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 „În vremuri de criză, cei înțelepți construiesc poduri, iar  
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Cu o zi înainte de audierea miniștrilor 
propuși pentru un nou cabinet, premierul 
desemnat, Nicolae Ciucă, și-a depus 

mandatul pe motiv că nu a reușit să constituie 
o majoritate parlamentară. Vestea a aprins 
clasa politică, dar nu și pe șeful statului, 
prezent la Glasgow, la summit-ul privind 
schimbările climatice COP26. Cine va fi  
desemnat premier deocamdată este greu 
de anticipat, dar plauzibilă ar fi  o guvernare 
PSD-PNL, eventual și UDMR, dat fi ind 
faptul că liberalii chiar nu mai au încredere 
în USR. Între timp, poate pesemne pentru a 
mai capitaliza ceva simpatii electorale, dar 
și pe fondul prăbușirii încrederii de care 
se bucura Klaus Iohannis, AUR a anunțat 
că strânge semnături pentru suspendarea 
președintelui. Singurul care s-a bucurat de 
această acțiune este Ludovic Orban, fostul 

lider al PNL devenind cel mai mare inamic 
al șefului statului.

Toată mass-media a titrat: „s-a desfi ințat Spitalul de Obstetrică și 
Ginecologie Ploiești”. Ce-ți poate provoca, citind un astfel de titlu, decât 

spaimă? Ei bine, Maternitatea nu dispare fi zic, cum sugerează formularea, ci 
doar va trece, ca entitate fără personalitate juridică, în subordinea Spitalului 
Județean de Urgență Prahova. Cum sunt, de altfel, alte secții exterioare precum 
„Boldescu”, „Bunavestire”, „Boli Infecțioase”, Pneumologie etc. Continuare în pagina 4

Ministrul Educației, 
Sorin Câmpeanu, a 

anunțat că școala va începe 
pe 8 noiembrie, după vacanța 
forțată, de două săptămâni, 
acordată din cauza riscului 
epidemiologic. 

Criteriile în funcție de 
care școala va începe fi zic 
sau online vor fi  stabilite pe 
parcurs, lăsându-se libertatea 
consiliilor de administrație să 
decidă formula de desfășurare 
a cursurilor. 

Ce se cunoaște sigur: vor 
fi  mai puține teze în acest 
semestru, două la clasa a VIII-a, 
în loc de trei și trei la liceu, în 
loc de patru. De asemenea, vor 

fi  distribuite în școli și testele 
ce vor fi  efectuate periodic, 
pentru depistarea eventualelor 
persoane infectate în rândul 
copiilor ori a personalului.Primăria Ploiești a deschis, 

la intrarea în sediul 
instituției (Piața Eroilor nr. 
1A), un punct de sprijinire a 
cetățenilor în vederea obținerii 

certifi catului digital european 
Covid-19. Persoanele care 
dețin adeverință de vaccinare și 
care doresc să intre, gratuit, în 
posesia acestui document, pot 
solicita sprijin de ordin tehnic în 
vederea eliberării așa-numitului 
certifi cat verde. La punctul de 
lucru, unde doritorii trebuie 
să prezinte actul de identitate 
și declarația de consimțământ 
privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, va fi  utilizată 
aplicația special creată de către 
Guvern pentru imprimarea, pe 
hârtie, a certifi catului.

CIUCĂ ȘI-A DEPUS MANDATUL, AUR 
VREA SUSPENDAREA PREȘEDINTELUIVREA SUSPENDAREA PREȘEDINTELUI

Pe 6 noiembrie se fac două luni fără 
guvern de centru dreapta. Sigur vor 

mai trece alte doua luni pană se pune pe roate 
un altul. Și incă două, dacă nu alte trei, până se 
refac structurile (a se citi numirile clientelare) 
din administrațiile centrală și locale. Nu-i 
mult, nu!? La cât am pierdut în ăștia 30 de ani, 
ce mai inseamnă șase luni moarte.

Credeți că dacă era guvern PSD, lucrurile 
erau mai bune? Covidul era mai bine 
controlat!? Economia mergea mai bine? 
Aveam drumuri mai bune? Nu mai creșteau 
prețurile!?

Hai, să fi m serioși! Au arătat și ăștia de ce 
sunt în stare, cu vârf și îndesat, doar pentru 
ei și ai lor. Atât! I-a durut în cot de țară. De 
noi toți.

Useriștii, auriștii, șoșociștii, orbaniștii, 
pontiștii ori pemepiștii dau semne că vor să 
schimbe, cu adevărat, ceva? Atâta timp cât, 
atunci când au venit la putere ori le-a mirosit 
a ciolan, primul lucru a fost să-și negocieze 
funcții pentru ei și ai lor, nu am nicio nădejde 
că vor altceva decât ceilalți.

Uitați-vă la fețele lor viclene! Sunt 
vorbăreți de mama focului când sunt în așa-
zisa opoziție. Iar când apucă un birou cu 
secretară sunt ocupați cu păpatul. Nu mai 
scot un sunet. Au fălcile pline. Tac și fură 
(pardon, fac).

Așa că, fi ind lămuriți pe cine am lăsat la 
cârma vaporului numit România, ce-mi e 
că plutim în derivă, ce-mi e că suntem pe 
jumătate scufundați ori blocați în dunele de 
nisip ale lumii a treia, cu un astfel de “echipaj” 
sau fără, tot un drac e.

Care e ideea?
Simplă.
Să plece dracu toți acasă…de la Cotroceni, 

din palatul Victoria, din prefecturi, din 
scaunele de directori ori șefi  și șefuți, și din 
tot ce înseamnă funcții ocupate politic și să se 
ducă pe pustiu!

Au avut sufi cient timp să arate ce pot. Nu 
au fâcut-o, deși noi i-am tot votat să o facă.

Să lase locul gol!
Cu ei sau fără ei, nu se va vedea diferenţa.
România va merge la fel de prost.

C d ți ă d ă PSD l il

MATERNITATEA SE MATERNITATEA SE 
TRANSFORMĂ ÎN TRANSFORMĂ ÎN 

SECȚIE EXTERIOARĂ A SECȚIE EXTERIOARĂ A 
SPITALULUI JUDEȚEAN SPITALULUI JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ PLOIEȘTIDE URGENȚĂ PLOIEȘTI
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PERCHEZIȚIE ÎN PLOIEȘTI. 
BĂRBAT REȚINUT PENTRU 

ÎNȘELĂCIUNE
Polițiștii Secției nr.3 de Poliție 

Ploiești au efectuat o percheziție 
domiciliară, în municipiul 
Ploiești, la locuința unei persoane 
bănuite de săvârșirea a trei fapte 
de înșelăciune. „Din cercetări 
a rezultat că, începând cu luna 
decembrie 2020 până în luna 
aprilie a.c., un bărbat din Ploiești 
ar fi  promis, unui număr de trei 

persoane vătămate, vânzarea a 2 
autoturisme, sens în care acesta ar 
fi  primit avans sau plata integrală, 
în valoare de 6.000 de Euro și nu 
ar fi  materializat promisiunea 
făcută. În urma perchezițiilor au 
fost ridicate înscrisuri materiale 
folosite la activitatea infracțională”, 
a precizat IPJ Prahova. Bărbatul, 
în vârstă de 36 de ani, a fost reținut 
pentru 24 de ore, ulterior fi ind 
prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Ploiești cu propunere 

de luare a unei alte măsuri 
preventive. „În cauză, cercetările 
sunt continuate în cadrul unui 
dosar penal, sub coordonarea 
unității de parchet competente, în 
care se va propune soluția legală la 
fi nalizarea anchetei”, a anunțat IPJ 
Prahova.

BĂRBAT ÎNJUNGHIAT CU 
MAI MULTE LOVITURI. 

AGRESORUL A FOST 
REȚINUT

Polițiștii Secției nr.3 de Poliție 
Rurală Blejoi au fost sesizați 
de către o femeie, din comuna 
Bărcănești, cu privire la faptul că 

soțul său ar fi  fost înjunghiat de 
o persoană cunoscută. „În baza 
sesizării, s-a constituit echipa 
operativă, care s-a deplasat pe 
raza satului Ghighiu unde au 
identifi cat persoana vătămată, 
un bărbat în vârstă de 27 de ani, 
care prezenta mai multe lovituri 
la nivelul pieptului. Bărbatul 

a fost transportat la spital, în 
vederea acordării de îngrijiri 
medicale de specialitate. Tânărul 
bănuit, în vârstă de 22 de ani, 
a fost depistat de polițiști, fi ind 
reţinut în custodia acestora”, a 
precizat Inspectoratul Județean de 
Poliție Prahova. Având în vedere 
vătămările suferite de victimă, 
potrivit IPJ Prahova, cercetările 
au fost preluate, pentru urmărire 
penală proprie, de către Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Prahova 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de tentativă la omor, în cauză fi ind 
delegați polițiștii Serviciului de 
Investigatii Criminale Prahova.

România este țara europeană 
cu cel mai mare procent de 

cetățeni care cred că primii oameni 
au trăit pe vremea dinozaurilor 
- 34% (în comparație cu media 
europeană de 20%). 21% nu sunt 
lămuriți dacă această afi rmație este 
adevărată sau falsă, iar procentul 
celor care au răspuns, în mod 
corect, că afi rmația este falsă a fost 
de 45% (față de media europeană 
de 66%). Mda, bre, acuma ce mai 
sunt 233 de milioane de ani, aud? 
La urma urmei, dinozaurii ăștia, ce 
știți voi, erau prieteni cu înaintașii 
noștri, neh?

-Nu vă indignați
Și nu mai dați din mâini.
Străbunii noștri daci
Îi foloseau drept câini.

Pe de altă parte, 42% dintre 
români cred că Soarele se 

învârte în jurul Pământului, 1 din 
10 e convins că Pământul e plat, 
acest lucru fi ind vizibil cu ochiul 
liber, cel puțin unul din cinci 
respondenți consideră că infl uența 
generală a științei și tehnologiei 
asupra societății este negativă, iar 
57% sunt siguri  că horoscopul 
are fundament științifi c. La toate 
aceste răspunsuri ne poziționăm, 
na, în top trei în UE! Nu? Suntem 
și noi la ceva în frunte, asta în afară 
de vaccinare!

-Doamne, mila îți arată,
Pe români de îi cunoști:
Dă o ploaie-adevărată,
Nu ne mai ploua cu proști!

Dialog între așa-zisele 
elite politice, cum se 

autodenumesc parlamentarii 
României:

-George Simion: Ce faceți, 
domnu’ Fenechiu, fumați în 
spațiul public? Ce faceți, încălcați 

o lege. Și dvs sunteți în Comisia 
juridică de la Senat. De ce fumați 
în spațiu închis?

-Daniel Fenechiu: Nu ți-e 
rușine? Ești un ordinar.

-George Simion: Mi-a zis că 
sunt ordinar. Fuma, încălca o lege.

-Daniel Fenechiu: Ești un 
ordinar. O făceam cu doi dintre 
colegii tăi. Jegule ce ești. Jeg 
ordinar. Du-te dracu’ de jeg. Ești 
un jeg. Asta ești.

No, dragilor, aici ne permitem 
să-l parafrazăm pe epigramistul 
nostru prahovean, Virgil Petcu:

-Deseori, printre pitici,
Vom găsi și mâzgălici
Care-ajung, când vor fi  mari,
Scamatori parlamentari.

Senatul a respins, la limită, 
proiectul de lege vizând 

obligativitatea certifi catului verde 
pentru angajații dintr-o serie de 
domenii de activitate, precum 
sănătate, învățământ. Anterior 
votului, AUR a transmis că 
„românii vor ieși în stradă cu furci 
și topoare dacă se adoptă legea. 
Cereți ajutor la AUR că o să venim 
cu sape, grape, mături, electricieni 
să vă reparăm (????).” Dragă, de 
câte ori să vă spun că e greu cu 
uneltele agricole? La noi ați păpat 
fabricile, deci nu se mai produc 
alde săbii, securi, crăcane... 

-V-am mai spus și e nasoală,
Parcă sunteți, dragă, turci!
Dacă azi vreți o răscoală
Faceți și import de furci!

Fostul ministru PSD al 
Agriculturii, Petre Daea, cel 

care jelea că peștii din România 
vor fi  mâncați de cormorani, vine 
acum cu previziuni apocaliptice: 
„Criza alimentară bate la ușă! 

Se întrezărește germenul crizei 
alimentare. Să mă explic: creșterea 
prețurilor la inputurile folosite 
în agricultură, de la simplu la 
cvadruplu și, mai mult, pune piedici 
serioase agricultorilor și lucrătorilor 
din industria alimentară (...) În anii 
care urmează, cu siguranță, dacă 
nu acordăm atenție agriculturii, 
acum și tot timpul, ne vom bate 
toți pe o bucată de pâine, dacă vom 
avea de unde să o procurăm sau cu 
ce să o cumpărăm.”

-Dacă peștii au scăpat
De cormoranii ucigași,
În criză-s șanse, am afl at,
Să trăim cu cozonaci.

Ministrul interimar al 
Agriculturii, Adrian 

Oros, a anunțat că își dă demisia 
din grupul parlamentar PNL de 
la Senat: „Din nefericire, în câteva 
săptămâni echipa câștigătoare 
a transformat PNL din cel mai 
onorabil partid românesc în cel mai 
detestat și izolat partid. În ultima 
perioadă, nu reușesc să le explic 
oamenilor care și-au pus speranța 
în noi comportamentul total 
aberant al celor care au confi scat și 
care distrug PNL”.

-Tu chiar crezi că astă veste
Ne-a făcut, posibil, terci?
Aș! A ta plecare este...
Fix o pagubă-n ciuperci! 

Premierul interimar Florin 
Cîțu anunță că România 

are un PIB pe cap de locuitor mai 
mare decât Ungaria și că urmează 
să depășească și Polonia, dacă 
economia va merge în același 
ritm. România are cea mai bună 
redresare economică din Europa, 
a mai spus premierul, care a 
pretins că datele acestea au fost 
publicate de Banca Mondială. Na, 

să fi e acesta delirul de pe urmă 
al premierului sau al guvernului 
demis, în totalitate?

-Ca să nu mai torn venin
Zic Guvernului: AMIN!
Stinge, Câțule, lumina 
Trage, dracului, cortina,
Că de-atâta duduit
De un an n-am mai dormit.
PS: Guvernanții polonezi
Știu că vrei să-i demolezi?
 

Cică unii dintre români au 
vrut să iasă la miting în 

seara în care România a trecut la 
ora ofi cială de iarnă! Păi, nu? Asta 
nu atentează la libertatea noastră 
de a fi xa ceasul la ce oră vrem noi? 
Nu înseamnă că oculta mondială 
face ce vrea cu timpul nostru, 
anume să ne nimicească psihicul, 
să ne omoare? 

-Săriți lume, săriți frați,
Hai la luptă și nu stați,
Că ăștia, după pădure,
Vor și timpul să ni-l fure!
Neamțul Ioha, trădătorul,
Vezi, nu ține cu poporul!

Liderul PSD, Marcel 
Ciolacu, a declarat că nu 

va vota guvernul minoritar PNL-
UDMR, condus de generalul în 
rezervă Nicolae Ciucă. I-auziți 
ce zice demiurgul provizoriu al 
PSD:  „viața românilor ar deveni și 
mai grea cu un asemenea guvern”.

-Este bine să se știe,
Pe vecie:
Cu liberalii o mierliți,
Cu pesedeii-huzuriți.
Noi, din țara pitpalacu`,
Îi ciripim lui Ciolacu:
Prostul nu-i prost destul,
Dacă nu e și fudul?

 Săptămâna pe scurt 

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
pamfl et de E. Pilaff; www.ziarulploieştii.ro
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TÂNĂR ÎN VÂRSTĂ DE 16 
ANI, ACUZAT DE FURT 

CALIFICAT
Polițiștii Secției nr.1 de Poliție 

Ploiești au fost sesizați prin 
apel 112, de către un bărbat din 
municipiu, cu privire la faptul că 
autori necunoscuți au încercat 
să îi sustragă autoutilitara. Din 
cercetări, potrivit IPJ Prahova, 
a reieșit faptul că, bărbatul ar 
fi  parcat autoutilitara în fața 
imobilului unde locuiește, iar în 

interiorul torpedoului era rezerva 
cheii de contact. Autoutilitara 
a fost găsită avariată în gardul 
unui imobil de pe aceeași stradă. 
De asemenea, bărbatul a mai 
reclamat faptul că i-a fost furată și 
o bicicletă. „În urma informațiilor 
obținute și a investigațiilor 
efectuate de polițiști, persoana 
bănuită de comiterea faptei a fost 
identifi cată și condusă la sediul 
unității, în vederea audierii. 
Totodată, polițiștii au constatat 

faptul că, tânărul de 16 ani ar mai 
fi  sustras o bicicletă și din curtea 
altui vecin”, a precizat IPJ Prahova. 
În cauză a fost întocmit, potrivit 
IPJ Prahova, un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor 
conducere a unui autovehicul pe 
drumurile publice fără a deține 
permis de conducere, furt în scop 
de folosință și furt califi cat.

BĂRBAT ACUZAT 
DE DISTRUGERE ȘI 

TULBURAREA ORDINII ȘI 
LINIȘTII PUBLICE

Polițiștii Secției nr.4 de Poliție 
Ploiești au fost sesizați prin apel 

112, de către un bărbat din Ploiești, 
despre faptul că vecinul său i-ar fi  
distrus autoturismul, cu un obiect 
din lemn. Din primele verifi cări 
efectuate, potrivit IPJ Prahova, 
a rezultat faptul că în timp ce 
bărbatul care a semnalat cazul 
efectua activități de construcție 
la imobilul său, un vecin fi ind 
deranjat de zgomotul produs a 
început să îi adreseze injurii și 
să lovească autoturismul, parcat 
în fața imobilului, spărgându-i 
în totalitate geamurile acestuia. 
Prejudiciul cauzat este de 
aproximativ 2.500 de euro. 
Polițiștii au identifi cat persoana 

recalcitrantă, iar aceasta a fost 
condusă la sediul unității în vederea 
audierii. În baza probatoriului 
administrat, față de bărbatul de 
49 de ani, din Ploiești,  potrivit IPJ 
Prahova, s-a luat măsura reținerii 
pentru 24 de ore, ulterior urmând 
să fi e prezentat Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Ploiești, cu 
propunere de luare a unei alte 
măsuri preventive. „Cercetările 
sunt continuate de către polițiștii 
din cadrul Secţiei nr.4 de Poliţie 
Ploiești sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de distrugere 
și tulburarea ordinii și liniștii 
publice”, a anunțat IPJ Prahova.

 Săptămâna pe scurt 

GIRATORIU DE GIRATORIU DE 
9 MILIOANE 9 MILIOANE 
DE LEI, LA DE LEI, LA 
PĂULEȘTIPĂULEȘTI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Consiliul Județean Prahova a lansat 
procedura de achiziție pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate 
privind realizarea unui patinoar artifi cial 
la Tătărani, comuna Bărcănești. Acesta 
va costa în jur de 300.000 lei, fără TVA, 
dar documentația trebuie să prezinte, 
pe lângă SF,  studiul geotehnic și 
studiul topografi c. Potrivit caietului de 
sarcini, patinoarul artifi cial e necesar 
să întrunească standardele Federației 
Internaționale de Hochei pe Gheață, 
adică să dispună de o lungime de 60 
de metri, o lățime de 30 de metri, o 

suprafață de 6.100 de metri pătrați, plus 
tribune pentru  1.000 de spectatori. 
Clădirea va mai avea vestiare, birouri, 
grupuri sanitare, dușuri, spații tehnice, 
zone acces, iar la etaj-tribune pentru 
spectatori și zone acces. Echipamentele 
presupun sisteme de iluminat, cu 
posibilitatea realizării transmisiilor TV, 
iluminat de orientare, de siguranță, 
iluminat antipanică, de lucru, ambiental, 
sisteme de încălzire (de gardă și de 
confort), sisteme de climatizare cu aport 
de aer proaspăt și recuperare de căldură 
-sisteme sanitare specifi ce, sisteme de 

afi șaj cu ecrane gigant HD, sisteme 
omologate pentru afi șarea scorului 
(tabele de scor). În exterior ar trebui 
amenajate  spații verzi, acces auto, alei 
pietonale. Luna trecută, CJ Prahova a mai 
comandat studii de fezabilitate pentru 
un bazin olimpic de înot și un complex 
sportiv, ambele urmând să fi e realizate 
tot la Bărcănești. 

Consilierii județeni au aprobat studiul de 
fezabilitate și indicatorii tehnico-economici 

pentru sensul giratoriu de la intersecția DJ 155 cu 
DN1, în dreptul comunei Păulești. Investiția face 
parte dintr-o mai veche intenție a CJ Prahova de 
a realiza trei astfel de amenajări pe DN București-
Ploiești-Brașov, în localitățile Bănești, Florești și 
Păulești. Necesitatea giratoriului este explicată 
astfel în documentele CJ: „Zona intersecției 
constituie un punct periculos al DN1, circulația 
autovehiculelor desfășurându-se cu difi cultate pe 
relația Păulești-Ploiești. Aceasta reprezintă un punct 
cu potențial ridicat de producere a accidentelor, atât 
din cauza trafi cului intens existent pe DN1 (27.000 
vehicule fi zice-media zilnică anuală în anul 2015, 
conform datelor CESTRIN, din Recensământul de 
circulație), cât și trafi cului generat de autovehiculele 
de pe DJ 155 (2.009 vehicule fi zice, conform datelor 
Recensământului din 2015). Pentru eliminarea acestui 
punct periculos de pe DN1, prin reducerea riscului 
de producere a accidentelor, pentru organizarea și 
reglementarea circulației autovehiculelor în zona 
intersecției, pentru calmarea și uniformizarea 
trafi cului, se impune execuția în regim de maximă 
urgență a unui sens giratoriu.” Durata de execuție 
este fi xată la patru luni.

Până aici totul pare în ordine. Întrebările însă 
ar putea curge atunci când ne uităm pe indicatorii 
tehnico-economici. Valoarea investiției (inclusiv 
TVA) este estimată la 9.477.110,66 lei. Costurile 
sunt, să recunoaștem, uriașe! Cu acești bani s-ar 
putea cumpăra, de exemplu, 14 apartamente cu 
trei camere, nou-nouțe, în cartierul de lux din 
nordul Ploieștiului! Ce presupune un așa scump 
sens giratoriu? Păi, să vedem: lungime amenajată- 
340,00 m; lățime parte carosabilă-17,00 m; raza 
inelului central-12,00 m; raza exterioară-24,00 
m; lățime parte carosabilă inelară-8,50 m; pantă 
parte carosabilă-2,50%; structură rutieră nouă pe 
2.049,50 mp; îmbrăcăminte rutieră nouă pe 
8.699,50 mp, sistem de iluminat nou stâlp cu 
LED-450,00 m; relocare cablu telecomunicații-
200,00 m; relocare rețea electrică 200,00 m.

În 2015, sensul giratoriu de la intersecția DJ 236 
cu DN1B a costat în jur de 7 milioane de lei, mai 
mult decât a plătit Primăria Brazi pentru 1 kilometru 
de drum de centură!

RECICLEZI CU FILIBANI, PROIECT ÎN 
PREMIERĂ, LA FILIPEȘTII DE PĂDURE
Administrația din Filipeștii de 

Pădure, condusă de primarul 
Ciprian Morărescu, fi ul fostului primar, 

vreme de 24 de ani, Costel Morărescu, a 
pus în practică proiectul inițiat pentru 
prima dată în comuna Ciugud, cel al 
monedelor virtuale, care să încurajeze 
colectarea selectivă a deșeurilor. Moneda 
se va chema Filibani și ea, la sfârșitul 
anului, va fi  preschimbată în bani, 
pentru susținerea altor cauze în rândul 
micuților. Bineînțeles că a fost creată o 
întreagă poveste cu spiridușul Pădurel. 
Primarul a descris inițiativa-pilot chiar 
în acești termeni ce sună a joacă, dar una 
cu efecte grozave: „Când noi vom recicla, 
Pădurel va triumfa! Cum, nu ați auzit 
încă de Pădurel? Acesta este cel mai nou 
prieten al copiilor din Filipeștii de Pădure 
și îi ajută să recicleze, păstrând astfel 
comuna curată. „Pădurel-spiridușul 
reciclator” a apărut, peste noapte, în 
centrul localității noastre și este o stație 
inteligentă de reciclare a PET-urilor 
și a dozelor de aluminiu. În schimbul 
acestor ambalaje, spiridușul Pădurel le 
oferă copiilor FILIbani, monede virtuale. 

Filipeștii de Pădure devine, astfel, prima 
comunitate din Prahova și printre puținele 
din Romania, alături de Primăria Ciugud, 
din județul Alba, care își lansează propria 
monedă virtuală: FILIban. Moneda nu 
are valoare de criptomonedă, ci este doar 
o formă de recompensare a copiilor. Astfel, 
în preajma sărbătorilor de iarnă, Pădurel 
va face o vrajă și va transforma toți 
FILIbanii colectați de copii în bani reali, 
care vor putea fi  folosiți pentru acțiuni 
educaționale sau extrașcolare. Hai să-l 
ajutăm pe Pădurel! Este un spiriduș cu o 
misiune extrem de specială: să păstreze 
comuna curată!” Proiectul a fost realizat 
cu sprijinul companiei SC Genesis 
Biotech. Primăria crede că astfel se va 
stimula protejarea mediului înconjurător 
în comună. Măsura are ca scop și 
pregătirea cetățenilor pentru intrarea în 
vigoare a Legii Garanției, care va prevede 
perceperea și returnarea unei garanții 
pentru ambalajele din plastic, sticlă și 
aluminiu.
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CENTRALE TERMICE LA 
ȘG „GRIGORE MOISIL”

Primăria Ploiești a anunțat că s-au 
fi nalizat lucrările de instalare și 

punere în funcțiune a două centrale 
termice cu putere nominală de 132 KW, 
inclusiv accesoriile și echipamentele 
necesare funcționării acestora (butelie 
egalizare, vas expansiune, pompe de 
circulație electronice, detector de 
gaze, fi ltre, automatizare și materiale 
mărunte), la sala de sport a Școlii 
Gimnaziale „Grigore Moisil”. Având 
o capacitate de 150 de locuri, baza 
sportivă a fost dată în folosință în anul 
2008, fi ind edifi cată prin Programul 

Național de Construcții de Interes 
Public sau Social, Subprogramul „Sali 
de Sport”, derulat prin Compania 
Națională de Investiții. Municipalitatea 
a asigurat fi nanțarea cheltuielilor 
pentru racordurile la utilități (energie 
electrică, apă, canalizare, gaz sau 
alt tip de combustibil utilizat) și de 
întreținere curentă. Centralele și 
montarea au costat 93.772 lei (TVA 
inclus), serviciile fi ind asigurate, în 
baza contractului de furnizare, de  S.C. 
Aqva Termo Sanit SRL. 

afișaj cu ecrane gigant HD sisteme
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LA VOLAN, LA UN PAS DE 
COMĂ ALCOOLICĂ

Un bărbat s-a ales cu dosar 
penal după ce a fost depistat în 
stare de ebrietate. Polițiștii din 
cadrul Biroului Rutier Ploiești, în 
timp ce desfășurau activități de 
supravegehere și control al trafi cului 
rutier pe strada Prelungirea 
Mărășești din municipiu, au oprit 
pentru control un autoturism 
condus de un bărbat care circula 
din direcția DN1 către Șoseaua 

Vestului. „Întrucât conducătorul 
autoturismului emana halenă 
alcoolică a fost testat cu aparatul 
etilotest, care a indicat valoarea de 
1.36 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
motiv pentru care a fost condus 
la o unitate medicală în vederea 
recoltării de mostre biologice de 
sânge”, a precizat IPJ Prahova. În 
cauză a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere a unui autovehicul 
pe drumurile publice sub infl uența 
alcoolului, a mai precizat IPJ 

Prahova, care a anunțat că, totodată, 
bărbatului i-a fost reținut permisul 
de conducere, fi indu-i eliberată 
dovadă fără drept de circulație, ca 
măsura complementară.
ACCIDENT GRAV LA BUCOV. 
UN BĂRBAT ȘI DOI COPII AU 

AJUNS LA SPITAL
Accidentul rutier s-a produs pe 

DN1B, pe raza localității Bucov, după 
ce două auto au intrat în coliziune. 
La fața locului au intervenit echipaje 
ale Poliției, ale Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență și ale 
Serviciului de Ambulanță Județean 
Prahova. Un bărbat în vârstă de 37 
de ani era încarcerat, iar doi copii, 

în vârstă de 8 ani și 11 ani, au fost 
răniți. Conducătorul auto, potrivit 
IPJ Prahova, a fost extras din mașină 
și a necesitat transportul la Unitatea 
de Primiri Urgență a Spitalului 
Județean Ploiești. Tot aici au ajuns și 
cei doi copii răniți. O a patra victimă 

a refuzat transportul la spital. 
VITEZOMAN PE ȘOSEA. 

BĂRBATUL A RĂMAS FĂRĂ 
PERMIS

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, 
în timp ce conducea autoturismul 
în afara localității Băicoi, a fost 
înregistrat de aparatul radar cu 
viteza de 162 km/h, depășind limita 
legală de viteză cu peste 50 km/h. 
„În cauză s-a dispus și reținerea 
permisului de conducere în vederea 
suspendării dreptului de a conduce 
autovehicule pe drumurile publice, 
pentru o perioadă de 90 de zile”, a 
precizat Inspectoratul Județean de 
Poliție Prahova.

 Săptămâna pe scurt 
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Consilierii locali au votat un proiect 
de hotărâre prin care s-a majorat 

taxa de salubritate ce se aplică persoanelor 
care nu au încheiat contracte de ridicare 
a deșeurilor cu operatorul de salubritate. 
Măsura a fost necesară ca urmare a 
scumpirii tarifelor de colectate a deșeurilor 
menajere, practicate în Ploiești. Locuitorii 

care nu dispun de o convenție ofi cială cu 
Rosal vor achita, la Serviciul de Finanțe 
Locale, o taxă de salubritate în valoare de 
18,89 lei pe lună/ persoană. Diferența nu 
este foarte mare față de cetățenii ce au un 
astfel de contract și care plătesc în jur de 
17 lei/lună/persoană. În cazul utilizatorilor 
noncasnici, taxa este de 833,82 lei pe lună.

În nota de fundamentare care a condus 
la luarea deciziei se arată că Spitalul de 

Obstetrică- Ginecologie Ploiești a fost înfi ințat 
în anul 1984, iar din 2010, managementul 
asistenței medicale a fost preluat de către 
Consiliul Județean Prahova. Unitatea a fost 
proiectată și a funcționat cu peste 700 de 
paturi, dar actuala structură organizatorică, 
cu 300 de paturi, nu se dovedește rentabilă 
din punct de vedere funcțional, costurile de 
întreținere fi ind foarte mari. Chiar și așa, cu 
locuri reduse mai mult de jumătate, rata de 
utilizare a paturilor a fost doar de 57,979%, în 
2018, de 53,740%, în 2019 și de 48,41%, în 2020. 
Veniturile obținute din serviciile furnizate 
reprezintă 38,39% din total. Cheltuielile de 
personal sunt acoperite în mare parte din 
subvențiiile din bugetul FNUASS, iar în anul 
2019, cheltuielile de capital realizate au fost cu 
136,82% mai mult decât subvențiile acordate 
de la bugetele locale pentru fi nanțarea 
cheltuielilor de capital din domeniul sănătății. 
Unitatea a înregistrat în anul 2019 un defi cit 
fi nanciar de 694.250 lei. Această inefi ciență a 
determinat analizarea tuturor posibilităților 
de redresare a spitalului, ultima soluție-și cea 

mai radicală- fi ind aceasta, a reorganizării 
Spitalului de Obstetrică- Ginecologie 
Ploiești ca structură exterioară a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești, cu menținerea 
numărului de paturi la nivelul noii structuri 
sanitare și a personalului angajat, în limita 
normativului. În hotărâre se mai arată că 
„personalul tehnic-economic-administrativ 
și de întreținere se preia de către Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești, cu încadrarea 
în normativul de personal sau, după caz, se 
redistribuie la alte unități sanitare din rețeaua 
Consiliului Județean Prahova. Patrimoniul 
Spitalului de Obstetrică - Ginecologie Ploiești, 
stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere 
la data predării-preluării, însoțit de balanța 
de verifi care sintetică, contul de rezultat 
patrimonial, situația fl uxurilor de trezorerie, 
conturile de execuție întocmite pe fi ecare sursă 
de fi nanțare și celelalte anexe, inclusiv cele care 
se întocmesc la fi nele anului, potrivit normelor 
în vigoare, se preia de către Spitalul Județean 
de Urgență Ploiești, prin protocol de predare-
preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern.”
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SPITALUL DE DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE SE SPITALUL DE DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE SE 
TRANSFORMĂ ÎN SECȚIE EXTERIOARĂ A SPITALULUI TRANSFORMĂ ÎN SECȚIE EXTERIOARĂ A SPITALULUI 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTIJUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI

De câțiva ani există discuția că Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești nu 
este rentabil din punct de vedere funcțional. Și de la bun început a existat ideea 

plasării acestei unități în gestiunea Spitalului Județean de Urgență Ploiești. De altfel, 
în 2019, Consiliul Județean și-a dat acordul de principiu privind reorganizarea celor 
două entități. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat zilele trecute, când Guvernul României 
a emis o decizie în acest sens. Formularea este, dar numai din punct de vedere juridic, 
următoarea: „Hotărâre a Guvernului privind desfi ințarea Spitalului de Obstetrică-
Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică 
în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești.”

SE REIAU SE REIAU 
LUCRĂRILE DE LUCRĂRILE DE 
PROTEJARE A PROTEJARE A 

DIGULUI DE LA DIGULUI DE LA 
FOSTA RAMPĂ FOSTA RAMPĂ 

DE GUNOIDE GUNOI

Vă mai amintiți? În urmă cu un an, am 
fost aproape de un accident ecologic 

major. Apele râului Teleajen au rupt digul 
din spatele fostei rampe de gunoi, iar un mal 
de pământ s-a prăbușit, fi ind deja luat de râul 
Teleajen. La acea vreme, ISU și Primăria Ploiești 
au intervenit prompt, dar numai cât să pună în 
siguranță digul. Municipalitatea va relua acum 
lucrările de protecție a malului. În lipsa unor 
fonduri consistente, autoritățile au decis să 
plaseze în proximitate dale din beton de 6 tone, 
scoase de la terasamentul liniilor de tramvai, 
care vor juca rol de gabioane. Primarul Andrei 
Volosevici crede că intervențiile vor începe 
în luna decembrie. Fosta groapă de gunoi din 
Ploiești a fost ecologizată de Consiliul Județean, 
din fonduri europene, ulterior fi ind predată 
Primăriei. Deșeurile au fost acoperite cu o 
membrană protectoare, iar ulterior întreaga 
zonă a fost sistematizată și înierbată, pe alocuri 
plantându-se și câțiva copaci. 

Cu 23 de voturi favorabile din tot atâtea 
exprimate, Consiliul Local Ploiești 

a aprobat actualizarea tarifelor pentru 
contractul de dezinsecție, deratizare și 

dezinfecție, încheiat cu fi rma Coral Impex. 
La prima vedere, prețurile sunt minore, dar 
adunate, ilustrează de ce municipalitatea 
alocă anual 4,4 milioane de lei pentru toate 

aceste servicii. Pesemne, la anul, suma 
va fi  insufi cientă. Vă oferim doar câteva 
exemple de tarife majorate: dezinfecție 
platforme gospodărești, scumpire de la 
0,3199 lei/mp, la 0,4611 lei/mp; 
dezinfecție clădiri publice, majorare 
de 6,67 ori, de la 0,0193 lei/mp, la 
0,1289 lei/mp; dezinfecție mijloace 
de transport în comun, majorare de 
3, 42 ori, de la 0,0463 lei/mp, la 
0,1587 lei/mp; dezinfecție încăperi 
în cadrul condominiilor (tobogane), 
scumpire de 1,93 ori, de la 0,1295 lei/mp, 
la 0,2506 lei/mp.

u23devoturifavorabiledintotatâtea dezinfecție încheiat cu firma Coral Impex

TAXĂ DE SALUBRITATE MAJORATĂ PENTRU TAXĂ DE SALUBRITATE MAJORATĂ PENTRU 
PLOIEȘTENII CARE NU AU CONTRACT CU ROSAL

S-AU SCUMPIT S-AU SCUMPIT 
TARIFELE PENTRU DDDTARIFELE PENTRU DDD

 continuare din pagina 1
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ACCIDENT MORTAL PE 
DN72. ȘOFERUL UNUI 

AUTOTURISM A MURIT
Accidentul rutier s-a produs 

pe DN72, în zona Bauelemente, 
după ce un autoturism a intrat în 
coliziune cu o autoutilitară care 
transporta fi er. Potrivit IPJ Prahova, 
autoturismul era condus de un 
bărbat în vârstă de 53 de ani, iar 
autoutilitara de un tânăr în vârstă 
de 28 de ani. La sosirea echipajelor 
de la Serviciul de Ambulanță 

Prahova și ISU Prahova, bărbatul 
în vârstă de 53 de ani era încarcerat 
și inconștient. Medicii de la SAJ 
Prahova au început manevrele de 

resuscitare. Din păcate, bărbatul 
în vârstă de 53 de ani a decedat. 
Celălalt conducător auto a  fost 
testat cu aparatul etilotest, iar 
rezultatul a fost negativ, potrivit IPJ 
Prahova. Trafi cul rutier a fost blocat 
pe relația Ploiești - Târgoviște, în 
zonă circulația desfășurându-se 
alternativ.

ACCIDENT FEROVIAR 
MORTAL ÎN APROPIERE DE 

GARA HOMORÂCIU
Tragedia s-a produs în zona 

gării din localitatea Homorâciu. 
Polițiștii Serviciului Județean 
de Poliție Transporturi Prahova 

au fost sesizați, prin apel 112, 
de către mecanicul de tren, cu 
privire la faptul că la intrarea în 
stația Homorâciu, o persoană a 
fost lovită de tren. „La fața locului 
s-au deplasat de urgență polițiștii 
care au constatat că cele sesizate 
se confi rmă, fi ind vorba despre 
un tânăr în vârstă de 20 de ani”, a 
precizat IPJ Prahova. Pompierii 
militari, precum și medicii 
Serviciului de Ambulanță Județean 
ajunși la fața locului au constatat 
că victima era decedată. În cauză, 
potrivit IPJ Prahova, a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă.

TREI AUTO IMPLICATE 
ÎNTR-UN ACCIDENT, LA 

VĂLENII DE MUNTE
Cele trei autoturisme au intrat în 

coliziune pe raza orașului Vălenii 
de Munte, iar în urma impactului o 
femeie, în vârstă de 57 de ani, a fost 
rănită. Victima a fost transportată 
la spital, pentru îngrijiri medicale 
de specialitate. „Conducătorii 
autoturismelor au fost testați cu 
aparatul etilotest, rezultatele fi ind   
negative”, a precizat Inspectoratul 
Județean de Poliție Prahova. În 
zonă nu au fost probleme legate de 
trafi c. 
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Deși până acum nu a 
realizat mai nimic din 

cele patru proiecte europene 
(două la Breaza și Filipeștii de 
Târg, desfășurate de CJ Prahova 
și două la Călinești și Sinaia, 
proiecte gestionate de DGASPC), 
Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Prahova și Consiliul Județean 
Prahova pregătesc un alt proiect 
pentru a-l depune spre fi nanțare 
UE prin Programul Operațional 
Regional. 

Este vorba despre închiderea 
Centrului de Plasament din 
cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare „Sfântul Andrei” 
Ploiești, unitate în care sunt 
ocrotiți în prezent 53 de copii/
tineri și construirea de noi spații 
de cazare a asistaților + centre 
de zi. Două case de tip familial, 
fi ecare cu 12 locuri, pentru 24 de 
copii preluați de la „Sf. Andrei”, 
precum și un centru de zi pentru 
copii ar urma să fi e realizate 
în orașul Boldești-Scăeni. 
Costurile, potrivit studiului 
și a indicatorilor aprobați de 
CJ Prahova, sunt estimate la 
6.649.514,33 lei, inclusiv TVA, 
din care 4.844.000 lei reprezintă 
valoarea eligibilă a proiectului, 

contribuția CJ Prahova 
însemnând 1.805.514,33 lei 
- cheltuielile neeligibile ale 
proiectului și 96.880,00 lei (2%) 
- valoarea contribuției la totalul 
cheltuielilor eligibile.

Alte două case de tip familial, 
tot pentru 24 de copii preluați 
de la „Sf. Andrei”, precum și un 
centru de zi pentru copii, vor 
fi  realizate în comuna Râfov. 

Valoarea investiției va fi  de 
7.260.381,73 lei, inclusiv TVA, 
din care 4.844.000 lei reprezintă 
valoarea eligibilă a proiectului, 
2.416.381,73 lei - cheltuielile 
neeligibile ale proiectului, 
suportate din bugetul CJ 
Prahova și 96.880,00 lei (2%) - 
valoarea contribuției la totalul 
cheltuielilor eligibile, plătite tot 
de CJ Prahova. 

Deputatul George Ionescu, un 
cunoscut susținător al lui Ludovic 

Orban, a părăsit grupul parlamentar al 
PNL și cel mai probabil se va alătura 
acestuia în noua construcție politică pe 
care o pregătește. Ionescu, vechi membru al 
PD-L, s-a alăturat liberalilor după fuziunea 
dintre cele două partide și e posibil să 
nu împărtășească valorile autentice ale 
partidului. El a demisionat odată cu 
ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care 
vorbește despre „o gașcă” ce va distruge 
partidul. Este de așteptat ca și un alt 
deputat „de import”, ce a candidat pe listele 
din Prahova, Alexandru Nazare, atașat de 
gruparea Orban, să facă același gest. Până 
acum, au mai părăsit PNL Ludovic Orban, 
Ionel Ștefan, Alexandru Kocsis, Ionel 
Dancă, Constantin Șovăială, Luminița 
Barcari și Ovidiu Florean.

GEORGE GEORGE 
IONESCU IONESCU 

A PĂRĂSIT A PĂRĂSIT 
GRUPUL GRUPUL 
PNL DIN PNL DIN 

PARLAMENTPARLAMENT

ș

Chiar este o problemă 
mare dacă urșii au 

coborât din Carpați și au ajuns 
în zona dealurilor joase! Cel 
mai recent caz s-a petrecut în 
comuna Vadu Săpat, când un 
exemplar a fost văzut într-o 
plantație de cătină, din satul 
Ghinoaica, situat la o altitudine 
de 550-600 m. Specialiștii 
sunt de părere că animalele 
au migrat după mâncare, 
părăsind arealul de munte, 
specifi c speciei. Autoritățile nu 
au putut face altceva decât să 

alerteze populația. Primarul 
Adrian Tabârcă le-a transmis 
consătenilor următorul mesaj: 
„Protejați-vă pe dumneavoastră 
și animalele din gospodărie. 
Dacă îl zăriți, nu încercați să vă 
apropiați de el sau să îl hrăniți. 
Urșii sunt animale periculoase. 
Dacă este necesar să traversați 
zona menționată, încercați să nu 
plecați la drum singuri. Faceți 
zgomot de intensitate medie, 
astfel încât ursul să fi e alertat 
de la distanță și din timp de 
prezența dvs. Cel mai probabil, 

va evita zonele zgomotoase. Fiți 
precauți și puneți siguranța pe 
primul loc!” Ca să mai întrebăm 
dacă interesează pe cineva acest 
aspect este aproape inutil. Am 
văzut în ce manieră superfi cială 
este tratată această problemă! 
Subiectul este mereu consumat 
între autorități și organizațiile 
de protecție a animalelor, iar 
din această ecuație lipsește 
întotdeauna omul de la sat, 
cel afectat direct de prezența 
urșilor unde te aștepți mai 
puțin.
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Un parteneriat al 
Primăriei Ploiești 

cu Grupul Rompetrol face 
posibilă continuarea acțiunilor 
de refacere a unor locuri 
de joacă din oraș. De data 
aceasta este vorba despre 
spațiile de pe strada Gh. 
Grigore Cantacuzino (vizavi 
de supermarket Kaufl and), 
strada Triumfului, strada 
Griviței și strada Cameliei 
(lângă biserică). Lucrările au 
început cu locul de joacă de pe 
Cantacuzino, acesta urmând 

să fi e echipat cu tobogan, 
balansoare pe arcuri sau clasice, 
leagăn, carusel,  pavaj cu dale 
cauciucate elastice, antitraumă, 
destinat siguranței celor mici, 
bănci, pubele etc. Valoarea 
investiției este de 289.522 
lei. Primăria anunță că „va 
continua să deruleze lucrări de 
modernizare, dar și să dezvolte 
parteneriate similare, în vederea 
realizării a cât mai multor locuri 
de joacă sau zone de recreere și 
agrement, moderne și sigure, în 
oraș.”
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contribuția CJ Prahova Valoarea investiției va fi de

INCREDIBIL: URȘII AU COBORÂT INCREDIBIL: URȘII AU COBORÂT 
ÎN ZONA DEALURILOR JOASE!ÎN ZONA DEALURILOR JOASE!

REABILITARE LOCURI DE JOACĂREABILITARE LOCURI DE JOACĂ

PROIECT PENTRU PROIECT PENTRU 
ÎNCHIDEREA CSC ÎNCHIDEREA CSC 

„SF. ANDREI” PLOIEȘTI „SF. ANDREI” PLOIEȘTI 
COPIII AR PUTEA FI MUTAȚI LA RÂFOV 
ȘI BOLDEȘTI SCĂENI, ÎN 4 CASE NOI

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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PNRR-UL ROMÂNIEI A PRIMIT APROBAREA FINALĂ

La o lună de la acceptarea de către 
Comisia Europeană, Planul Național 

de Redresare și Reziliență al României a fost 
aprobat și de Consiliul Ecofi n, care reunește 
miniștrii de Finanțe și ai Economiei 
din statele membre UE. La ședință au 
participat premierul Florin Cîțu și ministrul 
Finanțelor, Dan Vîlceanu. Primii bani, vreo 
3,7 miliarde de euro, dacă va avea cine să-i 
ceară ori cine să îi cheltuie, ar trebui să 
sosească în decembrie. PNRR înseamnă 
107 investiții majore și 64 de reforme 
administrative, în valoare de 29,2 miliarde 
euro. Fostul ministru al   Investițiilor și 
Proiectelor Europene Cristian Ghinea 
a arătat care este miza PNRR și țintele 
importante pe care trebuie să le atingem, 
până în 2026:

Apă și canalizare:
-1.600 km rețele de apă construite, în 

localități cu peste 2000 locuitori;
-2.500 km rețele de canalizare în localități 

peste 2.000 de locuitori; 
-400 de rețele de canalizare în cele cu mai 

puțin de 2.000 de locuitori;
-88.400 de gospodării conectate 

prin programul național „Prima 
conectare la apă și canalizare.”

Păduri:
-56.700 de hectare noi de pădure plantate;
-3.150.000 de metri pătrați noi suprafețe 

de păduri urbane create;
-13.800 de insule ecologice digitalizate 

pentru colectarea selectivă a deșeurilor
Transport:
-429 de kilometri de autostradă nou 

construiți;
-48% din punctele negre eliminate, acolo 

unde sunt cele mai multe accidente rutiere;
-2.851 km cale ferată construiți/

modernizați;
-12,7 km de rețea nouă de metrou 

(București și Cluj).
Valul Renovării:
-Renovarea energetică moderată/

aprofundată a cca 4,3 milioane metri pătrați 
de blocuri de locuințe (circa 1.000 - 1500 
blocuri) și, respectiv, 2,3 mil. mp de clădiri 
publice (circa 2.000 de clădiri).

Energie:
-Instalarea și conectarea la rețea a cel 

puțin unei capacități suplimentare de 3.000 
MW de energie din surse regenerabile 
(eoliană și solară);

-Rețeaua de distribuție a gazelor 
regenerabile din regiunea Oltenia trebuie 

să fi e fi nalizată și funcțională și va 
transporta cel puțin 20% gaz regenerabil 
atunci când va fi  pus în funcțiune complet.
Transformare digitală:

-8,5 milioane cetățeni vor avea cartea de 
identitate electronică;

-Cel puțin 60 de instituții de sănătate 
publică digitalizate și 200 de facilități de 
sănătate publică vor benefi cia de sisteme IT 
și infrastructură digitală.

Reforma ANAF:
-60% dintre toate serviciile pentru 

persoanele juridice plătitoare de taxe 
disponibile la sfârșitul anului 2024 vor fi  
accesibile online;

-Reducerea decalajului TVA cu 5 puncte 
procentuale în 2026 comparativ cu valoarea 
din 2019;

Mediul de afaceri și cercetare:
-5.400 de contracte de fi nanțare prin 

Schema de minimis pentru digitalizarea 
IMM-urilor;

-280 de contracte de fi nanțare prin 
Schema de minimis pentru ajutarea fi rmelor 
din România în procesul de listare la bursă.

Fondul local:
-4.142 locuințe pentru tineri din 

comunități/grupuri vulnerabile;
-1.104 locuințe pentru specialiști în 

sănătate și educație;
-1.135 vehicule noi nepoluante cu zero 

emisii gaze de eșapament;
-13.200 puncte de încărcare funcționale, 

pentru vehicule electrice. 
Turism:
-12 rute (trasee) culturale dezvoltate și 

marcate;
-crearea de muzee și memoriale ale 

opresiunii;
-3.000 de km de trasee velo naționale.
Sănătate:
-200 de centre comunitare construite sau 

renovate, care au dotări noi și personal;
-3.000 de cabinete ale medicilor de 

familie sau asociații de cabinete echipate sau 

renovate, acordând prioritate cabinetelor 
situate în regiuni și zone mai puțin 
dezvoltate;

-300 de comunități slab deservite, 
inclusiv comunitatea romă, vor avea acces 
la asistență medicală comunitară;

-25 de unități de terapie intensivă pentru 
nou-născuti echipate, inclusiv cu ambulanțe 
pentru nou-născuți (pentru centrele 
regionale);

-25 de unități sanitare publice/spitale 
publice care benefi ciază de infrastructură 
nouă;

-30 de facilități nou construite/renovate 
și dotate care furnizează asistență medicală 
ambulatorie

Social:
-150 de servicii comunitare pentru copiii 

în situații de risc: (menținerea a 4.500 de 
copii în familie);

-150 de servicii comunitare pentru 
persoanele cu dizabilități (1.600 de persoane 
cu dizabilități, pe an).

-tichete de muncă (benefi ciari, cel puțin 
60 000 de lucrători casnici/prestatori);

-50 de servicii comunitare modernizate 
pentru persoane cu dizabilități;

-55 de noi servicii comunitare pentru 
persoanele cu dizabilități.

Educație:
-110 creșe înfi ințate și operaționalizate și 

412 servicii complementare (în localitățile 
izolate, dezavantajate);

-2.500 de școli incluse în programul de 
abandon vor fi  complet digitalizate prin 
achiziționarea echipamentului necesar 
(tablete, imprimante, routere);

-cel puțin 5.200 de școli dotate cu resurse 
tehnologice noi pentru laboratoarele IT;

-cel puțin 3.600 de școli dotate cu 
infrastructură și echipamente tehnologice 
noi;

-3 consorții școlare rurale create pentru a 
consolida mediul educațional rural.

Fostul premier PSD al României, 
Sorin Grindeanu, cel care a reușit 

să scoată sute de mii de români în 
stradă, cu OUG 13, a devenit președinte 
interimar al Camerei Deputaților. Deși, 
în urma demisiei lui Ludovic Orban, a 
existat o înțelegere între PNL și USR să 
preia interimatul prin rotație, iar după 
Florin Roman (PNL) ar fi  urmat Cristina 
Prună (USR), noile aranjamente au dat 
votul în Biroul Permanet Partidului 
Social-Democrat. Liberalii s-au abținut 
de la vot, USR s-a opus, dar Grindeanu 
a reușit să obțină această funcție cu 
voturi de la PSD, UDMR, minorități și 
AUR. „A fost un vot în care cei de la 
PSD și ceilalți-7 au votat pentru mine. 
Următoarea propunere era dna Prună. 
Având majoritate, nu s-a mai supus la 
vot”, a spus Grindeanu. Liderul PSD, 
Marcel Ciolacu, a jubilat, la rândul 
său: „Mă bucur că domnul Grindeanu 
a reușit să creeze o majoritate în 
Parlament, să fi e președinte interimar.”

Think tank-ul  VoteWatch Europe 
a realizat, recent, clasamentul 

„Infl uence Index 2021: Top 100 most 
politically infl uential MEPs.” Potrivit 
acestuia, România a fost desemnată a treia 
cea mai infl uentă țară din punct de vedere 
politic în Parlamentul European, în urcare cu 
o poziție față de anul trecut și cu patru locuri 
față de precedentul legislativ.  Pe primele 
două locuri se poziționează Germania și 
Spania. România este urmată de Portugalia, 
depășind însă state mult mai puternice, 
cum ar fi  Franța, Belgia, Finlanda, Olanda, 
Italia sau Polonia. Performanța se leagă și de 
faptul că europarlamentarii români fac parte 
din cele mai puternice trei grupuri politice, 
S&D, Renew și PPE, ocupând cele mai multe 
funcții și în cadrul grupurilor politice, dar 
și în Parlamentul European. De exemplu, 
din 33 de parlamentari europeni, 16 ocupă 
poziții de vicepreședinte de comisie și trei de 
președinte de comisie.

Românii care dețin funcții de președinți 
de comisii sunt:  Cristian Bușoi  (PNL), 
Siegfried Mureșan  (PNL) și Dragoș 
Tudorache  (USR). Vicepreședinți 
sunt Carmen Avram  (PSD),  Traian 
Băsescu (PMP), Dragoș Benea (PSD), Vlad 
Botoș  (USR),  Daniel Buda  (PNL),Tudor 
Ciuhodaru  (PSD),  Maria Grapini  (PPU), 
Mircea Hava (PNL), Dan Motreanu (PNL), 
Victor Negrescu  (PSD), Dan Nica  (PSD), 

Nicolae Ștefănuță  (USR), Lorant 
Vincze (UDMR) și Iuliu Winkler (UDMR). 
Siegfried Mureșan și Rovana Plumb sunt 
vicepreședinți pentru grupul PPE și, 
respectiv, grupul S&D. Până acum câteva 
săptămâni, cea mai înaltă poziție a fost 
deținută de Dacian Cioloș, președinte al 
grupului Renew Europe.
CIOLOȘ, AL TREILEA CEL MAI 

INFLUENT OM DIN PE
Și pentru că a venit vorba de Cioloș, 

acesta a fost desemnat al treilea cel mai 
infl uent membru al Parlamentului European 
din punct de vedere politic, în urcare cu 
cinci poziții față de ediția precedentă. Cioloș 
este devansat doar de președintele instituției, 

David Sassoli și de șefa grupului Socialiștilor 
și Democraților Europeni, Iratxe Garcia 
Perez. Cioloș, la primul său mandat de 
europarlamentar, deține în special o mare 
infl uență politică datorită funcției sale 
anterioare de prim-ministru al României 
(2015-2017), de comisar european pentru 
agricultură și funcției de președinte al  
Renew Europe, fi ind considerat „un actor 
cheie în cadrul Parlamentului European.” 
Românul îi devansează  pe eurodeputați 
precum germanul Manfred Weber, liderul 
grupului PPE, spaniolul Juan Fernando 
López Aguilar, președintele Comisiei LIBE 
sau italianul Antonio Tajani, președintele 
Comisiei AFCO și fost președinte al 
Parlamentului European.

M

a o lună de la acceptarea de către Păduri:
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VEOLIA ENERGIE PRAHOVA VEOLIA ENERGIE PRAHOVA 
ANUNȚĂ CĂ REZILIAZĂ CONTRACTUL ANUNȚĂ CĂ REZILIAZĂ CONTRACTUL 

DE TERMIE LA PRIMĂVARĂ
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Veolia Energie Prahova a anunțat, 
săptămâna trecută, printr-un 

comunicat de presă, că va rezilia, de 
la 31 martie 2022, contractul pentru 
alimentare cu energie termică și apă 
caldă în Ploiești. Acesta ar fi  expirat 
oricum în luna mai. În același timp, 
operatorul și municipalitatea i-au 
asigurat pe benefi ciari că nu vor avea 
de suferit în această iarnă, căldura fi ind 
livrată necondiționat.
VEOLIA NE TRECE IARNA 

ȘI APOI PLEACĂ
În informarea publică se arată: 

„Veolia Energie Prahova anunță 
rezilierea Contractului de delegare 
prin concesiune în baza căruia asigură 
serviciul de alimentare cu energie 
termică pentru municipiul Ploiești. 
Rezilierea înainte de   termen nu va 
avea niciun impact asupra ploieștenilor, 
în ceea ce privește furnizarea apei 
calde și a căldurii pe parcursul iernii 
care urmează.  În ciuda pierderilor 
fi nanciare importante înregistrate lunar, 
Veolia Energie Prahova va asigura 
continuitatea furnizării cu apă caldă și 
încălzire către ploieșteni, cu mult peste 
cele 90 de zile stabilite contractual, 
încetarea contractului având loc abia la 
data de 31.03.2022, când sezonul rece va 
fi  închis legal.”

CAUZELE ANUNȚATEI 
REZILIERI

Care ar fi  rațiunea acestei hotărâri, 
având în vedere că, anii trecuți, Veolia 
nu s-ar fi  lăsat dusă cu niciun chip din 
Ploiești? Ne spun ofi cialii operatorului: 

„Decizia vine în contextul conjugat 
al deteriorării accelerate a situației 
fi nanciare a concesiunii rețelei de 
încălzire, al unui tarif care nu acoperă 
nici pe departe costurile furnizării 
serviciului public și al creșterii masive a 
prețurilor la gaze la nivel mondial, toate 
acestea plasând furnizorul de apă caldă 
și căldură într-o situație nesustenabilă.”

ACUZAȚII LA ADRESA 
PRIMĂRIEI

Conducerea Veolia pune pierderile 
și pe seama unor sincope contractuale: 
„dezechilibrul fi nanciar se datorează 
(n.n.- este cauzat, nu „datorat”) 
neîndeplinirii obligațiilor contractuale 
de către autoritățile locale, inclusiv 
neplata la timp a subvenției datorate 
sau neaprobarea la timp a ajustării 
tarifare cuvenite. Veolia a informat 
autoritățile locale în această dimineață, 
în conformitate cu clauza contractuală 
de reziliere”.

CE SPUNE PRIMARUL
Imediat, primarul Andrei Volosevici 

a organizat o conferință de presă prin 
care a încercat să diminueze efectele 
unui asemenea anunț: „Vom asigura 
acest serviciu public fără probleme, cel 
puțin până pe 31 martie. Ploieștenii vor 
plăti același tarif. Obligația mea este 
să explic lucrurile și în același timp să 
liniștesc foarte clar populația Ploieștiului 
care se încălzește prin sistemul centralizat 
că nu va fi  nici cea mai mică problemă în 
sensul furnizării căldurii și apei calde în 
acest sezon.”

ȘI TOTUȘI...
Problema nu este una nouă; ea 

există încă din mandatul trecut, atunci 
când a și fost prelungit contractul cu 
Veolia. Dar astăzi, în fi ne, la primăvară, 
un pericol există. Vom explica de ce. 
Primăria Ploiești și Consiliul Județean, 
cei doi coproprietari ai sistemului de 
producere, transport și distribuție 
a apei calde și agentului termic, 
au fondat Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Termo Prahova”. 
Pe scurt, ADI-Termie. Președinte a 
fost numit fostul primar al Câmpinei, 
Horia Tiseanu. ADI are ca sarcină, 
printre altele, să gestioneze sistemul și 
să se ocupe de licitația pentru viitorul 
operator. Întrebarea este: este timp ori 
se va mișca atât de rapid asociația încât 
să desemneze un operator înaintea 
încheierii contractului cu Veolia ori 
va fi  nevoie de un nou compromis, 
exprimat, ca să zicem așa, ca orice 
captiv, în prețuri dictate de un monopol 
asumat?

VOLOSEVICI 
AVERTIZEAZĂ

Primarul Andrei Volosevici a 
făcut un apel către partenerii de la CJ 
Prahova, pentru a urgenta procedurile, 
astfel încât municipiul să nu rămână 
fără apă caldă după 1 aprilie: „Este cel 
mai complicat caiet de sarcini. De  mai 
bine de cinci luni tot solicit să ne grăbim 
și îmi prezint public îngrijorarea. 
Primăria Ploiești este captivă, nu are 
variantă de lucru, dat fi ind faptul că 
face parte dintr-un ADI. În acest ADI, 
Consiliul Județean este liderul pe tot ceea 
ce înseamnă partea de caiet de sarcini. 
Sunt convins că acest subiect este în 
atenția președintelui Iulian Dumitrescu 
și a consilierilor. N-am vreun dubiu 
că, în urma modului în care discutăm, 
în urma eforturilor fi nanciare care se 
fac și, nu în ultimul rând, eforturilor 
fi nanciare pe care le așteptăm de la 
Guvern, vom reuși să trecem prin acest 
sezon de iarnă fără probleme, dar am 
această îngrijorare legată de modul în 
care se va termina procedura de selecție, 
în contextul în care nimeni nu poate ști 
dacă vor fi  sau nu contestații.”

SPRIJIN DE LA GUVERN
Premierul interimar Florin Cîțu 

a admis că, în condițiile creșterii 
tarifului la energie și gaze, este nevoie 
de o intervenție a Guvernului pentru a 
sprijini orașele în problema asigurării 
căldurii în această iarnă. Cîțu a insistat 
pe stabilirea unor criterii în funcție de 
care să se acorde ajutorul fi nanciar.

Cea mai veche rafi nărie din România, am 
numit „Steaua Română”, din Câmpina, a fost 

achiziționată de societatea de construcții din localitate, 
Soceram, în urma unei tranzacții de circa 5 milioane 
de euro, perfectată în ultima parte a lunii octombrie. 
Money.ro scrie că este vorba despre un teren de 17 
hectare, cu o parte din construcțiile afl ate pe acesta. 
Înfi ințată în 1895, rafi năria a intrat în faliment în 2020, 
după alți opt ani de insolvență. Anul trecut, activele au 
fost cumpărate de către TDR Energy SRL București, 
care apoi a revândut către Mouse Design Construct SRL 
16 batale de gudroane acide. Tot atunci a fost înstrăinat 
și stadionul rafi năriei, precum și o parte a terenului de 
pe Calea Doft anei. Așadar, tranzacția dintre Soceram 
și TDR Energy nu include cele 16 batale, stadionul 
și o suprafață din Calea Doft anei. Noul proprietar, 
câmpinean de fel, dorește să amenajeze aici un parc, 
inclusiv un loc de joacă extins pentru copii, un muzeu 
al industriei câmpinene, precum și să construiască 
niște sedii comerciale sustenabile energetic. De altfel, 
Soceram va colabora cu cetățenii orașului în ceea ce 
privește dezvoltare proiectului. 

Sâmbătă, 30 octombrie, a avut loc Conferința de 
alegeri județene a Partidului Mișcarea Populată. 

Președinta în exercițiu, Cătălina Bozianu, a fost 
reconfi rmată în această poziție pe care o deține aproape 
de la înfi ințarea fi lialei judeţene a PMP. Noua structură 
de conducere este alcătuită din secretar general- Adina 
Elena Chițu, secretar general adjunct- Gabriela Șerban, 
16 vicepreședinți, 16 secretari executivi și trezorierul. 
Noul staff  a declarat: „Echipa PMP Prahova are proiecte 
concrete pentru prahoveni: infrastructură de bază pentru 
toți prahovenii, respectarea standardelor de mediu, 
grădinițe, creșe și aft er-school pentru toți copiii noștri, 
dispensar în fi ecare sat, dezvoltarea brandului „Made 
în Prahova”, sprijin real pentru antreprenorii prahoveni. 
Prin consilierii noștri județeni, ne vom asigura că 
proiectele PMP vor deveni realitate pentru români!” În 
plan politic, PMP are intenția de a reconstrui fi lială cu 
fi lială: „vom comunica cu fi ecare prahovean, vom regândi 
strategia noastră politică locală și vom deveni vocea 
prahovenilor în comunitate.”

2.605 persoane s-au 
vaccinat   în cadrul campaniei 
de vaccinare împotriva 
Covid-19 „Maratonul pentru 
Viață”, organizată de Primăria 
municipiului Ploiești. 

Acțiunea a fost extinsă în 
sensul în care un centru mobil 
a fost deschis și în campusul 
Universității „Petrol-Gaze”, iar 

echipe mobile s-au deplasat la 
Căminul de Bătrâni, organizat 
în cadrul Administrației 
Serviciilor Sociale Comu-
nitare Ploiești, la un centru 
similar din municipiul 
Câmpina, în comuna Gura 
Vadului și la diferite persoane 
nedeplasabile, din municipiul 
Ploiești.

SOCERAM A SOCERAM A 
CUMPĂRAT CUMPĂRAT 

„STEAUA ROMÂNĂ”„STEAUA ROMÂNĂ”

CĂTĂLINA BOZIANU,CĂTĂLINA BOZIANU,  
RECONFIRMATĂ LA RECONFIRMATĂ LA 
CONDUCEREA PMPCONDUCEREA PMP

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

PRIMARUL ANDREI VOLOSEVICI DĂ ASIGURĂRI 
CĂ PLOIEȘTENII NU VOR AVEA DE SUFERIT
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MARATON AL VACCINĂRII, MARATON AL VACCINĂRII, 
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Pe durata crizei gazelor (criză despre care cetățenii au fost mai mult avertizați decât să-i simtă consecințele negative), mai 
mulți lideri de partid „și-au rezolvat” relațiile lor cu scena politică de la Chișinău. Unul câte unul, după ani buni în care 

deciziile lor ne-au drămăluit două decenii și mai bine, deloc fericit, soarta noastră, iată că în nici jumătate de an aceștia părăsesc 
funcțiile și chiar politica. Unii cu capul sus, după cum se declară, alții cu rânza umfl ată, cum se constată din propriile lor declarații, 
alții cu „ciocul mic”, ca să nu le aplicăm altă zicală, mai puțin inteligentă. Altădată infl uenți, acum, dacă nu mai sunt printre cei 
din linia întâi și nu mai țin practic nici o sfoară a politicii sau li s-au rupt hățurile de la căruțele partidului, părăsesc avanscena. 
Doar că nu ca adevărați actori, ale căror nume rămân acoperite de glorie sau cel puțin în memoria multor spectatori, ci mai 
degrabă ca niște outsideri ghinioniști. Singurul care încă nu a părăsit timoneria corabiei sale politice este Vladimir Voronin, cel 
care i-a moșit pe mulți dintre cei ce au dus Republica Moldova în cele mai tenebre hățișuri politice și sociale. 

DEMISII CURIOASE, CE DUC CU GÂNDUL LA... ALIANȚE MONSTRUOASE

DEMISII DE ONOARE SAU REGURGITĂRI 
AMARE?

Dacă retragerea lui Petru Lucinschi și demisiile 
lui Dumitru Moțpan și Iurie Roșca pot fi considerate 
naturale, odată cu sucombarea formațiunilor politice ale 
căror lideri au fost (PPCD juridic nu s-a autodizolvat, 
dar din 2014 nu mai participă la nici un scrutin, fiind 
practic lipsă în peisajul politic), apoi lanțul (că nu 
merită calificativul pleiada) demisiilor liderilor politici 
din actuala generație ține mai degrabă de eșecurile, 
răsunătoare sau mai puțin sonore, din ultimul scrutin, 
al alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. 
Poate cu excepția ultimei duble demisii, de la partid 
și din legislativ, a lui Igor Dodon, adevăratul motiv al 
retragerii sale urmând să-l identificăm peste un timp. 

De fapt, startul seriei neașteptatelor și totodată 
previzibilelor abdicări l-au dat Renato Usatîi și Andrei 
Năstase. Primul și-a anunțat plecarea din politică, dar și 
de la primărie, chiar a doua zi după alegeri, dezamăgit 
de eșecul blocului său care nu a intrat în Parlament. E 
drept, oficial s-a retras la începutul lunii septembrie, în 
pofida mai multor manifestații în susținerea sa ca primar 
de Bălți. A pus punct însă în epopeea demisiei sale, dar 
a rămas totuși în fruntea partidului. Mai are speranțe 
că-i poate zâmbi vreo șansă de a se pune la adăpostul 
imunității de deputat măcar peste alți 4 ani? Or, MAI 
din Federația Rusă și-a reiterat solicitarea de extrădare 
a celor trei „actori” ai Landromatului rusesc, Vladimir 
Plahotniuc, Veaceslav Platon și Renato Usatîi, acuzați de 
„coordonarea unei grupări criminale internațională” care ar 
fi  retras peste 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă 
prin tranzacții valutare ilegale și riscă până la 20 de ani de 

închisoare?
La alte trei zile după alegeri și Andrei Năstase i-a urmat 

exemplul liderului „Partidului Nostru”. După înfrângerea 
sa la ultimele prezidențiale (abia locul 5 cu 3,26%) și a 
formațiunii al cărui lider era, tot atât de evidentă (același 
loc 5, doar că numai cu 2,33%). Retragerea lui Năstase a 
fost camuflată prin demisia întregii conduceri a PPDA, 
liderul ei evitând să recunoască ce planuri are pentru viitor, 
decât declarând franc că formațiunea urmează a fi  resetată. 
Au mai urmat câteva regurgitări vis-a-vis de declarația 
Arinei Spătaru că are de gând să preia conducerea PPDA 
(înaintată de OT Bălți a formațiunii), prin care Năstase a 
dat de înțeles că ar pute candida și la al doilea mandat de 
lider și a schimbat data congresului pentru 28 februarie 
2022. După care vocea lui a dispărut completamente din 
peisajul public de la Chișinău. Să însemne că se retrage 
din partid și din viața politică?

CRONICA UNUI EȘEC UNIONIST: DE LA 
CHIRTOACĂ LA ȚÂCU

Demisia lui Dorin Chirtoacă pare a fi  una cu ghinion. 
După ce pe 27 octombrie anunță că pleacă de la conducerea 
PL, își depune mandatul de consilier municipal și își 
întrerupe activitatea politică și publică (dezamăgit că noua 
guvernare l-a desemnat pe Dumitru Robu procuror general 
interimar), peste o zi își „redactează” propria declarație. 
Chipurile, nu renunță în totalitate la activitatea politică, ci 
face doar o întrerupere. Dar de îndată ce va resimți chemarea 
cetățenilor, va reveni. Oare îl vor mai rechema, după ce, 
împreună cu unchiul Mihai Ghimpu practic a compromis 
total, dacă nu chiar au distrus mișcarea unionistă, ce se 
identifi ca cu Partidul Liberal? 

Retragerea lui Dorin Chirtoacă din fruntea PL, după 
un șir de eșecuri și scandaluri, dar și epuizarea survenită 
ca rezultat al unui management dezastruos al Chișinăului, 
readuce în atenție criza de lideri politici pe segmentul 
unionist, ce durează deja de ani buni. Chiar dacă demisia 
lui Chirtoacă vine cu întârziere, mai ales după rezultatul din 
parlamentare, este una poate de apreciat. În același timp, o 
altă fi gură a politicii moldovenești, Octavian Țâcu, nu dă 
nici un semn că ar fi  gata să renunțe la președinția PUN, 
chiar dacă rezultatul de la ultimul scrutin e sub 0,5%, la fel 
de fascinant ca și al lui Chirtoacă. Altminteri, recent, o știre 
de la București anunța că Octavian Țâcu a fost dat afară 

din funcția de președinte PMP Basarabia. Un semnal cât 
se poate de clar că Țâcu e transferat în aceeași categorie de 
greutate cu Chirtoacă. Adică, o fi  fi ind ei unioniști, dar la 
București nimeni nu vrea să mai aibă de-a face cu ei. Dacă 
Dorin Chirtoacă a câștigat trei bătălii politice de anvergură 
în cei 10 ani la primăria capitalei, Octavian Țâcu nu a reușit 
să câștige nimic singur. A intrat în parlament doar datorită 
blocului ACUM, pierzând alegerile chiar în circumscripția 
uninominală Ungheni, unde s-a clasat pe „solemnul” loc 5. 
Actualul președinte al PUN a reușit într-un timp extrem de 
scurt să se compromită în fața partenerilor din România, 
izbutind, fără prea multe eforturi, să ducă un partid creat de 
Traian Băsescu și Anatol Șalaru, cu șanse reale de accedere 
în parlament, de la 5% la sub 0,5%. Rămânerea lui Țâcu în 
fruntea PUN, după modelul Roșca la PPCD, va duce partidul 
în aceeași ladă de gunoi a politicii de la Chișinău. În ciuda 
derutei și dezamăgirilor ce domnesc pe segmentul unionist, 
acest electorat are nevoie de o formulă politică capabilă să 
capteze energiile și să-i asigure reprezentare parlamentară. 
Unirea nu este doar un deziderat al acțiunilor de stradă sau 
de ocazie, ci un lung șir de soluții realiste, profesioniste și 
sinergice. 

Dar ne mai dau târcoale câteva suspiciuni privind 
niște coincidențe curioase. Cele două demisii, Chirtoacă 
și Dodon, au loc cam concomitent. Ne vine greu să 
admitem că cei doi și-ar fi  coordonat acțiunile, o fi  o 
simplă coincidență? În plus că mai auzim voci din „stânga” 

reproșând guvernării că n-a început negocierile cu 
„Gazprom” încă din august, aceleași reproșuri auzindu-le și 
din „dreapta”, de parcă n-ar ști, și unii și alții, că în august 
guvernarea PAS încă nu prea avea... guvern. Trei zile din 
august (când nu s-a întrunit parlamentul) au zguduit în 
egală măsură și opoziția parlamentară de stânga, și partide 
patriotice extraparlamentare, iar acum ambele extreme sunt 
alarmate de graba cu care acționează noua guvernare. Și 
mercenarii lui Dodon, dar și analiștii „imparțiali” vorbesc 
despre realizările guvernării PAS în fraze printre dinți, 
întrerupte cu un „DAR” triumfător, după care urmează 
minute bune de „speranțe înșelate”, „dezamăgiri”, de critici 
savuroase a unor gafe minore sau de cele mai multe ori a 
unor presupuse „grave încălcări”, pe care se grăbesc să le 
sancționeze înainte de a se fi  întâmplat. Ca să nu mai vorbim 
de avertismente alarmiste, pronosticuri macabre și....
scenarii apocaliptice, cu care suntem speriați și din stânga, 
și din dreapta. Nu au trecut nici 100 de zile de la investirea 
guvernului Gavriliță, iar ei deja vorbesc despre... viitoarea 
guvernare. La prima vedere e greu de crezut că părțile vizate 
mai sus își coordonează acțiunile, dar cele văzute și auzite în 
ultima vreme ne fac să presupunem (ba chiar să deducem) 
că „extremele” au format un front comun, coordonat parcă  
dintr-un centru UNIC de comandă.

Coincidențe curioase, dacă sunt prea multe. Și te duc cu 
gândul la... alianțe monstruoase.

ALTE DEMISII ÎN PLINĂ CRIZĂ ENERGETICĂ
În toiul crizei energetice și-au „oficiat” demisia alți 

patru lideri de partide. Primul, Pavel Filip, care pe 16 
octombrie informa Biroul Executiv al PDM că se retrage 
din funcția de președinte. Mulțumind colegilor pentru 
încrederea acordată, Filip s-a arătat convins că „PDM 
încă mai are ce oferi țării și că are dreptul de a se reinventa 
și a reveni în forță, cu altă conducere”. Lăsând partidul 
într-un sediu nou, „cu bugetul și cheltuielile planifi cate 
până în 2023, cu staff  funcțional și gata de muncă”, ex-
președintele democraților nu a precizat însă dacă rămâne 
și membru de partid în continuare sau care-i sunt planurile 
de viitor. Filip s-a simțit mult mai confortabil ca ministru al 
tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în executivele 
lui Filat, Leancă, Gaburici și Streleț, și chiar ca premier, 
decât ca lider de partid. Ales unanim de colegii săi la trei 
luni după fuga din țară fostului lider al formațiuni Vlad 
Plahotniuc,.Filip recunoaște că intenționa să-și prezinte 
demisia imediat după alegerile din 11 iulie, dezamăgit de 
înfrângerea prin care PDM a rămas în afara guvernării, dar 
mai ales dezgustat de răzmerițele din sânul formațiunii, 
mulți colegi, unii de marcă, trădând partidul și formând 
așchii partinice de râs și scurt viabile (grupările „Pro 
Moldova”, Platforma „Pentru Moldova”). Declarase clar că 
nu se ține de fotoliul de președinte, dar membrii Biroului 
executiv lărgit de atunci, după discuții aprinse, i-au reproșat 
că „nu merge așa, că s-ar simți a doua oară abandonați”. 
Anticipând alte demisii, recunoaștem că e singura demisie 
onorabilă. Până la convocarea congresului, Consiliul Politic 

Național al PDM a desemnat-o ca președinte interimar pe 
Monica Babuc.

La numai două zile de la demisia lui Filip, pe 18 
octombrie, cea mai spectaculoasă abdicare este anunțată de 
liderul socialist Igor Dodon, acesta declarând că pleacă din 
fruntea PSRM și renunță la mandatul de deputat! Demisia 
de parlamentar i-a fost aprobată abia peste zece zile, după ce 
și-a mai purtat ortacii pe la Dmitrii Kozak, înduplecându-l 
să le ofere anume lor o soluție de preț mai ieft in la gaze. 
Însă liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, îl scosese 
deja din ecuația gazelor pe șef-adjunctul administrației 
prezidențiale, dându-i lui Alexei Miller, șeful concernului 
„Gazprom”, mână liberă în negocierile cu vicepremierul 
moldovean Andrei Spînu. 

Liber cu votul a 70 de deputați de activitatea în legislativ, 
despre care el însuși spune că nu vede „nici un sens să o 
mai continue” (mai ales că nici nu prea era prezent la 
ședințe), ar fi acceptat să conducă Uniunea moldo-rusă 
a oamenilor de afaceri, fondată de Asociația oamenilor 
de afaceri „Delovaia Rossia”, al cărei co-președinte este 
milionarul Igor Ceaika, fi ul fostului procuror general al 
Rusiei, Iuri Ceaika. Și prin care și-a fi nanțat copios partidul. 
Asociație ce reunește peste 7.000 de oameni de afaceri și 
400 de deputați de diferite niveluri din Rusia. Cât despre 
soarta PSRM-ului, o va lăsa în custodia unui organ colegial, 
instituit la Congresul PSRM din decembrie prin modifi cări 
de statut, acceptând, posibil, funcția de președinte de 
onoare, pe care i-ar fi  propus-o colegii. Asta dacă până 
atunci procurorii nu vor valida un șir de probe, pe care 
Alexandr Stoianoglo le-a respins în mai multe rânduri, și nu 

i se vor intenta mai multe dosare penale sau unul singur cu 
multiple capete de acuzare. Or, cei care i-au votat demisia și 
l-au petrecut cu muzică speră la o ocazie de a-l revedea în 
curând… pe banca acuzaților. 

Tot în aceste zile au fost anunțate și demisiile liderilor 
PL Dorin Chirtoacă și „Pro Moldova Adrian Candu”, 
ultimul împreună cu secretarul general al formațiunii 
Vladimir Cebotari. . Cei de  la „Pro Moldova”, o surcică a 
PDM din ambiția lui Candu, la nici jumătate de an de la 
înregistrare ca partid politic (28 iunie 2020) au „izbutit” să 
se despartă în două surcele, după ce Sergiu Sîrbu, Ruxanda 
Glavan, Eleronora Graur și Grigore Repeșciuc s-au declarat 
Platforma „Pentru Moldova” și s-au alăturat partidului 
„ȘOR”. În schimb nu au reușit mare lucru în obiectivul de 
a se împotrivi abuzurilor guvernării socialiste și liderului ei 
neformal, pe atunci președintele Igor Dodon, după cum își 
declaraseră ca scop principal. 
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

„Împotriva logicii și justiţiei, 340 de 
milioane de vest-europeni bogaţi 

îi sug pe cei 103 milioane de estici săraci. 
Elitele din Europa Centrală și de Est nu se 
revoltă, pentru că nu suportă să cunoască 
realitatea, iar mulţi dintre membrii elitei 
din Est au fost cooptaţi de vestici sau au 
fost intimidaţi. Însă resentimentele nu pot 
să nu răbufnească. „Nu suntem o colonie, nu 
suntem membri de mâna a doua”, a transmis 
Comisiei Europene premierul Sloveniei. 
Până și Clotilde Armand, primăriţa 
franţuzoaică din București, a spus limpede 
că „o mare parte din bogăţia Europei se 
scurge din ţările sărace către cele mai bogate”.

În Vest, cei care știu asta nu deschid gura, 
ci îi încurajează pe trâmbiţașii lor din est să 
spună că Vechea Europă menţine Estul pe 
linia de plutire,. „Îi vedeţi pe polonezi, pe cehi 
și ungurii aceia cicălitori?”, se plâng mereu 
eurocraţii,. „Se îndepărtează de liberalism, 
însă își freacă palmele și se așteaptă să le dăm 
bani!”

Acest tip de gândire este strâmb din cel 
puţin două motive. Presupusa obrăznicie 
a Estului nici nu se compară cu păcatele 
Vestului (comparaţi doar ce face Ungaria 
cu LHBT cu ceea ce face Danemarca cu 
musulmanii săi). Ceea ce rupe Europa în 
două nu este o falie culturală (despre care 
se vorbește exagerat de mult), ci statutul de 
colonie al Europei Centrale și de Est.

Orice analiză trebuie începută prin a 
vedea ce s-a întâmplat cu cele 11 state care au 
aderat la UE în 2004. Europa Centrală și de 
Est era slăbită după căderea comunismului 
și a trebuit să-și deschidă graniţele prea 
repede. Capitalul din Vechea Europă ar fi  
trebuit să compenseze pierderile. Însă cum 
s-a întâmplat deseori în istorie, consecinţele 
cele mai importante nu au fost bănuite. 
Odată ce au căzut frontierele, s-a produs 
o hemoragie demografi că și Vestul s-a 
îmbogăţit cu 10 milioane de angajaţi veniţi 
din aceste ţări. Dintre aceștia, circa o treime 
aveau studii superioare și ei sunt cei care 
au contribuit la mare parte din creșterea 
economică a Vestului.

La Bruxelles, nu este voie să vorbești 
despre acest uriaș transfer de bogăţie. 
Nimeni nu îndrăznește să se laude că a pus 
mâna pe acești imigranţi albi, creștini, bine 
pregătiţi, extrem de ușor de integrat. Este 
limpede că, dacă ar face asta, ar fi  numiţi 
rasiști.

În Est, elitele tac de rușine, pentru că au 
fost complice la o prăbușire demografi că 
cum numai în vreme de război se putea 
întâmpla. Croaţia a pierdut un sfert din 
populaţie (un fost premier croat a îndrăznit 
să spună că acesta este un pericol existenţial 

pentru ţară). România și Ţările baltice au 
pierdut o cincime din populaţie în acest fel. 
Polonia a pierdut o zecime din populaţie.

Dezastrul social care s-a produs a fost 
înspăimântător. Spitalele au fost părăsite 
de medici. Dintre primele zece ţări UE la 
mortalitatea Covid, opt sunt din Europa 
Centrală și de Est. Puteţi fi  siguri că lucrurile 
nu ar fi  stat astfel, dacă doctorii ar fi  rămas 
în ţările lor. Acest dezastru demografi c 
a năruit orice speranţă că Estul ar putea 
ajunge din urmă Europa de Vest. „Europa de 
Est va îmbătrâni înainte de a se îmbogăţi”, 
spunea Beata Javorcik, profesor la Oxford și 
economist- șef al BERD pentru Europa de 
Est.

O altă consecinţă neașteptată a fost 
remodelarea peisajului economic din 
Europa Centrală și de Est. La Berlin, este 
interzis să vorbești despre asta. Companiile 
off -shore bogate au năvălit în aceste ţări și 
au cumpărat cele mai importante fi rme. 
Într-adevăr, au salvat câteva mari companii 
falite (VW a făcut asta cu Skoda, în Cehia, 
iar Renault, cu Dacia, în România). Însă, 
lucrurile nu s-au oprit aici, companiile 
vestice s-au înstăpânit pe sectoarele-
cheie din industria și serviciile statelor 
estice. În Polonia, străinii deţin jumătate 
din industrie și din retail, în special prin 
intermediul marilor companii. În Cehia 
și Polonia, companiile străine asigură 
jumătate din exporturi. În Ungaria, străinii 
asigură patru cincimi din exporturile ţării. 
Acest lucru este fără precedent în ţări cu o 
forţă de muncă bine pregătită. Până la urmă, 
cehii erau mai prosperi decât elveţienii sau 
suedezii în 1938, iar polonezii și ungurii 
erau în faţa Madridului, înainte de Războiul 
Civil din Spania. Organizaţia pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică spune 
că, prin plecarea forţei de muncă din Est în 
Vest, Estul a donat nu mai puţin de 400 de 
miliarde de euro, bani care au fost investiţi 
în educaţia acestor oameni. Asta depășește 
cu mult ceea ce Bruxelles-ul a oferit acestor 
state. Polonia a cheltuit 160 de miliarde 
pentru a-i educa pe cei 2,6 milioane de 
cetăţeni care au plecat, însă a primit de la 
UE 138 de miliarde de euro.

Creșterea PIB-ului Vestului, care se 
datorează muncii celor veniţi din Est, 
este și mai mare. Vechea UE a câștigat 
astfel o mie de miliarde de euro până să o 
lovească pandemia. La aceasta se adaugă 
investiţiile corporatiste. Acum ele au ajuns 
la maturitate și aduce profi turi și dividende, 
care iau calea Vestului. Aceste profi turi care 
pleacă sunt mai mari decât transferurile 
anuale de la Bruxelles. În plus, fondurile 
europene sunt cheltuite în Est în special în 

proiecte de infrastructură, unde companiile 
vestice primesc majoritatea contractelor și 
obţin astfel patru cincimi din aceste fonduri 
europene.

Europa Centrală și de Est a devenit „o 
uzină” pe lanţurile de producţie occidentale 
– așa a numit-o Handelsblatt. Vechea UE 
sifonează de aici componente pe care le 
asamblează și apoi le exportă în China și în 
alte părţi. Dintre statele care aprovizionează 
astfel Germania, Polonia depășește Franţa, 
Italia și Spania. Europa Centrală și de Est 
a devenit o piaţă-cheie și total captivă a 
Europei de Vest.

Hegemonul german depinde de această 
piaţă. În 2020, Berlinul a exportat în ECE în 
valoare de 179 miliarde de euro, în timp ce 
exporturile germane în SUA au fost de 103 
miliarde, în China de 96 de miliarde și în 
Rusia de doar 23 de miliarde de euro.

Economiile central și est-europene au 
crescut, într-adevăr, însă PIB-ul pe cap de 
locuitor ne amintește cât de multe provocări 
sunt mai departe. Polonia are jumătate din 
PIB-ul pe cap de locuitor faţă de media 
europeană. Cehia are două treimi. Apoi, 
trebuie amintit că polonezul produce doar 
26% din cât produce un danez. Cehul 
produce o treime din ceea ce produce 
danezul. Bulgaria doar 14%, iar România 
18% din ceea ce produce în Danemarca pe 
cap de locuitor.

Oare Europa Centrală și de Est va ajunge 
vreodată din urmă Vestul? Perspectivele 
nu sunt deloc luminoase. Problemele 
demografi ce și galopul Chinei către 
autosufi cienţă sunt factori care împiedică 
dezvoltarea Estului Europei. Însă cheia 
este sistemul colonial. Pentru a ajunge la 
prosperitatea unei ţări avansate, trebuie 
să ai aceeași productivitate. Iar Europa de 
Est trebuie să-și îmbunătăţească sectorul 
inovaţiei. Statutul de dominion împiedică 
însă acest lucru.

Firmele străine sunt lideri în aceste ţări. 
Ele obţin cele mai mari profi turi, iar totul 
este trimis în Vest. Nimic nu garantează că 
profi tul va fi  reinvestit. Aceste fi rme străine 
își desfășoară activitatea de cercetare și 
dezvoltare în ţările de origine din Vest 
și nimeni și nimic nu le obligă să facă 
schimb de informaţii și tehnologie. FMI 
a confi rmat că aceste companii își obligă 
fi lialele din Europa de Est să cumpere 
tehnologii scumpe din Vest. În plus, fi lialele 
companiilor vestice nu au voie să lucreze 
propriile branduri.

În acest fel, Europa Centrală și de Est nu 
se poate baza decât pe fi rmele autohtone. 
Ele sunt însă mici și le este greu să inoveze. 
Ele se luptă cu birocraţia de la Bruxelles și 
cu o mulţime de stratageme puse la cale 
împotriva lor. Spre exemplu, certifi catele 
europene pot spori cu o cincime preţul 
de export al unui produs. Apoi, licitaţiile 
publice nu permit statelor estice să 
favorizeze companiile autohtone. Dacă 
guvernul vrea să dezvolte un anumit sector, 
regulile ajutorului de stat sunt draconice. La 
un moment dat, premierul polonez Mateusz 

Morawiecki a izbucnit: „Bogata UE ne vinde 
VW și Renault. Însă, când șoferii noștri de tir 
au intrat pe pieţele lor, au apelat imediat la 
protecţionism”.

La Bruxelles, domnesc reţele vechi 
specializate în măsluirea jocurilor. „La 
Bruxelles, toţi se prefac surprinși când nu 
apare nicio companie estică la întâlnirile de 
stabilire a standardelor”, spune un ofi cial 
ceh. „Asta este pură ipocrizie. Firmele noastre 
sunt prea mici și nu fac parte din reţelele 
băieţilor cu ștate vechi de la Bruxelles. De 
fi ecare dată, regulile sunt stabilite de aceiași 
oameni, înainte să ajungem și noi la masă”.

Pentru că nu are mari grupuri industriale, 
Estul nu are acces la miliardele oferite de 
UE pentru proiectele high-tech. Vestul 
cheltuiește pentru proiecte spaţiale, de 
apărare, de cercetare și dezvoltare. Deși are 
peste o cincime din populaţia UE, Europa 
Centrală și de Est a primit doar a 12-a parte 
din cele 65 de miliarde pentru cercetare și 
dezvoltare pe perioada 2014-2020. Pentru 
ca insulta să fi e și mai mare, ţări extra-UE, 
precum Norvegia, Israel și Elveţia, au primit 
mai mult.

Lucrurile se vor agrava pe măsură ce 
UE va investi tot mai mult în campionii 
industriali din Vest. Trebuie să ne așteptăm 
ca Vechea UE să pună mâna pe cea mai 
mare parte din cele 56 de miliarde de euro 
sub formă de granturi, pentru recuperarea 
după pandemie. Estul a primit 13%, ceea ce 
este din nou discriminare.

Apoi intervine absurditatea emisiilor 
zero de carbon. Regiunea estică nu-
și permite așa ceva. Cu toate astea, 
Bruxelles-ul va interzice surselor ieft ine 
de energie. Competitivitatea Estului va fi  
din nou zdrobită, iar contribuabilii estici 
vor fi  obligaţi să ofere subsidii companiilor 
vestice care produc turbine eoliene și alte 
tehnologii de acest soi.

Șansele ca fi rmele estice să poată 
concura la scară globală sunt infi me. Între 
timp, străinii vor profi ta de orice ocazie, 
pentru a mulge aceste ţări prin companiile 
implementate aici, fără să le ofere acces la 
cea mai bună tehnologie.

Europa Centrală și de Est, care va 
intra într-o capcană a venitului mediu, 
va fi  blocată pentru totdeauna, în timp ce 
economiile anacronice ale Vechii UE se vor 
lupta să ţină pasul cu China și SUA.

Crevasa economică din UE va conta pe 
mai departe. Ea este deja prea mare și vor 
apărea și mai multe resentimente, regiunea 
se va depopula și ar putea face implozie în 
orice moment. Pentru a reduce acest risc, 
Bruxelles-ul ar trebui să pună la cale un 
New Deal pentru imperiul său. Ar trebui să 
ajute afacerile din Est să se extindă.

Cât îi privește pe politicienii din Est, 
aceștia ar trebui să denunţe colonialismul 
și să obţină libertate de acţiune pentru 
fi rmele autohtone. Dacă nu se va produce 
o schimbare radicală, Vechea Europă ar 
trebui să se pregătească pentru noi forme 
de populism și alte consecinţe ale ruperii în 
două a Europei.”

mpotriva logicii și justiţiei 340 de pentru ţară) România și Ţările baltice au

IMPERIUL SECRET AL UEIMPERIUL SECRET AL UE
„Într-o vreme a schismelor care separă Vestul UE de noii membri din Est, ambele 

tabere au propriile raţiuni de a păstra marele secret economic al UE – și anume 
faptul că vechea UE stăpânește noile ţări membre ca pe niște feude”, scrie Matthew Olex-
Szcozytowski, bancher, istoric și consilier al mai multor premieri polonezi, într-un 
articol publicat de UnHord și reluat de Călin Marchievici pentru Cotidianul.ro.
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Mărturisesc că nu sunt 
mare fan al mișcării BLM. 

Pe lângă faptul că nu doar black 
lives matter, ci all lives matter, 
faptul că unii sau alții folosesc pur 
oportunist, în folosul propriilor 
interese politice o mișcare care s-a 
vrut nobilă mă face să am niște 
rezerve.

Ceea ce n-am suportat însă, nu 
m-a lăsat fi catul să suport niciodată, 
a fost discriminarea în cel mai clar 
sens al ei. De la misoginismul pe 
care l-am înfruntat și care mă afecta 
pe vremuri ca femeie în lumea 
bărbaților, acum sunt deja tăbăcită 
și nu mă mai pișcă nimic în acest 
sens, și până la jignirile adresate 
unor oameni diferiți de alți oameni. 

Fără îndoială, jignirile nu 
au ce căuta în sport. Nu au ce 
căuta în versurile din cântecele 
galeriilor, nu au ce căuta nici în 
glumele șantieriste dintre magnații 

proprietari de echipe, gen celebrul 
„țigan” pe care Gigi Becali i-l adresa, 
râzând zgomotos, acompaniat de 
rânjetele celor din jur, amicului 
George Copos.

Și totuși, în timp, noi le-am tolerat. 
Le-am califi cat și le-am certifi cat, 
nesesizând că acolo e o fractură. 
Nu s-au luat măsuri drastice, dure, 
când Rapidului i s-a fredonat ce i s-a 
fredonat, nu s-au dat suspendări și, 
cred, nu am auzit nici acum vreun 
consiliu, ong, organ sau ce-or fi  ele, 
să se pună în unghii și să înfi ereze 
categoric așa ceva. 

”E folclor, domle, așa-i în 
fotbal, se mai înjură lumea, se mai 
tachinează, ce să mai...”, zic unii, 
mucaliți. Aceiași care, probabil, 
într-un exercițiu al ipocriziei 
supreme, ar pune de urgență 
genunchiul în pământ în cazul 
BLM, că așa dă bine la poză și, mai 
ales, în ochii celorlalți.

Când Colțescu i-a strigat lui 
Hațegan, ca să-l identifi ce pe 
Demba Ba, ”ăla negru”, a sărit ca 
ars un întreg continent. Au sărit 
miniștri ca să-și ceară scuze, însă 
când rapidiștilor li se cântă ”am 
avut și vom avea mereu boală pe ....”, 
nimeni. Nimeni nimic. Știți voi...

Și așa se ajunge ca un fotbalist 
tânăr să ajungă să creadă că, în 
focul bătăliilor de pe gazon, dacă-i 
strecoară adversarului un ghiont 
verbal cu iz rasist e-n regulă. Iar mai 
apoi, să se agite consternat că vede 
”roșu”. 

Nu. Lui Giuroiu și tuturor 
celor ca el ar trebui să li se spună, 
atunci când li se predă abecedarul 
fotbalului, că trucurile, șmecheriile 
și fentele verbale nu-i vor ajuta să 
crească în fotbal și-n ochii nimănui. 
Că respectul nu are culoare, nu are 
rasă și nu face diferențe.

Nu ești mai șmecher și nu o 
să ajungi departe dacă-ți jignești 
rivalul. Dacă-l intimidezi prin 
coate-n gură, talpa pe tibie sau cu o 
înjurătură, îl toci pe adversar până 

când îl aduci în stare ca să riposteze 
și îl scoți din joc. S-au dus acele 
vremuri și iată că a venit clipa când 
se dă ”roșu” nu doar pentru fault. 
Fault, adică greșeală în engleză, 
este și atunci când apelezi la limbaj 
nepermis. Pe vremuri, legenda 
spune că mari și redutabili fundași 
foloseau tot felul de tehnici murdare 
ca să îi irite pe atacanții periculoși. 
Erau luați în primire om la om 
și picați cu picătura chinezească 
până când ăștia ori își pierdeau 
cumpătul și săreau la bătaie, ori 
nu se concentrau la joc și aveau 
un randament scăzut. Misiunea 

era îndeplinită, însă pe atunci nu 
erau nici milioane de camere, nici 
microfoane ambientale, nici al 
patrulea ofi cial, nici VAR. Acum 
însă dacă pe fază nu-i centralul, e 
asistentul, iar în transmisiune se 
aude și cum crește iarba pe gazonul 
artifi cial.

Cum spuneam, nu mă dau în 
vânt după BLM, ca mișcare la nivel 
global. Dar condamn tot ceea ce 
ține de rasism. Urăsc ca, în loc să 
privesc liniștită un meci la TV cu 
fi ica mea, să fi u nevoită să-i explic 
ce anume ”a zis omul ăla” și ”de ce 
s-a supărat băiatul în galben”. 
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1  OMUL DE AFACERI CARE A RATAT ȘANSA
  VIEŢII SALE

Fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, au construit 
una dintre cele mai profi tabile afaceri din lume, estimat, în 
2020, la peste o mie de miliarde de dolari. Compania a fost 
fondată în ianuarie 1996, pe vremea când Page și Brin erau 
doctoranzi la Universitatea Stanford. La început motorul de 
căutare s-a numit BackRub, denumirea Google fi ind aleasă 
ulterior.

La doi ani după ce au fondat compania, Page și Brin au 
încercat să o vândă lui George Bell, directorul companiei 
Excite, pentru un milion de dolari. Bell a refuzat oferta, 
neștiind că va face una dintre cele mai mari gafe din istorie. 
Deși Page și Brin au scăzut preţul la 750.000 de dolari, Bell 
a refuzat în continuare oportunitatea.

Dacă ar fi  acceptat, Bell ar fi  devenit unul dintre cei mai 
bogaţi oameni din lume și ar fi  deţinut o companie-gigant. 
Probabil că acum regretă amarnic decizia.

2   UCIDEREA VRĂBIILOR DIN CHINA
În 1958, liderul chinez Mao Zedong a demarat o 

campanie numită ”Cele patru molime”, care avea drept scop 
eliminarea a patru dăunători: ţânţarii, rozătoarele, muștele 
și vrăbiile. Ţinta preferată a lui Mao au fost vrăbiile de 
câmp, care se hrăneau cu cereale, seminţe și fructe. Ce nu 
știa Mao, însă, era că decizia de a ucide vrăbiile avea să fi e 
una dintre cele mai mari gafe din istorie.

La ordinul liderului chinez, cetăţenii au început să 
împuște vrăbiile, să le spargă ouăle, să le distrugă cuiburile 

și să le omoare puii. Mai mult, unii chinezi foloseau diverse 
mijloace pentru a le speria, gonindu-le din zonă.

Ofensiva împotriva vrăbiilor a făcut în doar un an, 
20.000.000 de victime. Din păcate, eliminarea păsărilor 
a salvat seminţele și cerealele, dar a stârnit o problemă 
majoră. Aceleași păsări se hrăneau și cu insectele 
dăunătoare culturilor. În lipsa vrăbiilor, populaţia de insecte 
dăunătoare a început să crească. Culturile au avut de suferit, 
iar producţia de orez a scăzut dramatic. Populaţia de lăcuste 
a crescut la rândul ei, iar foametea a cuprins China.

Timp de doi ani, între 1959 și 1961, China a trecut 
printr-o mare lipsă de hrană, cunoscută drept Marea 
Foamete. În fi nal, chinezii s-au văzut nevoiţi să importe 
vrăbii din URSS, pentru a reduce efectele produse.

3   THE BEATLES, FĂRĂ VIITOR LA SHOWBIZ
La fel ca alte trupe legendare, trupa britanică 

Th e Beatles a avut un început greu în industria muzicii. 
Înainte de a deveni celebri, John, Paul, George și Ringo au 
fost refuzaţi de multe case de discuri, printre care și Decca 
Records. În ultima zi din 1961, cei patru au făcut un drum 
de zece ore pentru o audiţie la casa de discuri londoneză. 

Pe 1 ianuarie 1962, trupa Beatles a avut o audiţie în faţa 
ofi cialilor Decca. În doar o oră, cei patru au cântat 15 
cântece. Piesele au fost înregistrate, dar cei de la Decca au 
respins trupa, dând următorul verdict: „Trupa Th e Beatles 
nu are niciun viitor în showbiz”, iar „trupele care cântă la 
chitară sunt demodate”.

Refuzul casei de discuri de a semna cu tânăra trupă a 
fost una dintre cele mai mari gafe din istoria muzicii, având 
în vedere că, la scurt timp, formaţia a devenit o senzaţie pe 
scena londoneză.

4  VÂNZAREA ALASKĂI
Potrivit istoricilor, prima localitate rusească din 

Alaska a fost înfi inţată în secolul al XVII-lea. De atunci și 
până în secolul al XIX-lea, Alaska a fost deţinută de ruși.

Conducătorii Imperiului Rus aveau mari difi cultăţi în a 
menţine avanpostul de pe continentul american, în special 
din cauza Imperiului Britanic. Așadar, pe 30 martie 1867, 

rușii încep negocierile cu Statele Unite ale Americii pentru 
a-l vinde. Preţul cerut: 7,2 milioane de dolari.

La vremea când Imperiul Rus a vândut Alaska, exista 
convingerea că aceste ţinuturi au o valoare economică 
scăzută. Ipoteza s-a dovedit însă a fi  total falsă odată cu 
descoperirea în 1868, a zăcămintelor de petrol din Golful 
Prudhoe. De atunci, cantităţile uriașe de petrol scoase la 
lumină aici au sporit valoarea teritoriului de câteva ori.

Iar acestea nu încetează nici în zilele noastre: în 2017, 
SUA au descoperit tot aici aproximativ 1,2 miliarde de barili 
de petrol – cel mai mare zăcământ de pe teritoriul american 
din ultimele trei decenii.

5  O GREȘEALĂ DE COMUNICARE POATE
  COSTA MULT

În 1988, o greșeală de comunicare și schimbul de ture 
au provocat unul dintre cele mai mari dezastre din istorie. 
Totul s-a petrecut pe platforma de extracţie de petrol și gaze 
naturale Piper Alpha, situată în Marea Nordului.

La un moment dat, Piper Alpha a fost cea mai 
importantă astfel de platformă deţinută de Marea Britanie. 
Pe 6 iulie 1988, la ora 12.00, valva uneia dintre pompe a 
fost demontată pentru mentenanţă. Deoarece lucrările nu 
puteau fi  terminate până la fi nalul turei, valva a fost sigilată 
temporar, dar nu a fost montată la loc. În timpul schimbului 
de ture, cei care intrau la lucru nu au fost anunţaţi că valva 
fusese demontată.

La ora 21.55, pompa fără valvă a fost pusă în funcţiune, 
producând o scurgere masivă de gaze. Acestea au luat foc 
și au explodat în scurt timp. În urma exploziei, au murit 
167 de oameni, iar pagubele materiale s-au ridicat la 3,4 
miliarde de dolari.

Fondatorii Google Larry Page și Sergey Brin au construit

Pe 1 ianuarie 1962 trupa Beatles a avut o audiţie în faţa

rușii încep negocierile cu Statele Unite ale Americii pentru

Tuturor ni se întâmplă să greșim, dar vestea proastă este că nu există greșeli fără consecinţe. Chiar dacă sesizăm greșeala imediat sau dăm seama pentru ea doar peste ani 
buni, orice decizie pe care o luăm ne poate costa mult. Cauzate de proasta inspiraţie de moment, de lipsă de comunicare sau de erori ale autorităţilor, câteva dintre cele mai 

mari gafe din istorie sunt prezentate pe scurt de incredibila.ro.

SORRY, DIARA!SORRY, DIARA!
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 BERBEC
Stările tale de spirit 
variază în perioada care 
urmează. Ba eşti vesel, ba 
eşti îngândurat, nu te poţi 

decide cu privire la unele lucruri. 
Relaxează-te, acordă-ți timp, pentru că 
toate se vor rezolva. Dacă te supără vreo 
problemă de sănătate, acordă-ți mai 
multă grijă, mergi la specialiști și 
discută cu o persoană avizată. 
 

 TAUR
Îți vine în vizită un 
prieten drag, de peste 
mări şi tari. 
Pregătește-te cu voie 

bună şi energie pozitivă, este cea mai 
potrivită atitudine ca toate să-ţi meargă 
bine. Pe planul profesional totul merge 
aşa cum ţi-ai propus, n-ar strica mai 
multă prudenţă când vine vorba de 
subiectele de discuţie pe care le poți 
aborda cu ai tăi colegi.

          GEMENI
Uneori răbdarea îţi este 
pusă la încercare, însă 
faci ce faci şi reușești 
să-ţi păstrezi calmul. Vei 

fi  nevoit, în a doua parte a săptămânii, 
să-ţi plătești unele datorii şi facturi care 
chiar nu mai pot fi  amânate. Unele 
penalizări care vor veni cu acestea te 
vor face să devii mai responsabil pe 
viitor.

 RAC
Bucură-te de timpul 
liber pe care-l mai ai şi 
de programul tău deloc 
încărcat. Poate ar fi  

cazul să mergi mai des în natură, la 
plimbare, ori să te implici în alte 
activități plăcute, poate să urmezi un 
curs de dans sau să îți iei niște ore la sala 
de forță. Astfel, te vei menține în formă.

 LEU
Urmează zile de forfotă 
la serviciu, e multă 
acțiune, colegii vor avea 
tot felul de păreri 

contradictorii. Dacă nu ştii cum să 
reacționezi, cel mai bine ar fi  să stai 
deoparte, să nu intri în discuții şi să-ţi 
îndeplineşti propriile sarcini pe care 
șeful ţi le va cere. Vor apărea bonusuri, 
poate şi-o promovare, cine ştie?

                       FECIOARĂ
Se petrec câteva 
schimbări în cercul de 
prieteni, unii vor pleca 
din viaţa ta, însă alții vor 

veni, că așa este în viață. E un moment 
important ca să scapi de lucrurile vechi 
şi inutile care-ţi fac mai multe greutăți. 
Chiar dacă pe moment vei fi  nostalgic, 
în fi nal toate vor avea un efect pozitiv 
asupra ta.

                         BALANȚĂ
Evită dialogurile 
contradictorii şi 
deciziile luate la impuls, 
deoarece poţi deveni 

vulnerabil. În plus, dacă dai dovadă de 
răbdare, vei primi o veste bună care îţi 
va da şi mai multă încredere în tine. 
Persoana iubită are nevoie de atenţie 
din partea ta, nu uita că vorba dulce 
mult aduce, iar gesturile mici fac 
diferența.

                 SCORPION
O vizită la rude te va 
face să-ţi aduni 
gândurile împrăștiate. O 
discuţie relaxantă, o 

cană de ceai şi un ambient plăcut pot 
face minuni în orice situaţie stresantă. 
Deși este greu, totuși, fi i mai blând cu 
tine atunci când vine vorba de 
responsabilitățile profesionale! Este 
timp pentru toate, sănătatea ta e cea 
mai importantă.

           SĂGETĂTOR
Fie că este vorba despre 
călătoriile de afaceri sau 
cele personale, acestea 
îţi vor aduce armonie pe 

toate planurile şi te vor face conștient de 
frumusețea vieţii. Te vei întoarce cu 
forţe proaspete şi idei noi. Această 
perioadă favorabilă are drept explicație 
ascensiunea profesională în care tocmai 
te-ai propulsat.

                 CAPRICORN
Dieta sau programul de 
nutriţie pe care l-ai 
început îţi va aduce 
cunoștințe noi legate de 
aceste domenii, dar şi 

mai multă încredere în tine. Rezultatele 
nu vor întârzia să apară, iar persoana 
iubită îţi va aprecia cu drag eforturile. 
Ca să fi e și mai bine, poți să mai mergi 
și tu în parc sau oriunde te simți în 
largul tău.
   
               VĂRSĂTOR

Se pare că ieșirile prea 
dese cu prietenii te fac 
să-ţi neglijezi relaţia 
amoroasă, iar partea 

proastă e că nici nu prea îţi dai seama de 
acest lucru. Asta până când nu vei fi  tras 
de mânecă, în sensul în care vei primi 
nişte semne afectuoase din partea 
persoanei iubite; e important să fi i atent 
la acest lucru şi să reacționezi aşa cum 
îţi dictează inima.

 PEȘTI
Sănătatea e pe primul 
loc, așadar acordă-ţi 
mai mult timp stilului 
de viaţă, inclusiv celui 

alimentar. Este perioada perfectă 
pentru câteva exerciții fi zice şi, printre 
altele, vei avea timp să-ţi organizezi 
activităţile profesionale pentru 
următoarea perioadă. Fie că vei primi 
vești bune, fi e mai puțin bune, ai 
zâmbetul pe buze.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

23 Octombrie - 22 Noiembrie

SCORPION

Medicina clasicăMedicina clasică CE ÎNSEAMNĂ JUNGHI CE ÎNSEAMNĂ JUNGHI 
INTERCOSTALINTERCOSTAL

Afectarea oricărei grupe de mușchi intercostali 
(externi, interni, intimi) poate genera apariţia 

unei dureri intercostale. Când aceasta apare brusc, 
este puternică și tăioasă ca o lovitură de pumnal, 
vorbim de junghi intercostal.

UN SPASM MUSCULAR FOARTE DUREROS
Frigul, variaţiile bruște de temperatură, mișcările 

greșite (răsucire, întindere exagerată, forţare), statul 
într-o poziţie incomodă, efortul fi zic intens (ridicarea 
de greutăţi, alergatul), o lovitură în zona toracică 
sunt factori ce pot declanșa un spasm dureros al 
diafragmei (mușchiul respiraţiei, situat între torace și 
abdomen) sau pot irita ori infl ama nervii intercostali, 
declanșând o durere ascuţită, sub formă de junghi. 
La unele persoane, junghiul toracic apare pe fondul 
stresului emoţional sau chiar fără cauză. Durerea 
se instalează brusc, sub coaste sau între două sau 
mai multe coaste învecinate și este accentuată de 
inspir, tuse, strănut, anumite poziţii ale corpului 
sau mișcări (rotirea sau aplecarea trunchiului, de 
pildă). Din cauză că respiraţia agravează durerea, 
persoana are tendinţa să respire scurt și superfi cial, 
ceea ce creează noi probleme.

CE-I DE FĂCUT
Dacă junghiul s-a declanșat din cauza unei poziţii 

greșite ori în timpul unui efort, oprește-te din 
activitate și adoptă o poziţie comodă, ca să relaxezi 

diafragma. Dacă durerea nu cedează de la sine, poţi 
lua un antiinfl amator ușor, cel mult 2-3 zile. Utilă este 
și căldura aplicată local, ţine pe locul dureros o pernă 
electrică sau un fl acon cu apă caldă.

LA MEDIC!
Durerea care nu cedează după 2-3 zile, este 

foarte intensă sau extinsă, provoacă difi cultăţi 
de respiraţie, te împiedică să dormi sau să-ţi vezi 
de treburile zilnice, e însoţită de febră, frisoane, 
transpiraţii abundente, tahicardie, tuse seacă, cianoză 
poate indica o problemă serioasă (infarct, fractură, 
pneumonie) și trebuie să te trimită urgent la medic.

Te-ai pomenit, din senin, cu o durere ascuţită undeva între coaste? 
E posibil să suferi de o nevralgie intercostală.

Spartacus League a fost o mișcare revoluţionară 
marxistă, care și-a desfășurat activitatea pe teritoriul 

Germaniei în timpul Primului Război Mondial. Fondată 
de evreii Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara 
Zetkin, a fost ulterior redenumită Partidul Comunist 
German, alăturându-se Cominternului în 1919. A fost 
motorul Revoluţiei Germane din 1918-1919.

După abdicarea Kaiser-ului, în 9 noiembrie 1918, în 
aceeași zi a avut loc, în Germania, proclamarea a două 
republici. Karl Liebknecht, de la balconul palatului 
din Berlin, a declarat Germania ca fi ind Republică 
Socialistă. În aceeași noapte, Philip Scheidemann 
a proclamat Republica din Weimar de la balconul 
Reichstagului (parlamentul german).

Totuși, la Berlin, comuniștii n-au avut prea mare 
succes. Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht au fost 
arestaţi iar mai apoi uciși.

În primele luni ale anului 1919, au avut loc alte 
revolte armate în toată Germania. În unele state, chiar 

dacă doar temporar, au fost proclamate „republici ale 
consiliilor”. Cea care a ieșit cel mai mult în evidenţă 
a fost Republica Sovietică Bavaria, cunoscută și 
sub denumirea de Republica Sovietică de Munchen. 
Independentă de Republica de la Weimar, a avut 
capitala la Munchen, de unde și a doua denumire a sa. 
Primul ei președinte ministru a fost evreul Kurt Eisner, 
asasinat mai apoi în 21 februarie 1919. Republica a 
fost condusă ulterior de evreii Gustav Landauer, Ernst 
Toller, Erich Muhsam. Toller o denumea „Republica 
bavareză a iubirii”.

În 12 aprilie 1919, puterea a fost preluată de evreul 
Eugen Levine, care a promulgat reforme radicale: 
formarea Armatei Roșii, dispariţia banilor cash, 
exproprieri, schimbări în sistemul de educaţie. A 
ucis mai mulţi membri ai vechii elite conducătoare. 
Evenimentele care au urmat nu au permis ca 
reformele impuse de ei să fi e implementate. În 2 mai 
1919, germanii au recucerit Bavaria, iar Levine a fost 
executat.

A FOST HITLER BOLȘEVIC?
„În tinereţe, Hitler a fost reprezentantul Consiliului 

de război al guvernului, în timpul Republicii Sovietice 
Munchen. În primăvara lui 1919, capitala Bavariei, 
Munchen , a fost pentru puţine zile „republică sovietică”. 
Guvernarea centrală, social-democrată, a pus repede 
capăt acestei tentative comuniste de acaparare a 
Bavariei.

În legătură cu ceea ce afi rmam la început despre 
Hitler, istoricii nu se pot pune de acord asupra ideii 
dacă acesta a împărtășit idealurile bolșevice. O poză 
din 26 februarie 1919 a surprins un moment în timpul 
funeraliilor din Munchen, ţinute în memoria celui ce 
fusese ucis cu câteva zile în urmă, prim-ministrul 
bavarez Kurt Eisner, (notează Deutsche Welle).

În grupul ofi ţerilor în uniformă se poate distinge 
lesne chipul unui om care, câţiva ani mai târziu, 
va cunoaște faima mondială, Adolf Hitler. Această 
fotografi e stă mărturie pentru participarea viitorului 
Fuhrer de extremă dreapta la înmormântarea unui om, 
înfl ăcărat susţinător al ideilor de stânga, așa cum era 
Eisner”, scrie ziare.com.

COMUNISMUL A COMUNISMUL A 
FOST EXPERIMENTAT 

MAI ÎNTÂI ÎN MAI ÎNTÂI ÎN 
GERMANIAGERMANIA

FF

La 8 februarie 1920, Winston Churchill a scris 
pentru publicaţia Illustrated Sunday Herald  

articolul „Sionism vs. Bolșevism”, din care cităm: 
„De pe vremea lui Spartacus-Weishaupt, până la 
Karl Marx, Troţki (Rusia), Bela Kuhn (Ungaria), 
Rosa Luxemburg (Germania) și Emma Goldman 
(Statele Unite), conspiraţia francmasonică 
mondială a luat în mod constant amploare, cu 
scopul de a răsturna ordinea specială existentă și de 
a reconstrui societatea având ca bază împiedicarea 
dezvoltării fi rești, răutatea, invidia și promovarea 
unei egalităţi imposibile. Această conspiraţie a avut 
rolul principal în fi ecare mișcare subversivă din 
secolul al XIX-lea; și acum, în fi ne, această clică de 
personalităţi străine din lumea întreagă a marilor 
orașe din Europa și America au înșfăcat de păr 
poporul rus și au devenit stăpâni absoluţi ai acelui 
enorm imperiu”.
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Fotbal

Natație

Gimnastică Ritmică

Nu mai puțin de şase medalii de aur au fost cucerite de Alexandra Dosaru, în 
probele de 50 metri liber, 50 metri bras, 200 metri liber, 50 metri spate, 50 

metri fl uture şi 200 metri mixt fete, la „Cupa Barracuda” la categoria ei de vârstă, 
8 ani, competiția având loc, vineri şi sâmbătă, la Câmpina. A fost cea de-a II-a 
ediţie a „Cupei Barracuda”, competiţie organizată de clubul local cu acelaşi nume, 
antrenorii Tamara Costache şi Ciprian Toma înscriindu-i în concurs pe Alexandra 
Dosaru (2013), David Avram (2014), Elena Litera (2012), Nicole Şindrilaru (2011), 
Cătălin Alexandrescu (2012) şi Petre Bălaşa (2013).

Medaliile de argint au fost obţinute de David Avram în probele de 50 metri liber 
şi 50 metri bras, el având şi un loc 4 la 50 metri spate, iar cea de bronz i-a revenit 
Elenei Litera, în proba de 200 metri mixt (a mai ocupat locul 5 la 200 metri liber şi 
50 metri spate şi locul 6 la 50 metri bras, 50 metri fl uture şi 50 metri liber).

La competiţia de la Câmpina au participat aproape 300 de sportivi de la 21 de 
cluburi din ţară: AS Bucovina 2016 Suceava, ACS Aqua Sport Bucureşti, ACS Aqua 
Vita Delta Tuleca, ACS Barracuda Câmpina, CS Câmpina, ACS Euro Swimming 
Club Bucureşti, CSM Corona Braşov, CSM Piteşti, CS Nautica Bacău, ACS 
Contratimp Câmpina, ACS Hyperion Braşov, Sportivi Independenţi Ploieşti, LPS 
„Emil Racoviţă” Bucureşti, CS Luna Braşov, ACS Nada Florilor Fălticeni, ACS Navi 
Bucureşti, CSŞ Suceava, CSA Steaua Bucureşti, CS Târgovişte, ACS Total Sport Art 
Piteşti şi CSM Ploieşti.

6 MEDALII DE AUR PENTRU 6 MEDALII DE AUR PENTRU 
ALEXANDRA DOSARUALEXANDRA DOSARU

Sportivele secţiei de gimnastică a CSM 
Ploieşti, pregătite de Simona Puiu şi 

Liliana Băescu, au cucerit 17 medalii – 6 
de aur, 7 de argint şi 4 de bronz, la cea de-a 
treia ediţie a Cupei „Ghimbav”, competiţie 
organizată de ACS Ritmic Aly Gym, cu 
sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local 
Ghimbav.

Senioare: Miruna Ciocîrlan – 3 medalii 
de aur, la individual compus, cerc şi măciuci; 
Denisa Stoian – două medalii de argint, la 
cerc şi minge, şi bronz la individual compus;

Junioare I (15 ani): Sabina Enache – două 
medalii de aur, la individual compus şi 
măciuci, şi una de argint, la minge; Anisia 
Drăgan – o medalie de aur, la minge, una 
de argint, la măciuci, şi bronz la individual 
compus;

Junioare II (12 ani): Elena Murărescu – 
două medalii de bronz, la cerc şi măciuci, şi 
locul V la individual compus;

Junioare III (10 ani): Ingrid Gavril – 
argint la minge şi la individual compus şi 
locul IV la cerc; Delia Stroe – argint la cerc, 

locul IV la minge şi locul V la individual 
compus.

În clasamentul extins, au mai obţinut 
medalii: Eva Popescu (12 ani) – locul V la 
cerc şi la minge (argint la minge şi bronz la 
cerc); Raisa Dinu (10 ani) – locul VII la cerc 
şi minge (bronz la ambele obiecte); Nectaria 
Stoica (8 ani) – locul VII la exerciţiul fără 
obiect, locul VIII la cerc (argint la exerciţiul 
fără obiect şi bronz la cerc).

La Cupa „Ghimbav”, la care s-a concurat 
cu două obiecte la alegere, întocmindu-se la 
fi nal clasament la individual compus şi pe 
fi ecare obiect în parte, au participat aproape 
150 de sportive de la 13 cluburi din ţară: 
CS Gloria Bistriţa 2018, ACS Carla Ritmic 
Gim Braşov, ACS Ritmic Aly Gym Braşov, 
CSU Braşov, ACS „Dandri” Bucureşti, 
ACS „Pro-Aktiv” Bucureşti, CS Sportul 
Studenţesc Bucureşti, CS UNEFS Bucureşti, 
CSŞ 1 Constanţa, CSM Cluj-Napoca, CS 
„Victoria” Cumpăna, LPS „Szasz Adalbert” 
Târgu Mureş şi CSM Ploieşti.

 17 MEDALII LA CUPA GHIMBAV

Eric Maximmilian Niță, jucător legitimat la S&F Tennis 
Club Ploiești, a  câștigat, după prestații de excepție, 

”Famagusta Club 2021”, turneu Tennis Europe U12, de 
Categoria 2, de la Limassol, în Cipru. Niță a avut o serie 
impresionantă de victorii categorice, în faza grupelor pierzând 
un singur game în toate cele trei meciuri.

În sferturile de fi nală, a fost 6-2, 6-1 pentru Eric în meciul  
jucat împotriva turcului Bekir Devran Esendagli, apoi 6-4, 6-4, 
cu locul 6 din Ucraina, Tymur Chukanov, în semifi nale, pentru 
ca fi nala să fi e la discreția totală a sportivului pregătit de tatăl 
său, Ștefan Niță: 6-0, 6-0 cu Richard Lacis, din Belarus, jucător 
afl at pe locul 3 în țara sa.

ERIC NIȚĂ, CAMPION ÎN CIPRU, ERIC NIȚĂ, CAMPION ÎN CIPRU, 
LA FAMAGUSTA CLUB 2021, LA FAMAGUSTA CLUB 2021, 

DUPĂ EVOLUȚII DE EXCEPȚIEDUPĂ EVOLUȚII DE EXCEPȚIE

Tenis
În Liga 2 de fotbal, Petrolul 52 

Ploiești a reușit încă o victorie, a 
zecea consecutivă din 12 etape disputate 
în acest sezon, ea fi ind obținută greu, la 
Giurgiu, cu Astra din localitate, fi nalista 
din sezonul trecut în Cupa României. 
Golurile au fost marcate de Cebotaru 
(min. 25) și Buia (min. 86), respectiv 
Danciu (min. 47).

Petrolul are 33 de puncte și rămâne 
lider, fi ind urmată de Hermmanstadt și 
U Cluj, în etapa următoare, ploieștenii 
urmând să joace pe arena „Ilie Oană” cu 
Dunărea Călărași, sâmbătă, 6 noiembrie, 
de la ora 12.30. 

Astra: Moroz – Zamfi r, Stoian, 

Giuroiu, Riza - Banu(90-Dragu) – 
Danciu (85-Dumitrașcu), Șerban, Brăilă 
(46-Zaharia), Dr. Gheorghe - Gavirliță 
(40-Buliga). Antrenor: Florin Stângă. 

Petrolul: Avram - Pârvulescu, Lică, 
Huja, Țicu - Seto (55-Vajushi), Cebotaru 
- Bratu (66-Constantinescu), Tucaliuc 
(77-Pană), Măzărache (66-Buia) - 
Diarra. Antrenor: Nae Constantin.

Cartonaș roșu: Giuroiu (min. 36). 
Au arbitrat: Sorin Vădana (Cluj 

Napoca)-George Suciu (Câmpia Turzii) 
și Csaba Antal (Cluj-Napoca).

Observatori: Silviu Crângașu 
(Ploiești) și Dorinel Dincă (Călărași).

                   PETROLUL A AJUNS                   PETROLUL A AJUNS
 LA 10 VICTORII CONSECUTIVE LA 10 VICTORII CONSECUTIVE
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