Chiţu (13, 3×3),
Hammond (11, 1×3), Milin (10, Magdevski (8),
Negoiţescu (8, 2×3), Popa Calotă (3, 1×3) şi B.
Popa.
CSM Ploiești are 4 victorii şi o singură
înfrângere în acest sezon, în Liga Naţională de
Baschet Masculin, iar în runda următoare va
juca, vineri, 29 octombrie, de la ora 18, la CS
SCM OHMA Timişoara.

PETROLUL A FĂCUT INSTRUCȚIE
CU CSA STEAUA, ECHIPA ARMATEI

P

etrolul 52 Ploiești și-a
continuat
parcursul
impresionant de regularitate în
Liga 2 la fotbal, învingând, pe
arena Ilie Oană, pe CSA Steaua
București, cu scorul de 2-0 (00). Ploieștenii și-au consolidat
poziția de lider al clasamentului,
iar omul meciului a fost Sorry
Diarra, care a marcat în numai
7 minute (57 și 64) două goluri,
ajungând astfel la 8 reușite
stagionale.
După o primă repriză albă,
cu puține faze de poartă,
Petrolul a tranșat destinația
celor 3 puncte printr-o fază fixă
și un contraatac letal.

Petrolul are 30 de puncte
și este urmată în clasament
de Universitatea Cluj – 27 de
puncte și Concordia Chiajna
-26 de puncte.
Petrolul:
Avram
–
Pârvulescu,
Lică,
Huja,
Țicu (cpt) – Cebotaru, S.
Pană (58 Seto) – Bratu (76
Constantinescu), Tucaliuc (76
Chindriș), Măzărache (76 Saim
Tudor) – Jarovic (33 Diarra).
Antrenor: Nicolae Constantin.
Steaua: Bălbărău – Călințaru,
Beța, Walace, R. Neacșu –
Oroian (82 Donose), Bărbulescu
(Cpt) (74 Mihăescu), Enceanu
(74 Băjenaru), Răsdan (62 Ad.

Huiban.
Popa) – Chipirliu,
Chipirliu Huiban
Antrenor: Daniel Oprița.
Au arbitrat: Iulian Dima
(București) – Mircea Orbuleț
(București) și Romică Bîrdeș

(Pitești). Rezervă: Dragoș
(Pitești)
Nicolae Lunca (Cluj Napoca).
Observatori:
Gheorghe
Mihalache (Buzău) și Ciprian
Anton (Suceava).

Box

MEDALIE DE BRONZ PENTRU
LIVIA BOTICĂ LA CE DE TINERET

L

ivia Maria Botică, sportivă
legitimată la CSM Ploiești,
a obținut medalia de bronz
la
Campionatul
European
de Box pentru Tineret de la
Budva (Muntenegru), după ce
a fost învinsă de rusoaica Maria
Proskunova
în
semifinalele
categoriei „81 kg”. Verdictul a
venit încă din prima repriză,
arbitrul de ring oprind meciul
după 72 de secunde, timp în care
a numărat-o în două rânduri
pe sportiva noastră. Botică este
campioană naţională de tineret,
iar anul trecut, în decembrie, a

devenit campioană europeană de
junioare la categoria „+81” kg.
„N-avem voie să ne supărăm
când adversarul este mai bun decât
noi. Aşa cum am spus, norocul
face parte din performanţă şi
dacă nimerea pe partea cealaltă a
tabloului avea, probabil, medalie
de argint acum. Oricum, e bine
că este acolo, la un nivel înalt, a
luat medalie chiar dacă a trecut
la altă categorie de vârstă şi, spre
deosebire de adversara ei de
astăzi, este în primul an la tineret”,
a declarat coordonatorul secţiei
de box a clubului, Titi Tudor.

Comunic
cat de presă
ă

Comunic
cat de presă

SCHNITZE
EL HAUS SRL
S
anun܊ă finalizarea impleme
entarii proie
ectul cu tittlul ” Gran
nturi pentru
u
capital de lucru acorrdate benefficiarilor IM
MM-uri cu activitate
a
ec
conomică în unul din
n domeniile
e
de activitate prevăzute în anexa
a
nr. 2, conforrm OUG 130/2020 modificată, aferente
e
Programullui OperaĠional Comp
petitivitate 2014 – 202
20” proiectt nr RUE 6
6403 înscriis în cadrul
Măsurii ”G
Granturi pen
ntru capita
al de lucru””, instituită prin OUG nr 130/202
20.

SIRROCCO
O INVEST SRL
S
anun܊܊ă finalizare
ea impleme
entarii proiiectul cu tiitlul ” Gran
nturi pentru
u
capital de lucru acorrdate benefficiarilor IM
MM-uri cu activitate
a
ec
conomică în unul din
n domeniile
e
de activitate prevăzute în anexa
a
nr. 2, conforrm OUG 130/2020 modificată
ă, aferente
e
Programullui OperaĠional Comp
petitivitate 2014 – 202
20” proiectt nr RUE 6
6672 înscriis în cadrul
Măsurii ”G
Granturi pen
ntru capita
al de lucru””, instituită prin OUG nr 130/202
20.

Proiectul s--a derulat in
n intervalul perioadei
p
de
e maxim 12
2 luni, încep
pând cu data
a semnării contractulu
c
i
de finan܊are
e cu Ministe
erul Econom
miei, Energiei si Mediullui de Aface
eri/ AIMMAIPE, respec
ctiv
09.04.2021.

Proiectul s--a derulat in
n intervalul perioadei
p
de
e maxim 12
2 luni, încep
pând cu data
a semnării contractulu
c
i
de finan܊are
e cu Ministe
erul Econom
miei, Energiei si Mediullui de Aface
eri/ AIMMAIPE, respec
ctiv
08.04.2021

Obiectivul proiectului
p
î reprezintă sprijinirea sectorului IMM in vede
îl
erea gestion
narii efectelor
pandemiei covid -19, prin
p grant ca
apital de luccru.

Obiectivul proiectului
p
î reprezintă
îl
ă sprijinirea sectorului IMM in vede
erea gestion
narii efectelor
pandemiei COVID -19, prin grant pentru cap
pital de lucru
u.

Proiectul arre printre prrincipalele rezultate,
r
urrmătoarele:

Proiectul arre printre prrincipalele rezultate,
r
urrmătoarele:

-men܊inerea
a activită܊ii pe o perioa
ada de minim
m 6 luni,

-men܊inerea
a activită܊ii pe o perioa
ada de minim
m 6 luni,

-men܊inerea
a/suplimenttarea numărului locurilo
or de munc
ca fa܊ă de da
ata depunerii cererii, pe o
perioadă de
e minimum 6 luni, la da
ata acordărrii granturilor.

-men܊inerea
a/suplimenttarea numărului locurilo
or de munc
ca fa܊ă de da
ata depunerii cererii, pe o
perioadă de
e minimum 6 luni, la da
ata acordărrii granturilor

Valoarea proiectului esste de 611,196.3075 le
ei(valoarea totala) din care
c
: 531,4
475.05 lei grant si
79,721.257
75 lei cofinan܊are.

Valoarea proiectului esste de 834,813.75 LEI (valoarea totala)
t
din care
c
: 725,92
25.00 lei grrant si
108,888.75
5 lei cofinan܊are.

Proiect cofiinan܊at din Fondul
F
Euro
opean de Dezvoltare
D
Regionala
R
p Program
prin
mul Opera܊io
onal
Competitiviitate 2014-2
2020

Proiect cofiinan܊at din Fondul
F
Euro
opean de Dezvoltare
D
Regionala
R
p Program
prin
mul Opera܊io
onal
Competitiviitate 2014-2
2020

Persoană de
d contactt:
Crisan Ioana Catalina
a
Email: officce@restauraant-schnitzeelhaus.ro
Telefon: 07
722499254

Persoană de
d contactt:
STANCIU DANUT
D
Email: sirro
occo@sirroccco.ro
Telefon: 07
721116644
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