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 „Doctorii toarnă leacuri despre care ştiu puţin, ca să vindece boli 
despre care ştiu şi mai  puţin, în  oameni despre care nu ştiu nimic.”

- Culese de Tata  Voltaire
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PUBLICE!PUBLICE!

PRIMARUL DIN CIORANI, DIN NOU ÎN SPATELE GRATIILOR
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LEMNE DE FOC MAI IEFTINE. 
TEORETIC. PRACTIC, VOM VEDEA!

Ce i-ai pune să facă?
Ce loc le-ai găsi în societate, 

altul decât să facă politică?
De fapt, ce crezi că ar fi  în stare 

să muncească cei care ne conduc, în 
afară de  ocupat funcții plătite din 
bani publici.

Să zicem că ai avea propria fi rmă. Pe 
ce post ai angaja un politician al zilelor 
noastre? Nu de alta, dar sigur nu ți-ar 
fi  ușor să-i găsești locul potrivit. De 
ce? Apăi, dacă îți arunci ochii în cv-
urile lor ai zice că nicio funcție nu-i 
prea mare pentru ei. Poate, de aici 
și seninătatea cu care acceptă orice 
pălărie, chit că le este mult mai mare 
și vine la pachet cu rușinea publică 

după prestații lamentabile. (Lipsa 
simțului penibilului fi ind acută, nu 
clipesc în a zice “da” la orice. Și de ce 
ar zice “nu”? Doar merită. E rândul 
lor. Așa că, ciocu’ mic!)

Cu toate astea sunt doldora 
de licențe, masterate, doctorate, 
supraspecializări, cursuri în limbi 
străine…ce să mai!? Super specialiști 
în: comunicare, științe politice, 
drept internațional, public și 
administrativ, doctori ori doctoranzi 
în managementul afacerilor și al 
informațiilor, absolvenți ai SNSPA, 
Spiru Haret, Nicolae Titulescu (nume 
grele, deh!), ai tuturor Universităților 
cu taxă, de pe la noi și de aiurea, ai 
Colegiului de Apărare etc etc.

Îți zici: somități în materie, clar!
Ei, și cu toate astea, ce crezi că ar 

fi  în stare să facă, altceva decât să 
încerce să te convingă să faci vreo 
combinație ultra-ortodoxă, domnul 
sau doamna politician? 

d ă t ții l t bil (Li
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Camera Deputaților a 
adoptat, în calitate de 

for decizional, un proiect de 
lege care prevede scăderea 
TVA la lemnele  de foc 
de la 19%, la 5%, pentru 

persoane fi zice și școli, 
spitale, dispensare medicale 
și unități de asistență socială. 
Cota redusă se aplică pentru 
livrările de lemn de foc sub 
formă de trunchiuri, butuci, 

vreascuri, ramuri sau sub 
forme similare, iar demersul 
ar avea ca scop ajutorarea 
persoanelor vulnerabile, cu 
precădere din zonele rurale. 
Numărul gospodăriilor care 
utilizează lemn de foc pentru 
încălzire este de peste 3,5 
milioane. Teoretic, prețul ar 
trebui să scadă. Practic însă 
avem mari dubii că se va 
întâmpla acest lucru! Pentru 
cine cunoaște, în mediul rural 
se face mare speculă cu lemnul 
de foc, iar oamenii cumpără în 
orice formulă, că n-au încotro, 
iar în această zonă gri numai 
la TVA nu se gândesc „băieții 
deștepți ai pădurilor”!

Din data de 27 decembrie 2020 și până 
pe 8 noiembrie 2021, în România au 

primit prima doză de vaccin 7.321.195 de 
persoane. În jur de 800.000 de români așteaptă 
să se imunizeze cu schema completă, iar 
1.037.203 au făcut deja și al treilea ser. Dacă 
ar fi  să raportăm cifra la populația rezidentă 
cu vârsta mai mare de 12 ani (16.828.384 

pers.), cea care se poate imuniza, procentul de 
vaccinare ar atinge 43,50%. În Prahova, în jur 
de 275.000 au primit prima doză, 187.876 au 
schema completă, iar 36.744 de persoane au 
optat și pentru doza a treia. Procentul, calculat 
tot la populația rezidentă cu vârsta peste 12 
ani, este în marja națională, de 43,88%.

Primarul comunei Ciorani, 
Marin Voicu, a fost reținut 

din nou marți seară, alături de 
alte două persoane, într-un alt 
dosar legat de fraudarea alegerilor 

de anul trecut, de data aceasta 
fi ind vorba despre furtul sacilor 
cu buletinele de vot, din arhiva 
Judecătoriei Mizil. Procurorii de 
pe lângă Parchetul Curții de Apel 

îl acuză de instigare la sustragerea 
de probe. Celelalte două persoane 
sunt autorul furtului și un 
complice. Reamintim că Voicu 
și alți 22 de inculpați au fost deja 

trimiși în judecată în dosarul 
de fraudare a scrutinului din 
septembrie 2020, iar acesta este al 
doilea dosar penal care-l vizează 
pe primar.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat 
legea prin care, în vederea soluționării 

cererilor pentru furnizarea unui serviciu 
public, se interzice instituțiilor publice locale 
și centrale să solicite persoanelor fi zice sau 
persoanelor juridice copii ale documentelor 
emise de către alte entități ale statului. 
Instituțiile publice vor obține respectivele 
avize sau acte, în format electronic, 
copii sau extrase, de la emitenți, în baza 
consimțământului expres al benefi ciarului 
serviciului public. Teoretic, legea ar trebui 
să intre în vigoare la trei zile de la publicarea 
în Monitorul Ofi cial. Este foarte interesant 
de văzut dacă statul ori fi ecare funcționar 
în parte vor fi  capabili să renunțe la un 
obicei care aproape că făcea parte din fi bra 
angajatului român.

amera Deputaților a persoane fizice și școli

PROCENT DE VACCINARE ÎN ROMÂNIAPROCENT DE VACCINARE ÎN ROMÂNIA

Maria BOGDAN; 
www.ziarulploieştii.ro

REZILIENȚA ÎN BIBLIOTECI (I)
Este ușor de constatat 

difi cultatea și 
instabilitatea cu care se 
confruntă întreaga societate 
în actualul context pandemic, 
economic și politic, lesne 
de observat că serviciile 
publice, inclusiv cele 
culturale și educaționale au 
fost nevoite să se adapteze 
noilor realități, astfel încât 
să poată să răspundă cât mai 
bine cerințelor utilizatorilor. 
Biblioteca nu a fost nici ea 
în afara acestor frământări 

sociale și instituționale și 
a prefacerilor tehnologice,  
numai că ea a fost cumva 
„călită” în ultimii 30 de ani, 
învățată să se adapteze din 
mers, și forțată, de cele mai 
multe ori, să facă acest efort pe 
cont propriu.

În această ordine de idei, 
Biblioteca reușește în prezent 
să fructifi ce noi oportunități 
legate de posibilitatea de 
fi nanțare a proiectelor 
destinate educației adulților 
prin Programul european 

Erasmus+, pentru a crește 
capacitatea operațională 
a instituției, pentru a 
putea răspunde și nevoilor 
utilizatorilor adulți, nu numai 
dorinței de învățare și formare 
a tinerilor.

Erasmus+ pentru a crește
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Cel mai secret Cel mai secret 
loc din loc din 
Coreea de Nord
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DOI BĂRBAȚI ARESTAȚI 
PREVENTIV, PENTRU 
ULTRAJ, LA CÂMPINA

 Cei doi au provocat un scandal 
în zona centrală a municipiului 
Câmpina, iar pentru aplanarea 
confl ictului a fost necesară 
intervenția mai multor echipaje 
ale Poliției.   Unul dintre 
bărbații implicați a fost oprit 
în trafi c pentru control. Acesta 
a  refuzat testarea cu aparatul 
etilotest și a manifestat totodată 

un comportament agresiv cu 
polițiștii. „La fața locului au venit 
mai mulți bărbați din anturajul 
celui în cauză, tulburând 
ordinea și liniștea publică în 
centrul municipiului. Ulterior, 
conducătorul autoturismului a 
fost testat cu aparatul etilotest 
care a indicat valoarea de 0,57 
mg/l alcool pur în aerul expirat, 
refuzând prelevarea de mostre 
biologice de sânge. Unul dintre 
aceștia ar fi  agresat un polițist, 

rupându-i vesta pe care o purta. 
Totodată oglinda retrovizoare a 
unei autospeciale de poliție a fost 
distrusă”, a precizat IPJ Prahova.   
Cei doi au fost imobilizați și 
conduși la sediul unității de 
poliție, față de ei fi ind luată 
măsura reținerii pentru 24 de ore 
urmând să fi e prezentați unității 
de parchet cu propunere de luare 
a unei alte măsuri preventive. „În 
cauză se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârşirii infracțiunilor 
de distrugere, tulburarea ordinii 
și liniștii publice și refuzul sau 
sustragerea de la prelevarea de 
mostre biologice. De asemenea, 

procurorul din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Câmpina 
a dispus efectuarea în continuare 
a urmăririi penale pentru 
săvârșirirea infracțiunii de 
ultraj”, a precizat IPJ Prahova. În 
urma probatoriului administrat, 
potrivit IPJ Prahova, față de cei 
doi bărbați a fost dispusă măsura 
arestării preventive pentru 30 de 
zile.

INCENDIU VIOLENT ÎN 
PLOIEȘTI. UN BĂRBAT ÎN 
VÂRSTĂ DE 60 DE ANI A 

MURIT
Incendiul a izbucnit pe strada 

Petriceicu Vodă din municipiul 
Ploiești. Inițial, persoana care 
a sunat și a solicitat sprijinul 
pompierilor a anunțat că focul se 
manifestă la o locuință. La sosirea 
echipajelor, incendiul se manifesta 
violent la două locuințe pe o 
suprafață de aproximativ 250 mp. 
După executarea recunoașterii, 
într-una din locuințe a fost 
găsit decedat un bărbat de 60 
de ani La fata locului, potrivit 
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Prahova, au acționat 
două autospeciale de stingere și o 
ambulanţă Smurd.

Cică PSD și PNL au organizat 
o întâlnire pentru a pune la 

cale viitoarea guvernare. Social-
democrații au fost reprezentați 
de Marcel Ciolacu și Sorin 
Grindeanu, iar PNL, de Florin 
Cîțu și Dan Vîlceanu. Mda, bre, 
dar cum v-ați așezat voi la masă? 
Ia zi, Ciolacule, nu mai este Cîțu 
un eșuat politic, nu mai este acum 
cel mai detestat om politic din 
Românica? Și, Cîțule, nu s-a luat 
la tine vreun pic de „ciumă roșie”? 
Aud?

-Între Cîțu și Ciolacu
Și-a băgat codița dracu`.
Deci care să fi e planul?
Înțeleg: cel cu ciolanul!

După o primă rundă de 
discuții dintre PNL și PSD, 

Florin Cîțu a declarat că „s-au 
găsit multe lucruri care pot să ne 
unească”. La rândul său, Ciolacu 
a grăit: „Am încercat să găsim 
lucrurile care ne aseamănă.”

-Lumea așa vorbește-
-Și-asta nu-i glumă-
Pe voi vă unește
O singură... ciumă!

De fapt, cărțile sunt făcute: 
PNL va forma un guvern cu 

PSD. Fiindcă nimic nu mai poate fi  
reconstruit cu USR. După ce s-au 
văzut cu Ciolos, liberalii i-au atacat 
pe pluseriști: „USR+ sabotează 
cu bună știință dezvoltarea 
României. Rupți de nevoile țării și 
ale oamenilor, liderii USR+ s-au 
opus Programului Anghel Saligny 

cu înverșunare, mergând până 
la distrugerea coaliției și căderea 
guvernului. Până unde merge 
ipocrizia? Cei câțiva primari USR+ 
din țară se reped să ceară banii 
pentru dezvoltare fi x din programul 
pe care-l înjurau”. Am avea o vorbă 
pentru PNL:

-Mă întreb, dar rost nu are,
Care-i hoțu`, care-i prostu`.
Tura asta, fără supărare,
BARNA e în ochiul vostru!

Sute de susținători QAnon 
s-au adunat în Dallas 

așteptând întoarcerea lui John F. 
Kennedy Jr. care, în opinia lor, ar 
ajuta apoi la reinstaurarea fostului 
președinte Trump. 

Notă: 
-John F. Kennedy Jr. a murit 

într-un accident aviatic în 1999; 
-QAnon  este o mișcare ce 

susține o teorie a conspirației care 
spune că ex-președintele Trump 
este cel ales pentru a duce o luptă 
împotriva „statului paralel ocult” 
ce conduce lumea din umbră, 
„elita satanistă de pedofi li” din 
guvern, afaceri și mass-media. 

Hopa, americanii le fac 
concurență alor noștri, cu statul ăla 
paralel născut în epoca Dragnea-
Udrea-Ghiță-Ponta și continuat 
recent de Șoșo și Orban. Da, dar la 
noi, oricât s-ar ruga ăștia, nu cred 
că există vreun personaj care să 
vrea să învie, să se pună în slujba 
lor. Dimpotrivă, e cineva care 
ne-ar scăpa de ei...

-De vă veți ruga să fi e
Ștefan, Mircea sau Laiotă,
Țepeș ar dori să-nvie,
Pe voi să vă tragă-n... țeapă!

După ce Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului 

(CEDO) i-a respins plângerea 
în care acuza că i-a fost încălcat 
dreptul la un proces echitabil în 
dosarul „Fraudă la Referendum”, 
Liviu Dragnea s-a dezlănțuit: 
„instituțiile din justiție sunt un 
instrument politic cumplit care 
calcă în picioare orice. Libertatea, 
demnitatea, dreptatea. Nu aveam 
nicio așteptare, recunosc, pentru că 

am renunțat de mult la naivitatea 
de a mai crede în instituțiile 
europene politizate până la ultima 
fi bră și până la ultimul funcționar.”

-A naibii lege, cum se face,
Că numai mie rău îmi vrea!
Eu îți răspund, știu că nu-ți 

place:
Liviule, nu mai fura!

Că tot veni vorba de Liviu, cică 
omul lucrează la programul 

de guvernare al partidului său 
„Alianța pentru Patrie”. Uite ce 
scrie: „Bună dimineața, patrioți! 
Țara noastră are nevoie urgentă 
de măsuri salvatoare și de un plan 
de redresare și reconstrucție. Am 
început să lucrăm la un program 
de guvernare și o strategie care 
valorifi că resursele noastre, 
agricultura și producția locală, 
sprijinirea fi rmelor românești. 
Pregătim un set de măsuri care 
să permită oportunități și un 
trai decent fi ecărui român, dar și 
reforme și investiții puternice în 
sănătate și educație. Vom salva 
România împreună, dragi români.”

-Ca pârnăiaș vestit,
Te cred, vrei un partid.
Dar scrie, dragă, „hoți”
În loc de „patrioți!”

Primarul general al Capitalei, 
Nicușor Dan, ar fi  trebuit să 

meargă la Guvern, pentru a discuta 
despre  problema termofi cării în 
București. Conform unor surse, lui 
Nicușor nu i s-ar fi  permis accesul 
în Palatul Victoria, neavând 
certifi cat verde.  Întrebare: cum 
totuși Nicușor intră la Primăria 
Generală având în vedere că, 
nefi ind vaccinat, nici acolo nu 
poate prezenta documentul?

-Fricos cum ești din fi re,
Te cunosc dintr-o ochire:
Nu le ai cu vaccinatul,
Dar... perfect cu... fofi latul!

Multe s-au zvonit la adresa 
bietului Arafat, dar asta le 

întrece pe toate. În spațiul public 
se dezbate aprins faptul că șeful 
Departamentului pentru Situații 
de Urgență (DSU) ar purta pistol 
la brâu. Bineînțeles că, în țara în 
care se refuză tratament medical 
Covid, pe motiv că „fac nemții 
experimente pe noi”, drăcia a prins. 
Raed Arafat s-a dezis cum a putut 
și el mai bine, abia revenindu-și 
din stupoarea bazagoniei: „nu am 
permis de port armă, cu atât mai 
puțin un pistol. Pistolul care îl port 
la brâu.. înseamnă de fapt telefonul 

și stația radio pe care m-am obișnuit 
de ani de zile să le port astfel”.

-Dacă-n neghiobie s-ar putea
Și doctoratul să se dea,
Ar fi , la noi, o grozăvie,
Cu-atâția doctori în... în prostie!

Ministrul interimar al 
Educației, atenție, al 

Educației, nu al Agriculturii, Sorin 
Câmpeanu, a grăit așa: „acolo 
unde directorul de școală este 
antivaccinist, vom găsi o rată foarte 
scăzută de vaccinare.” Evident, 
maestre, alt truism mai mare nici 
că se putea. Să te mai ajutăm noi 
puțin: acolo unde plouă, pământul 
e ud; acolo unde e lume multă, e 
aglomerat; acolo unde e mare, e 
apă!

-Acolo unde-i slab ministrul,
Ca-n cazul tău, se vede bine,
E cazul să închidă pliscul,
Că s-a făcut prea de rușine!

 Săptămâna pe scurt 

Parol,  Mă doare-n băşcălie!
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ȘOFERI ÎN STARE DE 
EBRIETATE, DEPISTAȚI LA 

VOLAN
Chiar dacă amenzile sunt 

mari, mai mulți șoferi prahoveni 
au dat dovadă de inconștiență și 
s-au urcat în stare de ebrietate 
la volan. Este cazul unui bărbat, 
în vârstă de 33 de ani, din Mizil. 
Polițiștii Biroului Rutier Ploiești 
au observat în trafi c un autoturism 
care circula pe strada Ștrandului, 

din direcția Bucov către Ploiești. 
Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul etilotest, iar rezultatul 
a fost de 0,58 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, ulterior acesta fi ind 
condus la o unitate medicală unde 
i-au fost prelevate mostre biologice 
de sânge. O situație similară 
a avut loc și la Puchenii Mari. 
Polițiștii din cadrul Serviciului 
Rutier au oprit pentru control un 
autoturism, care circula pe DC 

127 din sat Moara către DN1. „Cu 
ocazia controlului, a fost stabilită 
identitatea conducătorului auto, 
în persoana unui bărbat în vârstă 
de 51 de ani, din comuna Puchenii 
Mari. Întrucât acesta emana 
halenă alcoolică a fost testat cu 
aparatul etilotest, care a rezultat o 
valoare de 1,10 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, ulterior fi ind condus 
la o unitate medicală, în vederea 
prelevării de mostre biologice de 
sânge”, a precizat IPJ Prahova. 
Un alt caz s-a înregistrat în afara 
localității Albești-Paleologu. 
Polițiștii au oprit pentru control 

un autoturism, care circula pe 
DN1B, pe sensul de mers Buzău 
către Ploiești. Conducătorul auto 
a fost testat cu aparatul etilotest, 
iar rezultatul a fost de 0,56 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. În 
cauză, conducătorii auto s-au ales 
cu dosare penale. O altă situație 
s-a înregistrat și pe raza localității 
Valea Călugărească. Polițiștii 
Serviciului Rutier au oprit 
pentru control un autoturism, 
care circula pe DN1B, pe sensul 
de mers Ploiești către Buzău. 
Conducătorul auto a fost testat, iar 
rezultatul a fost de 0,52 mg/l alcool 

pur în aerul expirat. Bărbatul a 
refuzat, însă, recoltarea de mostre 
biologice de sânge. În cauză a fost 
întocmit dosar penal, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de refuz de 
recoltare de mostre biologice. 

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Condițiile de acces în Mina Unirea a Salinei 
Slănic s-au modifi cat de luni. Aceasta mai 

poate fi  vizitată doar trei zile pe săptămână, în 
weekend. Vinerea, programul de vizitare este 
cuprins în intervalul orar 08.00 - 16.00, iar ultimul 
transport în subteran cu microbuzele este la ora 
14.30. Sâmbăta și duminica, programul  este între 
orele 09.00 - 17.00, iar ultimul transport în subteran 
se efectuează la ora 15.30. Excepție de la acest 
program va fi  pe 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie, 
când salina este deschisă în intervalul 08.00 - 16.00, 
ultimul transport în subteran fi ind la 14.30. Accesul 
este permis doar următorilor vizitatori, cu vârsta 
mai mare de 12 ani: care fac dovada vaccinării 
împotriva virusului SARS-CoV-2, schema 
completă, cu minim 10 zile înainte; fac dovada că 
se afl a în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-
a zi de la confi rmarea infectării cu virusul SARS-
CoV-2; prezintă rezultatul negativ al unui test RT-
PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu 
mai vechi de 72 ore sau prezintă rezultatul negativ 
certifi cat al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 
48 de ore. Purtarea măștii este obligatorie, excepție 
făcând doar copiii cu vârsta sub 5 ani.

TRIBUNALUL PRAHOVA A DECIS:TRIBUNALUL PRAHOVA A DECIS:

Secția a II-a civilă de contencios 
administrativ și fi scal a Tribunalului 

Prahova a anulat Hotărârea nr.3/27.01.2021 
a Consiliului Județean Prahova privind 
desfi ințarea Direcției Județene de Protecția 
Plantelor și de Intreținere a Drumurilor 

Județene Prahova. Decizia nu este motivată 
deocamdată, deci nu știm ce anume a 
generat o asemenea soluție: hotărârea CJ 
nu este bine fundamentată juridic, nu 
s-o fi  pus corect vreo virgulă, se încalcă 
drepturile salariaților, cei care, de altfel, 

au deschis acțiunea în instanță, CJ a avut 
o apărare extrem de slabă din partea 
compartimentului juridic? La o primă 
vedere este imposibil de înțeles ca justiția 
să se pronunțe cu privire la oportunitatea 
menținerii în Consiliul Județean a unui 
anumit tip de organizare. Altfel spus, să 
înțelegem că CJ Prahova nu are voie să se 
reorganizeze, nu are voie să dea oameni 
afară, dacă organigrama e încărcată, nu are 
voie să facă economie de bani, nu are voie 
să decidă ce este bine pentru instituție și 
trebuie în veci să păstreze această direcție ce 
oricum nu își demonstrează utilitatea?

Foarte curioasă decizia! Și suntem 
extrem de curioși să vedem cum va continua 
dosarul în instanța superioară, fi indcă CJ 
are posibilitatea să facă recurs la decizia 
Tribunalului Prahova în termen de 15 zile 
lucrătoare.

Reamintim că, la începutul anului, 
Consiliul Județean Prahova a emis trei 
hotărâri de acest fel, privind restructurarea 
instituției: desfi ințarea Direcției Județene 
de Pază Prahova (HCJ 2/2021), desfi ințarea 
Direcției Județene de Protecția Plantelor 
și de Intreținere a Drumurilor Județene 

Prahova (HCJ 3/2021) și reorganizarea 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Prahova/aprobarea organigramei, 
a statului de funcții și a Regulamentului 
de Organizare și Funcționare ale acestuia 
(HCJ 14/2021). Reducerea de cheltuieli și 
personal ar fi  fost de: Direcția de Pază- 159 
de persoane și 11,568 milioane de lei/an; 
DJPPIDJ- 59 de posturi și 7,604 mil. lei/
an; aparatul propriu al CJ- reducere cu 96 
de posturi și o economie aproximativă de 8 
mil. lei/an.

Restructurarea ar fi  trebuit să aibă loc 
de la 1 martie 2021, dar hotărârile au fost 
atacate în instanță de salariați. Inițial, actele 
administrative au fost suspendate, până 
la judecarea pe fond a cauzelor, dar acum 
observăm că deja o primă hotărâre a fost 
anulată, adică instanța se amestecă realmente 
în problemele interne al CJ Prahova. Bine, 
înțelegem dacă ar fi  vorba despre încălcarea 
drepturilor unor angajați, însă să obligi o 
instituție publică, oricare ar fi  ea, să mențină 
o anumită structură organizatorică este deja 
prea mult!  Vom urmări cu mare interes 
dosarul 1359/105/2021 privind această 
cauză.

Intrebare: stăm cu această instituție până la sfârșitul lumii?!!

ecția a II a civilă de contencios Județene Prahova Decizia nu este motivată

I

8, 3 MIL. LEI PENTRU DOTAREA SJU CU 
ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA PACIENȚILOR COVID
O nelămurire: de ce avem un termen de implementare de 21 de luni, când SJU are nevoie 
de aparatură azi și acum? Poate peste un an sau doi nu mai avem Covid!

Începând din această 
lună, Consiliul Județean 

Prahova implementează 
proiectul „Dotarea unităților 
sanitare afl ate în subordinea 
CJ cu echipamente medicale 
și de protecție medicală, în 
vederea prevenirii extinderii 
infectării cu noul Coronavirus 
SARS-CoV-2 și tratarea 
pacienților contaminați.” 
Proiectul este derulat de 
Consiliul Județean Prahova, 
în calitate de benefi ciar 
și Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene, 
în calitate de Autoritate 
de Management pentru 
Programul Operațional 
Infrastructură Mare. Acesta 
este fi nanțat prin POIM 
2014 - 2020, Axa Prioritară 9 - 
Protejarea sănătății populației 
în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19, 
Obiectivul Specifi c 9.1 - 

Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare 
COVID19. 

Valoarea totală integral 
nerambursabilă este de 
8.397.993,60 lei, iar perioada 
de implementare a fost 
fi xată la 21 de luni. Vor 
fi  dotate cu echipamente 
medicale, inclusiv aparatură 
de imagistică, Unitatea de 
Primiri Urgență, Secția ATI 
și Laboratorul de Analize 
din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești, 
precum și cele patru secții 
exterioare: Boli Infecțioase 
- Adulți si copii, secția 
Obor/Pneumologie, locațiile 
Boldescu Bunavestire.

Consiliul Județean 
Prahova a pus la dispoziție 
și următoarele date de 
contact: Andrei Bolocanu, 
manager de proiect: 
andrei.bolocanu@cjph.ro 

Consiliul Județean Prahova, 
muncipiul Ploiești, Bd. 
Republicii nr.2-4, tel: 0244-
514545, fax: 0244-596669, 
e-mail: cons_jud@cjph.ro; 
proiecte@cjph.ro. Se cuvine 
totuși o observație: acest 
proiect european presupunem 
că necesită o anumită 
birocrație. Dar e greu de 
înțeles de ce trebuie să ai ca 

perioadă de implementare 
21 de luni de aici înainte 
de vreme ce SJU are nevoie 
de aparatură azi și acum! 
Poate peste un an sau doi se 
termină cu acest virus, deci ce 
necesitate ar mai fi  atunci de 
aparatură pentru, cităm din 
proiect, „prevenirea extinderii 
infectării cu noul Coronavirus 
SARS-CoV-2 și tratarea 
pacienților contaminați”?

PROGRAM 
MODIFICAT 
LA SALINA 

SLĂNIC
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RAZIE PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA

Acțiunea polițiștilor prahoveni 
a avut loc la primele ore ale 
dimineții, în intervalul orar 
05.00-08.00. Polițiștii din cadrul 
Serviciului Rutier au organizat și 
desfășurat o acțiune pe DN1-E60 
și DN1-B E577 pentru combaterea 
accidentelor rutiere ce au avut drept 
cauză de producere, conducerea 
sub infl uența alcoolului. „În acest 
context, au fost controlate 230 

de autovehicule, fi ind efectuate 
peste 200 de testări cu aparatul 
etilotest. În total au fost aplicate 
27 de sancțiuni contravenționale, 
în valoare de aproximativ  16.780 
RON,  fi ind totodată reținute și 8 
permise de conducere”, a precizat 
IPJ Prahova. Pe DN1-E60, un 
conducător auto a fost oprit de 
polițiști în vederea controlului, 
iar la testarea cu aparatul etilotest 
a acestuia, aparatul a indicat 
valoarea de 0,28 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. În cauză a 

fost luată măsura sancționării 
contravenționale, fi indu-i totodată 
reținut permisul de conducere. 
„Astfel de acțiuni se desfășoară 
periodic pe raza întregului județ, 
în vederea diminuării numărului 
de accidente produse pe fondul 
acestei cauze și nu numai”, a 
anunțat IPJ Prahova.

UN BĂRBAT A AMENINȚAT 
CĂ SE SINUCIDE LA 
PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Polițiștii Secției nr.1 de Poliție 
Ploiești au fost sesizați prin 
apel 112 de către un bărbat, cu 
privire la faptul că va merge la 
Primăria Ploiești, să depună un 

dosar pentru o locuință socială 
și dacă va fi  refuzat, acesta se va 
sinucide. „Polițiștii s-au deplasat 
de îndată la fața locului, unde au 
identifi cat persoana nemulțumită, 
neprezentând un comportament 
agresiv”, a precizat IPJ Prahova. 
Bărbatul în cauză a fost preluat 
de organele de poliție, urmând să 
fi e condus la o unitate medicală 
în vederea acordării de îngrijiri 
speciale. La nivelul unității de 
poliție, potrivit IPJ Prahova, există 
mai multe sesizări cu privire la 
comportamentul acestuia, fi ind 
analizată oportunitatea aplicării 
de măsuri legale în consecință.

 Săptămâna pe scurt 

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
NOU PROIECT LA ȘCOALA PRIMARĂ CONCORDIANOU PROIECT LA ȘCOALA PRIMARĂ CONCORDIA
În cadrul Școlii Primare Concordia 

Ploiești, considerată a fi  prima 
unitate privată incluzivă din România, 
se vor amenaja, printr-un parteneriat 
dintre Asociația „Zi de Bine” și 
Organizația Umanitară Concordia, o 
sală de curs, un spațiu multifuncțional 
interior și un spațiu de învățare în aer 
liber. Sălile interioare vor fi  folosite 
pentru a facilita comunicarea cu copiii 
proveniți din medii vulnerabile care au 
nevoie de confort emoțional, în special 
elevii de la clasa pregătitoare, care fac 
tranziția de la grădiniță la școală. În sala 
multifuncțională se vor putea desfășura 
activități pentru elevi, profesori și părinți, 
de la ore de consiliere individuală, la 
grupuri de învățare, ateliere pentru 
copii și părinți, ore de teatru și arte 
și ore de muzică. Aceasta va fi  dotată 
cu mobilier specifi c și cu materiale 
necesare activităților (instrumente 

muzicale, șevalete și materiale pentru 
orele de artă, panouri pentru expus 
lucrările copiilor). În exterior, grădina 
pedagogică deja existentă, unde copiii 
pot învăța în aer liber, va fi  îmbunătățită 
cu materiale pentru experimentare 
(de ex. microscoape), ustensile pentru 

grădinărit, mobilier specifi c pentru 
depozitat materialele didactice, 
băncuțe. Bugetul pentru implementarea 
proiectului este de 20.000 euro. În luna 
octombrie 2021, în cadrul școlii erau 20 
de copii înscriși în clasa întâi și alți 25 la 
noua clasă pregătitoare.

FERMIERII ÎȘI FERMIERII ÎȘI 
POT LUA BANII POT LUA BANII 

DE LA APIADE LA APIA
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

(APIA) informează că, în perioada 18 
octombrie-08 noiembrie 2021, a autorizat la plată, în 
cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2021, 
suma de 1,10 miliarde de euro, pentru un număr de 
697.603 de fermieri, reprezentând 90,54% din numărul 
total al fermierilor eligibili pentru acest tip de plată. 
Cele mai mari sume au mers către Constanța-58,8 
mil. euro, Timiș-55,02 mil. euro și Tulcea-45,45 mil. 
euro. În Prahova, au fost depuse 8.083 de cereri, fi ind 
autorizați la plată 7.691 de fermieri (95,15% din total 
solicitări), suma totală disponibilă fi ind de 16,054 mil. 
euro. În ceeea ce privește Sprijinul cuplat în sectorul 
zootehnic, speciile ovine și caprine, au fost autorizați 
la plată de 10.220 de fermieri, reprezentând 61,38% 
din cei care au solicitat sprijin în Campania 2021, iar 
suma autorizată este în valoare de 31,71 milioane de 
euro. În Prahova, suma este modestă, de 190.431 euro 
pentru 83 de crescători de animale.

CU NEMĂRGINITĂ 
DURERE,
 FAMILIA MINESCU

Cu recunoștință eternă, anunțăm trecerea 
în nefi ință al fratelui, unchiului, prietenului, 
sfătuitorului, 

PROFESORULUI INGINER DOCTOR 
FLOREA MINESCU

Născut în 1948, Profesor la Universitatea de Petrol 
și Gaze, Ploiesti din 1975, cercetător recunoscut 
international, inovator și antreprenor, autor de cărți 
de specialitate, mentor și sprijin pentru toți, Florea 
Minescu ne lasă moștenire o lume mai bună, prin 
contribuțiile și inovatiile științifi ce, prin oamenii pe 
care i-a modelat, dar mai ales prin amintirea unui 
zâmbet cald și a unei prezențe de spirit de neuitat, a 
umorului și omeniei lui pline de modestie. 

Unchiul Florea, Florinel, soțul, tatăl și bunicul, 
exemplu de OM, va rămâne întotdeauna în sufl etele 
noastre, a fraților, surorilor, cumnaților și cumnatelor, 
a nepoților, fi nilor, și strănepoților, și va continua să 
strălucească ca un Luceafăr, luminandu-ne calea din 
ceruri. 

Slujba de inmormântare va avea loc joi 11 
noiembrie 2021, la ora 12, la biserica Sfânta Treime 
din Ploiești.

În trei școli s-au vaccinat 
mai puțin de 30% dintre 

cadrele didactice

După vacanța forțată acordată ca 
urmare a ratei mari de infectare 

cu virusul Sars-Cov 2, cursurile au fost 
reluate luni, diferit însă de la școală la 
școală. 4.847 de unități de învățământ 
din toată țara și peste 2 milioane de 
elevi, ceea ce înseamnă 68% din totalul 
școlilor din România, au început orele cu 
prezență fi zică. Acolo unde  personalul 
nu a fost vaccinat în proporție de cel 
puțin 60%, cursurile s-au desfășurat on-
line. Reamintim că, potrivit Ordinului 
comun al Ministerului Educației și 
Ministerului Sănătății, publicat vineri 
seară în Monitorul Ofi cial, începerea 
cursurilor fi zic sau on-line a fost 
condiționată de rata de vaccinare a 
cadrelor didactice și a personalului 
auxiliar: prezență fi zică acolo unde 
există un procent de minimum 60% din 
personal este vaccinat; regim on-line, un 
procent mai mic de 60% din personal 
este vaccinat. Specialiștii nu au ținut 
cont în luarea acestei decizii de rata de 

infectare la nivelul localității, mai ales că 
majoritatea țării se afl ă în scenariul roșu. 
ȘCOALA, ÎN PRAHOVA

În Prahova, 87 de școli și grădinițe 
au sub 60% din personal vaccinat anti-
Covid, așa că acestea au fost nevoite să 
reia cursurile în sistem on-line. La unele 
dintre acestea procentul este de sub 
45%: Școala Gimnazială Cărbunești- 
18%, Școala Gimnazială Surani-20%, 
Grădinița cu program normal „Sf. 
Apostoli Petru și Pavel” Ploiești-25%, 
Școala Gimnazială Târgșoru Vechi-30%, 
Școala Gimnazială „Inv.Athanasie Jan 
Stoicescu” Ariceștii Zeletin-31,81%, 
Școala Gimnazială Vadu Săpat-32%, 
Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru 
Haret” Breaza-35%, Școala Gimnazială 
Talea-35,29%, Școala Gimnazială nr 2 
Boldești Scăeni-38%, Școala Gimnazială 
Fântânele- 39,28%, Școala Gimnazială 
Vărbilău-40%, Grădinița cu program 
prelungit „Dicky-Duck” Ploiești-40%, 
Școala Gimnazială Jugureni-40%, 
Școala Gimnazială „Andrei Nicolescu 

Păcureți”-40%, Școala Gimnazială 
Călugăreni-40,9%, Școala Gimnazială 
Șotrile-41%, Școala Gimnazială Boldești 
Grădiștea-41%, Școala Gimnazială 
Secăria-42,10%, Școala Gimnazială 
Liliești, Băicoi-42,5%, Școala Gimnazială 
Florești-42,85%, Grădinița cu program 
prelungit „Sf. Arhangheli Mihail și 
Gavriil”, Ploiești-43%, Școala Gimnazială 
Cioranii de Sus- 43,33%, Școala 
Gimnazială „Sf. Maria” Mizil-44%, 
Școala Gimnazială Salcia-44,44%, Școala 
Gimnazială „Radu și Severa Novian” 
Adunați-44,44%,  Școala Gimnazială 
„Mitropolit Pimen Georgescu” Provița 
de Sus- 45%.

NOI MODIFICĂRI, DE 
SĂPTĂMÂNA VIITOARE
Luni, ministrul interimar al 

Educației, Sorin Câmpeanu, a anunțat 
noi modifi cări valabile de săptămâna 
viitoare: „am propus ca, prin excepție, 
în localitățile în care rata de infectare 
este mai mică de 3 la mia de locuitori 
să se renunțe la pragul de 60% persoane 
vaccinate în unitățile de învățământ 
pentru ca acestea să funcționeze cu 
prezență fi zică. Decizia ar urma să fi e 
adoptată la sfârșitul săptămânii de către 
Comitetul Național pentru Situații de 
Urgență.”

E

Î

upă vacanța forțată acordată ca infectare la nivelul localității mai ales că

87 DE ȘCOLI DIN PRAHOVA AU 87 DE ȘCOLI DIN PRAHOVA AU 
RELUAT CURSURILE ON-LINERELUAT CURSURILE ON-LINE
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PRINȘI LA FURAT DE 
CETINĂ LA SINAIA

Jandarmii montani din Sinaia 
au fost sesizați despre faptul că 
mai multe persoane au pătruns   
cu o autoutilitară   pe drumul 
forestier Valea Câinelui din Sinaia. 
„Ajunși la fața locului jandarmii 
au identifi cat trei bărbați care 
recoltau fără acordul Ocolului 
Silvic Sinaia material nelemnos 
specifi c, respectiv cetină de brad. 
În urma cântăririi a rezultat 

cantitatea de 300 kg de cetină care a 
fost predată unui lucrător silvic”, a 
precizat Inspectoratul de Jandarmi 
Județean (IJJ) Prahova. Persoanele 
în cauză au fost sancționate 
conform Legii 171/2010, pentru 
pătrunderea pe un drum forestier 
fără acordul scris al Ocolului Silvic 
Sinaia, cât și pentru recoltarea de 
material nelemnos specifi c.

BĂRBAT ACUZAT DE 
PORNOGRAFIE INFANTILĂ. 
ȘANTAJA MINORE DIN MAI 
MULTE JUDEȚE, INCLUSIV 

DIN PRAHOVA
Polițiștii Serviciului de 

Combatere a Criminalităţii 
Organizate Maramureș și cei 
ai Serviciului de Combatere 
a Criminalităţii Organizate 
Neamț, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. – B.T. Maramureș, 
au documentat activitatea 
infracțională a unei persoane 
bănuită de pornografi e infantilă, 
corupere sexuală și șantaj. „Din 
cercetări a reieșit că, în perioada 
ianuarie 2020 - aprilie 2021, 
un bărbat ar fi  procurat, stocat 
și distribuit în mediul online, 
fotografi i compromițătoare cu 
mai multe minore, domiciliate 
în județele Maramureș, 

Neamț, Bacău, Iași și Prahova, 
amenințând persoanele vătămate 
că va face publice imaginile”, a 
anunțat IGPR. Persoana în cauză 
a fost condusă, pentru cercetări, 
la sediul D.I.I.C.O.T.- Biroul 
Teritorial Maramureș. Bărbatul, 
în vârstă de 29 de ani, din județul 
Neamț, a fost reținut, pentru 24 
de ore, de procurorii D.I.I.C.O.T. 
- Biroul Teritorial Maramureș și 
este cercetat sub aspectul comiterii 
infracțiunii de pornografi e 
infantilă prin sisteme informatice, 
corupere sexuală și șantaj. În 
cauză, a precizat IGPR, cercetările 
sunt continuate.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Unde i-ar fi  locul unei astfel de 
“eminențe”, în afară de un scaun călduț de 
bugetar numit politic.

Crezi că te-ar ajuta să îți dezvolți 
businessul? Ar aduce un strop de plus 
valoare? Din munca lui crezi că ai mai putea 
plăti încă un salariu, în afară de al lui?

Uite, cu toată ignoranța mea, cu mici 
excepții, cred că nicio față de tânăr politician 
(fac această precizare pentru că în primul val 
de politicieni de după revoluție, majoritatea 
au terminat facultăți pe bune, ori au absolvit  
măcar o școală profesională de-a lui nea 
Nicu, iar ceva carte s-a mai prins de ei), nu 
s-ar descurca în aproape nicio funcție cu 
adevărată responsabilitate. De ce?

•În primul rând pentru că ar fi  prea mic 
salariul pentru unul așa bun ca el.

•În al doilea rând pentru că, dacă ar face 
profi t vreuna din activitățile la care el ar lua 
parte, nu ar accepta să împartă benefi ciul 
cu nimeni, nici cu colegii și nici măcar cu 
patronul. Totul la el!

•În al treilea rând nu ar putea sta 8 ore 
la muncă. Nu mai zic să stea concentrat. 
Riscul de fractură de neuroni fi ind sporit.

•În al patrulea rând, ar vrea să își aducă 
cu el și nevasta, verișoara și eventual iubita 
cu soțul ei.

•În al cincilea rând, pentru că mulți 
dintre ei nu știu să scrie corect românește.

•În al șaselea rând pentru că se va certa 
cu toți vecinii și colegii pe locul de parcare 
iar asta o să îl consume nervos de nu va mai 
fi  bun de nimic jumătate de zi.

•În al șaptelea rând va uita să se întoarcă 
din pauza de masă.

•În al optulea rând nu îi vor ajunge 
minutele la telefon, cafeaua, benzina și 
bonurile de masă oricât de multe ar fi .

•În al nouălea rând, după prima lună va 
intra în depresie. Motivul fi ind: banii vin 
prin muncă.

•În al zecelea rând…ba nu! În primul și 
primul rând, nu va știi să facă, cu adevărat, 
NIMIC!

Și atunci, te întreb. Cum pot astfel de 
oameni să aibă pretenția că pot conduce 
într-o direcție bună societatea? Ei bine, uite 
că pot. Cu tupeu și cu încredere nemăsurată 
în faptul că fără ei nu se poate.

Proști ei? Nu. Noi! De ce? Că ne-am 
gândit să-i angajăm!

 continuare din pagina 1

Marius 
MARINESCU

www.ziarulploieştii.ro

10 MOTIVE PENTRU 10 MOTIVE PENTRU 
CARE SĂ NU ANGAJEZI CARE SĂ NU ANGAJEZI 

UN POLITICIANUN POLITICIAN

VREI UN STIL PERSONAL DE PREZENTARE? 
Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   Împreună vom găsi soluţii inovatoare,   

capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! capabile să-ţi promoveze efi cient imaginea! 
• bannere şi rollup-uri • etichete autocolante • fi rme luminoase

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației, Cseke 

Attila, a semnat 16 noi contracte de fi nanțare 
prin Programul Operațional Regional 

(POR) 2014-2020, în valoare eligibilă 
totală de 70.153.791,65 lei. Dintre acestea, 
7 vizează modernizarea infrastructurii 
educaționale și sociale, iar 9 proiecte au 

ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri, 
prin diversifi carea activității, dezvoltarea 
capacității de producție și achiziție de 
utilaje. Printre localitățile benefi ciare se 
afl ă și municipiul Câmpina, care va primi 
10.821.428,64 lei pentru construirea de 
locuințe sociale pentru persoanele care 
trăiesc în locuințe amenințate de alunecări 
de teren sau adăposturi improvizate. Este 
vorba despre realizarea a două blocuri, unul 
pe Strada Petrolistului și altul pe strada 
Năsăud, cu regim de înălţime de P+4E, cu 
câte două apartamente pe nivel. Fiecare 
imobil va avea câte 10 apartamente care 
vor deservi câte 41 de persoane. Durata de 
realizare a investitiei este de 16 luni.

FINANȚARE EUROPEANĂ DE FINANȚARE EUROPEANĂ DE 
10,8 MIL. LEI, LA CÂMPINA10,8 MIL. LEI, LA CÂMPINA

Medicul veterinar George 
Stratulat a fost numit, 

deunăzi vreme, director executiv al 
Direcției Sanitar-Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Prahova. 
Postul a rămas liber după ce cel mai 
longeviv șef al DSVSA, dr. vet. Mihai 
Terecoasă, s-a pensionat. Stratulat 
a mai ocupat această funcție în 
perioada în care Terecoasă a fost fi e 
director general Inspecție și Control 
în cadrul ANSVSA (2012), fi e director 
al Direcției Coordonare Laboratoare 
în cadrul ANSVSA (2020). Echipa 
de conducere este completată de dr. 
vet. Chirobocea Alexandru-director 
executiv adjunct, dr. vet. Luminița 
Murariu-șef serviciu laborator, dr. vet. 
Adrian Udoriu-șef birou catagrafi e și 
autorizare,  ec. Constantin Gârbea- 
șef birou economic și dr. vet. Gabriel 
Cazanoc-șef birou control.

DIRECTOR DIRECTOR 
NOU LA DSVSANOU LA DSVSA Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Direcția de Sănătate Publică Prahova a 
anunțat că, de la începutul campaniei 

de vaccinare (27 decembrie 2021) și până 
pe 8 noiembrie 2021, în județ au ajuns 
620.795 doze de vaccin anti Sars-CoV-2, dintre 
care: 451.515 doze Pfi zer/BioNTech, 52.180 
produse de compania Moderna, 28.880 de 
doze AstraZeneca, 88.220 de doze Johnson 
& Johnson. Numărul de doze de vaccin 
administrate până în data de 07 noiembrie 
2021 este de  500.117  (+ 1.835 față de ziua 
anterioară), din care 187.876 (+ 491 față de ziua 
anterioară) reprezintă doza 2 și  36.744  (+533 
față de ziua anterioară) reprezintă doza 3. Din 
totalul de  500.117  doze,  52.586  doze au fost 
administrate cu vaccin Johnson & Johnson (+ 
263 doze). Stocul disponibil, în acest moment, 
este de 88.008 doze de vaccin.

Rețineți următoarele aspecte:

La nivelul județului sunt operaționale 23 
de centre de vaccinare, administrarea 

serului fi ind făcută atât în baza programării 
pe platforma națională creată special în acest 
sens, cât și prin prezentarea directă, în baza 
actului de identitate. Reamintim că, din data 
de 4 mai a.c., administrarea vaccinului se 
realizează și prin intermediul cabinetelor 
medicilor de familie (101 medici de familie, 22 
dintre aceștia alegând ca, la cabinetele proprii, 
să administreze trei dintre tipurile de ser anti 
Covid -19-Pfi zer, Moderna și J&J, iar ceilalți 
doar vaccinul de tip monodoză, de la J&J.) 

De luni a început, în Prahova, 
administrarea dozei de rapel pentru 

persoanele care au ales vaccinul Janssen 
produs de Johnson&Johnson! Recomandarea 
specialiștilor este ca doza rapel să fi e făcută 
cu un vaccin care are la bază tehnologia ARN 

mesager - Pfi zer/BioNTech sau Moderna, însă 
benefi ciarii, la cerere, pot solicita administrarea 
vaccinului de la Johnson&Johnson. Se pot 
prezenta în centre toate persoanele care au cel 
puțin 6 luni de la prima doză. 

Inclusiv azi și mâine, la UPG Ploiești se 
desfășoară un maraton al vaccinării, 

la cabinete având acces  studenții, cadrele 
didactice, personalul didactic auxiliar și TESA. 
Toți au posibilitatea să se vaccineze cu prima, 
a doua sau a treia doză de vaccin, în funcție de 
schema de imunizare personalizată. Potrivit 
unei centralizări de ultimă oră, la UPG, din 
totalul de 248 de cadre didactice și didactic 
auxiliar, procentul de vaccinare era de 73%, iar 
în cazul TESA, de 58,95%.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești 
va încheia un acord-cadru pentru 

o perioadă de patru luni pentru achiziția 
antiviralului Favipiravir, cunoscut drept unul 
dintre medicamentele utilizate în tratamentul 
împotriva SARS Cov-2. Conform Sistemului 
Electronic de Achiziții Publice, unitatea va 
cumpăra Favipiravir în cantitate de cel puțin 
40.000 de comprimate lunar sau 160.000 
pentru întreaga perioadă contractuală, de patru 
luni. Valoarea totală estimată a acordului cadru 
se ridică la 626.400 de lei, adică aproximativ 
125.000 de euro.

DATE LA ZI DESPRE VACCINARE DATE LA ZI DESPRE VACCINARE 
ȘI TRATAREA COVID, ÎN PRAHOVA
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CUM NE FURĂM CĂCIULA DE UNII SINGURI 

Adevărul este că noi nu avem o 
statistică foarte clară. Nu facem 

decât să compilăm cifre, așa cum le oferă ba 
APIA sau MADR, ba INS sau asociații ale 
cultivatorilor, ba rapoarte/studii Eurostat 
sau bancare, ba analize secvențiale oferite 
de diverse publicații mai mult sau mai puțin 
specializate. Și acestea, ce să vedeți, nu 
seamănă deloc între ele! 
CARE SĂ FIE CIFRA REALĂ: 
28.000 SAU 176.396 HA?  
Să plecăm de la afi rmația: „cartofi i de 

consum se cultivă pe doar 28.000 de hectare”. 
Ca surse ale acestei cifre sunt menționate 
APIA și Federația Națională a Cartofului. 
Ce nu se spune este următoarea realitate: 
APIA are în evidență numai suprafețele 
pentru care efectuează plăți (subvenții ori 
alte tipuri de ajutoare), nu și pe care nu se 
încadrează în acest tip de sprijin sau pe cele 
din gospodăriile populației. De asemenea, 
se înțelege, organizațiile producătorilor 
inventariază suprafețele deținute de 
membrii lor, nu de toți cei din afară, 
cultivatori pe suprafețe mai mici.

Pe de altă parte, MADR nici nu pomenește 
pe site-ul instituției depre cultura cartofului.

Singurii indicatori ofi ciali îi găsim în baza 
de date a Institutului Național de Statistică, 
însă nici aici nu avem certitudinea că ei 
refl ectă cu fi delitate realitatea din teren. 
Și asta pentru un simplu motiv: cifrele 
sunt furnizate de direcțiile agricole, dar 
specialiștii de aici nu au cum în mod real 
să cunoască cu exactitate datele din județ, 
așa că suprafețele sunt aproximate în cazul 
micilor cultivatori (sectorul gospodăresc). 
Oricum ar fi , INS este singura entitate care 
deține și centralizează anual o bază de date 
privind agricultura, în general și cartoful, 
în cazul de față. În tabelul de mai jos găsiți 
suprafețele din România cultivate cu cartof, 
iar în dreptul anului 2020 observați că sunt 
176.396 ha, ci nu 28.000! Scăderea față de 
1990 este evidentă: 39,1%! Cine are deci 
dreptate, pe cine să credem?  (Vezi tabel 1)

Datele INS ne mai spun că, în 2020, 
România s-a situat pe locul patru în UE, ca 
suprafață cultivată, după Franța, Germania 

și Polonia și pe locul șase, la producția 
realizată, după Germania, Franța, Olanda, 
Polonia și Belgia.

UNDE E LOGICA: AVEM 
PRODUCȚIE MAI MARE 
DECÂT CONSUMUL, DAR 

IMPORTĂM CARTOF MASIV?
Mai departe se spune așa: „după datele 

asociațiilor, noi asigurăm maximum 40% din 
consum, restul de până la 60% din consum 
importăm.” Și se mai afi rmă că, în România, 
„consumul de cartof a atins aproape 100 kg/
an/persoană”. În raportul „Disponibilitățile 
de consum ale populației în anul 2019”, 
publicat de INS, se arată că, în urmă cu 
doi ani, consumul a fost de 92,3 kg/an/
persoană, în scădere față de 2018 (95,5 kg) 
și 2017 (96,6 kg). 

Raportând această cifră la populația 
rezidentă în România (cea care locuiește 
și consumă efectiv în țară), de 19.328.838 
locuitori, ar rezulta un necesar anual 
de cartofi  de 1.784.051.747, 4 kg, adică 
1.784.052 tone de cartof anual. Cât produce 
România, conform datelor INS, furnizate 
de direcțiile agricole? Ei bine, observați din 
tabelul de mai jos că România a produs, 
statistic, mult mai mult cartof decât 
necesarul: 2.697.733 tone, față de 1.784.052 
tone! (Vezi tabel 2)

Și-atunci: de unde această statistică 
absolut prăpăstioasă?

Din trei una: ori raportările în baza 
cărora s-au realizat statisticile INS sunt 
eronate (cifre „umfl ate”, ca pe vremuri), ori 
afi rmațiile despre importuri nu sunt foarte 
exacte, ori satistica pentru consum folosește 
doar anumiți indicatori.

Bine, ar mai fi  tot felul de explicații: 
producții supraestimate în gospodăriile 
populației, necuprinderea în statisticile 
privind consumul a producției realizate în 
micile gospodării, neevidențierea cantității 
utilizată strict pentru industrializare ori, de 
ce nu, în micile gospodării, pentru furajarea 
animalelor (practică utilizată chiar și astăzi). 

Într-un raport bancar (nu dăm numele 
băncii, din motive lesne de înțeles), de la 
care s-a preluat cifra importurilor, se arată 

că, în 2019, România ar fi  importat cartofi  
de 64 de milioane de euro, iar în 2020, țara 
noastră a importat de 50 mil. euro, dar a și 
exportat de 3,5 mil. euro.

Unde să fi e adevărul?
Deci avem în statistici producție internă 

mai mare cu 66% decât necesarul de 
consum, dar aducem din afara țării cartof în 
valoare de zeci de milioane de euro!

SUPRAFEȚE ȘI PRODUCȚII 
ÎN 2020

Ca să fi nalizăm corect analiza de față, 
trebuie să arătăm și cum este distribuită 
suprafața (producția) de cartofi . Din refl ex 
poate, noi obișnuim să spunem că „patria 
cartofului ” ar fi  localizată în Harghita și 
Covasna. Statistica ne spune însă altceva, că 
„patria” s-a mutat în Moldova, mai precis, 
în Suceava, Neamț și Bacău. Pe regiuni de 
dezvoltare, cifrele arată astfel, pentru anul 
2020: Nord-Est, 53.357 ha; Nord-Vest, 
37.547 ha; Centru, 33.829 ha;  Vest-17.580 
ha; Sud-Muntenia-16.480 ha; Sud-Vest 
Oltenia, 11.232 ha; Sud-Est, 5.872 ha; 
București-Ilfov, 498 ha.

Pe județe, cea mai mare suprafață de cartof 
în România se cultivă la Suceava-21. 776 ha, 
urmat la mare distanță de Neamț-15.672 ha, 
Covasna-11.567 ha, Maramureș-9.852 ha, 
Dâmbovița-9.540 ha și Harghita-8.326 ha.

În ceea ce privește producțiile, ordinea 
se păstrează. Situația diferă însă ca medie 
la hectar, unde pe prima poziție trece 
Covasna. Bine, studiind tabelul de mai jos, 
în cazul județului Neamț a fost un accident 
în difi cilul an climatic 2020, fi indcă altfel, 
aici media este de 14-15.000 kg/ha. (Vezi 
tabel 3,)

Ar mai fi  de spus că suprafața de cartofi  
timpurii, semitimpurii și de 
vară a fost de 28.350 ha, iar 
cartofi  de toamnă se cultivă 
pe suprafețe de aproape 5 
ori mai mari (148.046 ha). 
Specialiștii cunosc deja 
faptul că județul Dâmbovița 
este cel mai mare producător 
de cartofi  timpurii din 
România (7.321 ha), iar 
Suceava deține cea mai 
mare suprafață de cartofi  de 
toamnă (21.076 ha).

Anul 
1990

Anul 
2015

Anul 
2016

Anul 
2017

Anul 
2018

Anul 
2019

Anul 
2020

Cartof-UM: Ha 
289.614 191.773 182.239 167.424 169.304 170.063 176.396

Anul 1990 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020
                                                                 Cartof-  UM: Tone 

3.185.624 2.699.684 2.689.733 3.116.912 3.022.758 2.626.788 2.697.733
                                                                      UM: Kg/ ha

10964 13.866 14.551 18.393 17.629 15.223 15.063

Producție medie/ha 2020 Kg/ ha

Maramures 12.415
Covasna 25.319
Harghita 20.742

Neamt 4.411
Suceava 19.883

Dambovita 20.129

Deunăzi vreme, ofi ciali ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale spuneau 
așa, privitor la cartof: „România cheltuie anual în jur de 64 de milioane de euro 

pentru a cumpăra cartofi  din import, deși ar putea să-i producă în țară. După datele 
asociațiilor, noi asigurăm maximum 40% din consum, restul- de până la 60% din consum- 
importăm.” Și s-a mai vehiculat o cifră, rostogolită în toată mass-media și pusă pe seama 
reprezentanților Federației Naționale a Cartofului: „cartofi  de consum se cultivă pe doar 
28.000 de hectare, o suprafață la jumătate față de 2013”.

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 1

0244.546.5010244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.comziarul_ploiestii@yahoo.com

EDITURĂ și TIPOGRAFIEEDITURĂ și TIPOGRAFIE
OFERIM TOATĂ GAMA DE SERVICII DE TIPAR OFFSET: 

flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare flyere,   pliante,   broșuri,   reviste,   ziare 
cataloage,   mape de prezentare,   cărţi de vizită,   foi cu antet,   

plicuri,   afișe,  orice tip de formular financiar-contabil personalizat,   
agende și calendare personalizate!
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În urmă cu două săptămâni, 
Primăria Ploiești afi rma că ar 

vrea să utilieze într-un fel clădirea pe 
care a cumpărat-o, cu 900.000 euro, în 
mandatul primarului Iulian Bădescu, 
de la PECO și pe care apoi a închiriat-o 
Tribunalului Prahova. După ce 
instanța s-a mutat la Palatul Justiției, 

a existat ideea ca în sediul din strada 
Văleni, afl at în gestiunea Sc „Hale și 
Piețe”, să fi e transferate entități din 
subordinea Consiliului Local Ploiești: 
Regia Autonomă de Servicii Publice, 
SC „Hale și Piețe” și SC Servicii de 
Gospodărire Urbană (SGU). Soluția 
nu mai este de actualitate. Deocamdată 

pe site-ul municipalității a apărut un 
anunț cu privire la organizarea unei 
licitații publice deschise cu strigare 
pentru închirierea imobilului, în 
suprafață de 2.566 mp.  Licitația este 
organizată în data de 18 noiembrie, 
la ora 10.00, spațiul urmând să aibă 
destinația de birouri.

FOSTUL SEDIU AL PECO VA FI ÎNCHIRIATFOSTUL SEDIU AL PECO VA FI ÎNCHIRIAT
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
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Să o luăm însă cu începutul. 
Denumită în trecut Ciumați, 

cumuna își are rădăcinile prin 
anii 1790. Povestea cu cea mai 
largă circulație, consemnată în 
Dicționarul geografi c al județului 
Prahova și preluată de Marele 
Dicționar geografi c al României,  
spune că, „în vremea de demult, nu 
se știe cât timp va fi  de atunci, pe 
locul unde este astăzi așezarea, era 
o pădure seculară, pesemne vestiții 
codri ai Vlăsiei, iar în  mijlocul ei, 
o poiană. Pe timpul ciumei celei 
mari, la sfârșitul secolului al XVIII-
lea, în această poiană se aduceau 
oamenii atinși de boală, iar cei 
care au supraviețuit, au întemeiat 
satul Ciumați”. Prof. Tudor Iancu a 
descoperit documente, un hristov 
din 1573, semnat de voievodul 
Alexandru al II-lea Mircea, 
precum și o hotărnicie din 1712, 
care confi rmă existența pădurii 
și a poienii. Denumirea satelor 
vine de la ocupația locuitorilor, 
agricultura și creșterea animalelor 
ori de la meseriile pe care le 
practicau: olari, brutari, ciobani, 
căruțași, dulgheri, fi erari, funari, 
pădurari, rogojinari, rotari etc. 
Inițial, Ciumați a făcut parte din 
Ilfov. După colectivizare, numele 
satului este schimbat în Olari, iar 
din 1968, comuna a fost desfi ințată 
și trecută în administrarea 
teritorială a comunei Gherghița. 
Olari reapare ca unitate de sine 
stătătoare în anul 2004.

O  BISERICĂ 
MĂRTURISITOARE

Ca apartenență la trecut este un 
fel de mărturisitoare Biserica Sfi nții 
Împărați „Constantin și Elena”, 
care are o poveste aparte, descrisă 
în Monografi a Olari. Se spune că 
locuitorii Ciumaților au construit, 
în 1793, o biserică din bârne groase 
de stejar, cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului. Lăcașul avea 
potire, cădelnițe, o evanghelie, un 
liturghier, o cazanie, o psaltire și 
două ceasloave. În 1867, se pune 
problema ridicării unui nou lăcaș, 
iar în 1869, la inițiativa lui Iancu 
Voinescu, fruntaș al satului Fânari, 
toți locuitorii din Ciumați (Olari) 
și din satele învecinate au muncit 
la rezidirea din temelie a unui lăcaș 
cu hram întreit: Adormirea Maicii 
Domnului, Sf. Ioan Botezătorul și 

Sf. Împărați Constantin și Elena. 
Din ce motive nu se cunoaște, dar 
în 1893, lăcașul a avut nevoie de 
reparații, iar în 1909, pictura a fost 
spălată și aurită. Ploaia, vântul, 
cutremurele, neglijența oamenilor 
au ros la temelia acestui edifi ciu 
astfel că, în 1975, a fost nevoie ca 
biserica să fi e rezidită a doua oară.

DE LA LOCALNICI...
Ce se cunoaște despre Olari este 

ocupația străveche a locuitorilor: 
legumicultura, iar de 30 de ani, 
cultura în spații protejate. 70 % 
din gospodării au măcar un solar, 
iar 40-50 % dintre acestea au făcut 
din asta o afacere. Plus-valoarea 
se vede, fi ind transferată în zeci, 
poate chiar sute de locuințe 
frumoase... Cultura mare, care nu 
este foarte bănoasă, a prilejuit însă 
dezvoltarea a trei ferme puternice 
(Covalex Agro, Ganagro Impex, 
SC Tractorul), care exploatează în 
arendă terenurile proprietarilor. 
În fi ne, ale celor care încă nu le-au 
vândut... Să spunem că oamenii 
și-au adus partea lor de contribuție 
la un altfel de Olari. Să vedem ce a 
făcut și administrația publică...

... LA PRIMĂRIE ȘI 
INVERS

În 2004, singura clădire nouă 
pe care o avea comuna Olari, 
desprinsă din Gherghița, era 
sediul primăriei. Bine, mai era și 
rețeaua de școli, dar aceasta era 
nemodernizată. Primar a fost ales 
vreme de cinci mandate Milică 
Voinescu. Autoritățile au fost 
susținute constant de Consiliul 
Județean Prahova, care să zicem că 
a făcut o infuzie masivă de capital 

în localitate. Dar a avut și de ce. 
Primăria și-a făcut un plan unitar 
de dezvoltare și a utilizat în proiecte 
fi ecare leu. Proiecte europene 
au fost mai puține, dar au existat 
câteva. Grosul banilor a venit de 
la București, prin programele CNI 
și PNDL, dar și de la Consiliul 
Județean, așa cum spuneam, prin 
parteneriate sau alocări directe 
de fonduri. Din 2004 și până 
astăzi s-au fi nalizat două proiecte 
de anvergură, alimentarea cu 
apă potabilă și introducere rețea 
de gaze, ambele asigurând un 
oarecare confort locuitorilor. Prin 
CNI, a fost realizată-cu cântec și 
oarecare scandal, e drept-o sală 
de sport care este utilizată astăzi 
de elevii și tinerii din cele trei 
sate. S-au modernizat și dotat 
școlile și grădinițele, dispensarul 
uman, s-au construit o clădire 
multifuncțională (poliție, poștă, 
dispensar veterinar), locuri de 
parcare, spații de agrement pentru 
cei mici etc. Interesant este că 
s-a păstrat pentru toate clădirile 
publice, mai puțin sala de sport, 
o arhitectură standard, ceea ce 
conferă particularitate așezării. 
În prezent se desfășoară lucrarea 
de construire trotuare + poduri 
de intrare și șanțuri betonate, iar 
pe viitor, Primăria intenționează 
să obțină fi nanțare pentru 
modernizarea drumurilor locale 
(care oricum sunt 100% asfaltate) 
și reabilitare unități de învățământ. 
O notă specială o reprezintă 
curățenia. La Olari nu am văzut, 
ca mai peste tot în Prahova și în 
Muntenia, deșeuri aruncate pe 
șanțuri sau pe străzi, semn că 
oamenii au înțeles că localitatea 
este și cartea lor de vizită.

OLARI, UN EXEMPLU DE... AȘA, DA!OLARI, UN EXEMPLU DE... AȘA, DA!
Localitatea Olari, cu satele Olarii Vechi, Olari și Fânari, a făcut parte, până în 2004, din comuna 

Gherghița, considerată, înainte de 1989, dar și prin anii 90, cea mai puternică așezare din spațiul 
rural prahovean. Bine, la acea vreme, standardele erau altele și se refereau în principal la baza agrară de 
care localitatea dispunea. De la desprindere, mai exact în 17 ani, Olari pur și simplu a înfl orit. Este una 
dintre cele mai frumoase și curate localități din județ...

37 DE TRENURI NOI ÎN ROMÂNIA
S-a încheiat licitația pentru cumpărarea de către 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin 
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), a 37 de 
trenuri electrice noi pentru transportul de călători. Aceasta 
a fost câștigată de compania Alstom Ferroviaria SpA, parte 
a grupului european Alstom, la prețul de 1,3 miliarde 
lei, fără TVA. Noile garnituri vor circula pe relațiile 
București Nord-Constanța, București Nord- Brașov-
Arad-Timișoara,București Nord-Brașov-Cluj, Brașov-
Deda-Cluj, București Nord-Brașov, București Nord- Iași, 
București Nord-Suceava, București Nord-Galați, București 
Nord-Craiova-Târgu Jiu-Petroșani-Simeria, București 

Nord-Craiova-Timișoara-Arad, Cluj-Timișoara și Cluj-
Suceava-Iași. Cele 37 de trenuri electrice, 20 provenind din 
contractul de bază și 17 din activarea opțiunii suplimentare, 
vor fi  primele garnituri electrice cumpărate de România. 
Acestea se alătură celor trei trenuri electrice Hyperion 
produse în țară, la Craiova și achiziționate de operatorul 
privat Soft rans. Acestea au o capacitate de transport de peste 
300 persoane/tren, la o viteză maximă de circulație de 160 
km/h. Pentru asigurarea calității vehiculelor, trenurile sunt 
cumpărate cu servicii de reparații incluse, pe minimum 15 
ani. Ultimele achiziții ale SNCFR au fost în 2000, când au 
fost achiziționate așa-numitele „săgeți-albastre”.
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La aproape un an de la instalarea Maiei Sandu în funcția de președinte și la 100 de zile de la validarea 
noului legislativ, criticile la adresa guvernării PAS, care nu au lipsit nici o zi în toată această 

perioadă, par să ia amploarea unui război politic. Și dacă cele vărsate în public prin vocile opoziției 
socialiste țin de moravurile adversarilor politici, iar ale unor lideri de partide extraparlamentare sunt 
mai degrabă alifi i pentru frustrările sutimilor de procente din sufragii în ultimul scrutin parlamentar, 
apoi campania foștilor aliați de Bloc „ACUM”, mai drept a unor lideri ai Platformei DA, ghinionistă 
și ea în același scrutin, seamănă mai mult cu o declarație de război. Linia întâi a „forțelor beligerante” 
trece prin conturile personale de Facebook, drept motive servind și ultimele numiri la Curtea Supremă 
de Justiție, care în prezent duce lipsă de 8 judecători. Și aici, pare-se, tot niște frustrări, doar că generate 
de o tângă a fostului lider Andrei Năstase după funcția de ministru al MAI, lăsată moștenire noului 
președinte interimar al PPDA.

SUBTITLU FRUSTRĂRI PERSONALE 
LA UN PAS DE RĂZBOI 

Abia de s-a mai domolit isteria gazelor, 
că s-a stârnit o altă furtună, atingând 
pe alocuri amplitudini isterice, de astă 
dată pe subiecte ale reformei din justiție. 
Scânteia care a transformat criticile 
într-un adevărat război între foștii aliați 
politici a fost replica spicherului Igor Grosu 
că de la o vreme observă la foștii colegi 
de bloc „o aliniere exemplară la capitolul 
mesaje cu cei din opoziția PSRM-PCRM”. 
Observația viza sincronizarea criticilor 
liderului interimar PPDA Dinu Plângău cu 
cele ale socialistului Vasile Bolea privind 
promovarea președintelui interimar al 
Consiliului Suprem al Magistraturii Dorel 
Musteață la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). 
Pe 4 noiembrie curent plenul legislativului 
desemna doi noi judecători la CSJ, cea a 
lui  Musteață, aproape la limită, cu 52 de 
voturi de la PAS, și a judecătorului Ghenadie 
Plămădeală, cu 53 de voturi de la PAS și 2 de 
la BECS, unul al lui Vladimir Voronin și altul 
al lui Vasile Bolea. 

Anterior votului din parlament mai 
mulți magistrați cu pondere în breaslă au 
comentat critic decizia Comisiei Juridice 
Numiri și Imunități de a aproba candidatura 
lui Dorel Musteață la funcția de judecător 
al CSJ, unii invocând presupuse încălcări 
de legislație, alții făcând aluzii la presupuse 
relații cu regimul Plahotniuc. Printre 
aceștia un fost vice-ministru al justiției în 
mai multe rânduri, Nicolae Eșanu, fostul 
procuror al Chișinăului, Ivan Diacov, prea 
vocal în ultimul timp, fostul președinte al 
CC Alexandru Tănase. Lor li s-a alăturat cu 
critici dure doi foști deputați din legislatura 
precedentă, vice-spicherul Alexandru 
Slusari, un critic de serviciu de la PPDA, 
și colegul său de partid, acum președinte 
interimar, Dinu Plângău. Ultimul a devenit 
și mai virulent după aluzia lui Igor Grosu că 
foștii colegi de bloc s-ar solidariza în critici 
cu cei din BECS. Invectivele cu care s-a 
declanșat au luat mai degrabă forma unei 
isterii critice, Plângău vărsându-și pe contul 
său de Facebook nu numai indignarea față de 
„atacurile nefondate în adresa foștilor colegi” 
ce țin de promovarea în fruntea justiției  a 
celor doi jurați, Musteață și Plămădeală, 
care ar fi  fost „călăii oligarhului Plahotniuc, 
iar apoi l-au slujit pe coruptul Dodon”. 
Dânsul a mai făcut trimitere la „suferințele” 
și persecutările din timpul protestelor 
de stradă, dar și a luptei comune în fosta 
legislatură, când prin proteste și strigăte, 
blocarea tribunei, au reușit să blocheze 
votarea acelorași Plămădeală și Musteață. 
„Își mai dorește astăzi PAS o justiție fără 
corupție și cum explicați recentele numiri?” 
îl întreabă Plângău pe spicherul Grosu. 

Claie peste grămadă, președintele 
interimar al Platformei DA a mai suplimentat 
piper la actualele critici, solicitând demisia 
actualei ministre de interne Ana Revenco. 
Nemulțumirile față de actuala conducere 
a fostei „moșii” a lui Andrei Năstase se 
țin lanț încă de la instalarea Guvernului 
Gavriliță. Un al coleg, Vasile Năstase, 
fratele fostului lider PPDA, de mai multă 

vreme amenință „să arunce în aer” întreaga 
conducere a MAI, adunând probe pentru 
un dosar cu greutate, căruia promite să-i 
înșurubeze fi tilul la momentul potrivit. „Eu 
aș vrea să demisioneze sau să fi e demisă 
cea de la MAI!. În scurt timp vom arăta de 
ce Revenco trebuie să plece”, este pretenția 
liderului interimar PPDA. E cu adevărat o 
campanie de luptă cu corupția sau un război 
al solidarității frustrărilor personale și de 
partid?

CRITICĂ DE DRAGUL CRITICII SAU 
A RAITIGULUI DE PARTID?

Deciziile majorității PAS au stârnit un 
schimb de replici și între Dinu Plângău și 
ministrul justiției Sergiu Litvinenco. Drept 
răspuns „atacurilor mișelești” din partea 
PAS (?!), Plângău a invocat pentru colegul 
său de bloc „ACUM” Litvinenco mai multe 
…amintiri. Cum „socialiștii au încercat 
de 3 ori să-l promoveze pe Plămădeală la 
CSJ”, despre marile scandaluri la ședințele 
Comisiei Juridice, cu acuzații, documente de 
la SIS, aruncatul cu hârtii și chiar înjurături, 
amenințări cu procese judiciare etc. (din care 
cauză socialistul Bolea ca președinte le dosea 
de public). Cum, de fi ecare dată, datorită 
eforturilor colegilor din Platforma DA și ale 
lui Litvinenco au fost blocate acele apucături. 
De cealaltă parte, actualul ministru al 
justiției, recunoscând critica guvernării drept 
un proces fi resc într-o democrație, califi că 
invectivele foștilor colegi ca fi ind inventate, 
oportuniste, în interese imediate. „Aceste 
critici trebuie să ducă la îmbunătățirea vieții 
oamenilor, dar nu la creșterea raitingurilor 
și vizualizărilor. Critica de dragul criticii 
este un semn de slăbiciune și lipsă de idei”, a 
replicat Litvinenco.

Am înclina să-i dăm dreptate. Or, după ce 
Plângău mai face o incursiune sentimentală 
referitoare la cât de mult i-a rugat personal 
pe mai mulți deputați de la PAS să nu-i 
voteze pe cei doi jurați, iar ulterior i-a sfătuit 
să-și recunoască vina și abia după aceea 
platformiștii sunt dispuși să-i ajute să repare 
greșeala, face la începutul săptămânii curente 
o nouă piruetă. De astă dată secundat de alt 
fruntaș al Platformei DA, Chiril Moțpan, ex-
vicepreședinte PPDA. Filolog de formație 
și  cu diplomă de jurist după ce mai bine 
de 15 ani a fost angajat al MAI (șef Direcție 
Relații Publice și chiar comisar-adjunct la 
Ialoveni), Moțpan reia laitmotivul colegului 
său privind acuzațiile că ministra Revenco ar 
pune în funcții șefi  „cu schelete în dulapuri”. 
Adică „oameni cu reputația compromisă, 
care ar fi  fost implicați, anterior, în dosare 
penale, iar unii ar fi  fost documentați de 
SIS sau prinși băuți la volan”. „Probele” cu 
care operează Moțpan & Plângău sunt fi e 
de domeniul poveștilor răsufl ate ale unor 
politicieni cu frustrări personale, fi e spicuite 
din dosare inițiate la comandă politică sau 
care nu și-au afl at fi nalizare tocmai din 
lipsă de probe concludente. Stranie, totuși, 
insistența cu care președintele interimar 
PPDA, Dinu Plângău încă din septembrie 
critică cu regularitate prestațiile ministrei 
Revenco, că doar nu o fi  jinduind această 
funcție ca o mână de ajutor foștilor colegi de 
coaliție. Sau îl vede pe Andrei Năstase repus 

în funcția sa executivă de odinioară?
ION CHICU, UN CRITIC ÎMBRĂCAT 

ÎN FRACUL LUI DODON
Așa se face că guvernarea PAS se afl ă 

într-un război dur nu numai cu sistemul 
corupt și parazitar, care a dus Republica 
Moldova în pragul falimentului, a alungat 
sute de mii de oameni peste hotare și a scos 
miliarde din visteria republicii, bani câștigați 
cu sudoarea frunții de cetățeni. Mandatul 
cetățenilor și voința politică de a schimba 
așa cum au promis este sabotat în mare 
parte de o justiție coruptă până în măduva 
oaselor, dar destul de vehement și de mulți 
frustrați ai eșecului din ultimul scrutin, 
inclusiv reprezentanți ai fostei guvernări. 
Ori dacă Mariana Durleșteanu, acum liderul 
Partidului Legii și Dreptății, vine, sufi cient 
de diplomatic, cu comentarii critice la adresa 
ANRE și scumpirii în serie a carburanților, 
Ion Chicu, liderul formațiunii cu un scor 
de 0,43% în ultimul scrutin nu scapă nici 
un pretext de a critica mai puțin fondat, 
fi ind un invitat de serviciu al televiziunilor 
socialiștilor. Fostul prim-ministru se agață 
cu comentarii acide și atacuri la persoană 
(ținta permanentă fi nală e președinta Maia 
Sandu) ba de evoluția ratelor dobânzii 
achitate pentru împrumuturile necesare 
statului, ba de prețul gazului sau calitatea 
contractului cu „Gazprom”, ba de alte 
chichițe din domeniul economiei (unde 
se consideră mare profesionist), califi când 
acțiunile guvernării PAS drept incompetență 
și trădare și miștocărind de fi ecare dată cu 
„profesionalismul verișoarelor” (aluzie la 
două verișoare ale Maiei Sandu, angajate 
ca funcționare nu de cel mai înalt rang în 
Guvernul Gavriliță). Învinuind Guvernul 
de „analfabetism funcțional”, întoarce oiștea 
tot spre președinție („ Cine o îngroapă pe 
Maia Sandu? Trebuie să plece toți”.) Iar 
ultimul mesaj critic este complet dezbrăcat 
de orice zdreanță de bun simț. Persifl ând 
apelul președintei de a se implica în sprijinul 
actualei guvernări către oameni profesioniști 
și integri, care să se alăture în realizarea 
reformelor  (Guvernul Republicii Moldova 
angajează persoane active, interesate de 
domeniul public, profesioniști responsabili și 
integri, dornici să contribuie la elaborarea și 
realizarea reformelor și politicilor publice în 
diverse sectoare, menite să îmbunătățească 
viața cetățenilor), liderul Partidului 
Dezvoltării și Consolidării Moldovei o spune 
cu text deschis că Președintele Maia Sandu 
trebuie să plece și să-și depună mandatul. 
„Oamenii profesioniști cu Dvs. nu vor lucra. 
Profesionalismul și analfabetismul obraznic 
nu pot conviețui”, conchide acesta. Dec! 
Numai la consolidare nu pot conduce aceste 
critici. Ion Chicu rămâne în fracul său, 
îmbrăcat sub Dodon: cinic, pestriț la mațe și 
tărcat pe dinăuntru.

CINE VA FI NOUL PREȘEDINTE AL 
CSJ ȘI NOUL PROCUROR GENERAL?

Revenind la desemnarea lui Musteață și 

Plămădeală ca judecători la CSJ, am înclina 
să dăm dreptate celor de la PPDA că această 
decizie ar lansa un semnal negativ întregului 
sistem judiciar – demonstrând supușenie, 
poți jindui o carieră de succes. Sau altor critici 
care afi rmă că votul celor de la PAS pentru 
Musteață este plata pentru votul acestuia 
în Consiliului Superior al Procurorilor. La 
ședința din octombrie curent a CSP anume 
Musteață ar fi  asigurat votul decisiv, alături 
de alți cinci membri (patru au fost împotrivă, 
având opinie separată) pentru inițierea 
dosarului penal și suspendarea lui Alexandr 
Stoianoglo. Mă rog, în politică e totul posibil. 

Dar am putea crede că acest vot a fost mai 
degrabă unul strategic. Cum guvernarea se 
confruntă cu o împotrivire crasă a mafi ei 
din justiție la capitolul reformei, ea este în 
prezent într-o febrilă căutare de persoane 
din puterea judecătorească prin intermediul 
cărora să poată efectua promisa evaluare 
externă a întregului corp judecătoresc și 
curățarea lui de corupți. Evaluare care de 
altfel va începe anume cu membrii CSJ. Și 
cum CSJ nu are președinte, nu e exclus ca 
anume Dorel Musteață să fi e promovat în 
această funcție. Actuala putere are acută 
nevoie de aliați în interiorul sistemului 
judecătoresc, ca ulterior, cu sprijinul acestora 
să realizeze odată și odată reforma justiției. 

În plus, nu în zadar Maia Sandu a cerut 
Consiliului Superior al Procurorilor  să 
inițieze procedura de evaluare a activității 
procurorului general suspendat Alexandru 
Stoianoglo. Dincolo de „necesitatea 
consolidării încrederii societății în instituția 
Procuraturii, încredere compromisă de lipsa 
rezultatelor în combaterea criminalității și 
corupției, în special în dosarele de rezonanță, 
în perioada în care aceasta a fost condusă 
de Procurorul General suspendat”, cum 
motivează Maia Sandu, mai sunt niște motive 
nedeclarate. În timpul apropiat va avea loc 
Adunarea Generală a Procurorilor și nu 
se știe care va fi  următoarea componență a 
Consiliului Superior al Procurorilor. Întrucât 
în prezent Procuratura are un procuror 
general interimar, până atunci puterea se 
grăbește să evite orice surprize, să declare 
vacantă funcția de procuror general, să 
organizeze concursul pentru desemnarea 
acestuia și să se asigure că va avea în această 
funcție o persoană nu numai onestă și integră, 
dar și loială puterii. Mai drept, un adept ferm 
al reformelor și curățirii justiției, promise 
electoratului. Ulterior procedurii evaluării 
vor fi  supuși și cei doi jurați, desemnarea 
acestora declanșând critici și actualul război 
al foștilor aliați de la PPDA. Și doar după 
ce vor trece fi ltrul se va decide dacă cei doi 
merită sau nu să se regăsească în CSJ.

Întrebarea este dacă liderii Platformei 
DA conștientizează această strategie și ce 
scontează cu adevărat – să pună și ei umărul 
la reformarea și curățirea sistemului judiciar, 
după cum se jură, sau să se căpătuiască cu 
ceva procente în plus la raitingul propriului 
partid?

CINE SUNT ADVERSARII ȘI CINE SUNT ADVERSARII ȘI 
ADEVĂRAȚII AL IAȚI AI ACTUALEI ADEVĂRAȚII AL IAȚI AI ACTUALEI 

PUTERI DE LA CHIȘINĂUPUTERI DE LA CHIȘINĂU  

în funcția sa executivă de odinioară? Plămădeală ca judecători la CSJ am înclina
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OCOLUL PĂMÂNTULUI

Potrivit jurnalistei Kelly 
Olsen, „Camera 39 este una 

dintre cele mai secrete organizaţii 
din probabil cel mai secretos stat 
din lume”. Creată la sfârșitul anilor 
1970, Room 39 ar fi  localizat 
în interiorul clădirii Partidului 
Muncitorilor din Pyongyang, 
luându-și numele, potrivit unor 
surse, de la biroul pe care l-a 
ocupat, la sediul partidului, în 
primele sale zile.

Deși nu există prea multe 
informaţii ofi ciale despre această 
cameră, din cauza caracterului 
secret al activităţilor sale, se crede 
că organizaţia strânge fonduri prin 
intermediul unor întreprinderi 
comerciale, atât legale, cât și 
ilegale, cu activităţi care variază de 
la contrafacere la vânzarea de aur, 
deșeuri sau arme. Se estimează 
că această reţea de companii 
prezente în diferite părţi ale lumii 
a putut contribui cu peste două 
miliarde de dolari pe an pentru 
Coreea de Nord. Se speculează că 
Room 39 s-ar putea afl a în spatele 
falsifi cării sofi sticate a bancnotelor 
„supernote” de 100 de dolari, 

care au fost emise de-a lungul 
deceniilor.

Experţii care monitorizează 
această naţiune izolată consideră 
Camera 39 drept locaţia esenţială 
pentru menţinerea puterii familiei 
Kim, permiţându-le să cumpere 
sprijin politic și să contribuie la 
fi nanţarea programului de arme 
nucleare al Coreei de Nord.

Activitatea fi nanciară care 
provine din locaţia secretă este 
supravegheată de sora liderului 
suprem, Kim Yo-Jong. Se crede 
că sora dictatorului și posibila 
succesoare a acestuia ţine în 
permanenţă sub control banii 
naţiunii, prin puterea pe care o 
exercită asupra activităţilor ilicite 
desfășurate în Camera 39.

Ofi cialii serviciilor de 
informaţii americane au încercat 
ani de zile să spargă nivelurile 
de securitate, pentru a identifi ca 
întreaga natură a tranzacţiilor 
ilegale care provin de aici, dar fără 
succes. De când fostul președinte 
american Barack Obama a semnat 
Ordinul executiv 13551, care a 
redus fi nanţele regimului, a existat 

o creștere a veniturilor generate de 
Camera 39. Sancţiunile conduse 
de SUA vizau „persoanele și 
entităţile care facilitează trafi cul 
nord-coreean de arme și materiale 
conexe, achiziţionarea de bunuri 
de lux și implicarea în anumite 
activităţi economice ilicite, cum ar 
fi  spălarea de bani, contrafacerea 
de bunuri și valută, contrabanda 
cu numerar în vrac și trafi cul de 
stupefi ante”.

Camera 39 este cel mai mare 
dintre cele trei birouri infl uente 
de la așa-numitul etaj al treilea, 
împreună cu Biroul 35, însărcinat 
cu informaţii, și Biroul 38, care 
se ocupă de activităţile fi nanciare 
legale. Se crede că până la 120 
de societăţi de faţadă legale sunt 
controlate de Camera 39. Printre 
acestea, se numără Zokwang 
Trading și Taesong Bank. 
Profi turile din exporturile de 
textile din fi ecare an au atașate 
etichete false „made în China”, 
iar salariile celor aproximativ 
50.000 de muncitori nord-coreeni 
trimiși la muncă în străinătate ar 
fi  gestionate de această locaţie 

secretă.
O analiză efectuată în anul 2020 

de Serviciul Naţional de Informaţii 
(principala agenţie de informaţii 
a Coreei de Sud) a constatat că 
până și Korea Kaesong Koryo 
Insam Trading Corporation (o 
fi rmă nord-coreeană specializată 
în ginseng și produse de sănătate) 
a fost probabil o acoperire pentru 
Camera 39.

Agenţia a fost înfi inţată ofi cial 
în 1961 sub numele de Agenţia 
Centrală Coreeană de Informaţii 
(KCIA), în timpul guvernării 
Consiliului Suprem Militar 
pentru Reconstrucţie Naţională a 
președintelui Park Chung-hee, care 

a înlocuit cea de-a doua Republică 
Coreeană. Atribuţiile iniţiale ale 
KCIA au fost de a supraveghea și 
coordona activităţile de informaţii 
internaţionale și interne, precum 
și investigaţiile penale ale tuturor 
agenţiilor guvernamentale de 
informaţii, inclusiv ale celor 
militare.

Competenţele extinse ale 
agenţiei i-au permis să intervină 
în mod activ în politică și în 
ciuda faptului că a fost implicată 
în numeroase controverse, este 
considerată una dintre cele mai 
de elită agenţii de informaţii din 
lume.

secretă a înlocuit cea de a doua Republică

CEL MAI SECRET LOC DIN COREEA DE NORDCEL MAI SECRET LOC DIN COREEA DE NORD

A fost nevoie ca Gregory Pratt, un 
reporter hispanic  de la Th e Chicago 

Tribune, s-o denunţe public pentru abuz 
de putere. Politicienii, a scris el pe Twitter, 
„nu-și pot permite să aleagă cine scrie 
despre ei”. Pratt solicitase și i se aprobase 
un interviu cu Lightfoot dar a renunţat la el 
din motive principiale.

Luna aceasta doi clionicieni evrei de la 
Stanford au depus o plângere la Comisia 
pentru Șanse Egale la Angajare, acuzând că 
unul dintre programele de diversitate, echitate 
și incidenţe (DEI) ale universităţii făcea 
presiuni asupra lor pentru a se înscrie într-un 
„grup de afi nitate pentru <<responsabilizarea 
albilor>> (whiteness accountability), segregat 
pe criterii rasiale, care fusese creat pentru 
<<personalul ce deţine privilegii în virtutea 
identităţii sale albe>>.

„Pentru persoanele de origine evreiască 
nu s-a înfi inţat nici un grup de afi nitate. 

În consecinţă, în program nu există nici 
un <<spaţiu>> în care angajaţii evrei să-
și poată exprima în siguranţă experienţa 
lor de viaţă în calitate de evrei”, se afi rmă 
într-un raport de evaluare a reclamaţiei 
depuse de Brandeis Center.

Tot luna trecută, o judecătoare federală, 
Marcia Morales Howard, a suspendat 
provizoriu un program de patru miliarde 
de dolari prin care administraţia Biden 
intenţionează să ofere scutiri de datorii 
„fermierilor dezavantajaţi social” – cu 
condiţia ca respectivii fermieri să facă parte 
dintr-o minoritate rasială -, cu toate că ea 
însăși a recunoscut istoricul urât de practici 
de discriminare rasială al Departamentului 
Agriculturii.

„Fermierii dezavantajaţi social” pot 
benefi cia prin acest program de scutiri de 
datorii de până la 120% chiar dacă nu sunt 
„nici pe departe în pericol de faliment”, a 

observat judecătoarea. Pe de altă parte, 
„un fermier femeie alb care e în pragul 
falimentului nu poate face nimic pentru a 
deveni eligibil pentru scutirea datoriilor. 
Rasa ori etnia constituie factorul unic și 
infl exibil care determină disponibilitatea 
scutirii”. 

Aceste trei cazuri ridică întrebări 
distincte de ordin juridic și etic. Însă toate 
sunt în esenţă variaţiuni ale aceleeași 
dezbateri dintre echitatea ultramodernă 
și egalitatea de modă veche – dintre aceia 
care-și doresc noi forme de „discriminare 
antirasistă”, după cum o denumește 
scriitorul Ibram X. Kendi, în scopul 
remedierii unor forme de discriminare 
rasistă din trecut, și cei care consideră că, 
pentru a-l parafraza pe judecătorul John 
Roberts, putem opri discriminarea rasială 
fără a apela la discriminare rasială.

N-ar trebui să fi e greu de ghicit cine 
va câștiga această dezbatere. Și nu doar 
pentru că poziţia dominantă în instanţe o 
deţin conservatorii, unde vor fi  lămurite 
măcar câteva dintre principalele probleme 
juridice. Dar instanţele nu pot face prea 
mult pentru a schimba cultura, deși e greu 
de imaginat că programul pentru fermieri 
al președintelui Biden va putea supravieţui 
în forma lui actuală.

Motivul mai profund este acela că 
susţinătorii echităţii fac două lucruri care 
contravin sensibilităţilor generale – unul 
mai subtil, celălalt mai grosolan.

Subtilă este redefi nirea cuvântului 
„echitate” (care în engleza uzuală înseamnă 
calitatea de a fi  corect și imparţial), astfel 
încât să ajungă să însemne ceva mai 
apropiat de opusul lui, calitatea de a fi  
oricum numai nu imparţial, cu scopul de 
a obţine un rezultat dorit și, chipurile, mai 
corect.

Iar grosolane sunt preferinţele rasiale, 
segregarea explicită, supoziţiile insultătoare 
și, în general, sofi sticarea intelectuală care 
constituie ideologia antirasistă în acţiune.

Să înfi inţezi așa ceva precum un grup 
pentru „responsabilizarea albilor” este 
insultător pentru oricine încă mai crede 

că ar trebui să fi m judecaţi fi ecare după 
caracterul propriu. Și să te aștepţi ca niște 
angajaţi evrei să fi e repartizaţi în acel grup 
este obscen, mai cu seamă când există 
încă supravieţuitori ai Holocaustului 
în viaţă. Să propui ca guvernul federal 
să se îndeletnicească cu creditarea 
discriminatorie, când în orice alt context 
creditarea discriminatorie constituie 
infracţiune, înseamnă să transformi într-o 
bătaie de joc legislaţia pe care acel guvern 
ar trebui teoretic s-o aplice. A defavoriza 
jurnaliști excluși pe baza rasei lor 
constituie prin defi niţie rasism, indiferent 
ce justifi care nobilă invoci.

Până acum câţiva ani, toate acestea 
ar fi  fost mult prea evidente pentru a 
merita să fi e exprimate. Noua dispensă 
prin care rasismul e justifi cat în numele 
antisemismului, discriminarea e pusă 
în serviciul egalităţii și favoritismului în 
slujba egalităţii șanselor este tot atât de 
orwelliană pe cât sumă. Ea poate găsi 
tracţiune în obișnuitele cercuri progresiste 
instituţionale și politice, dar nu constituie o 
modalitate bună de a câștiga noi prozeliţi, 
atunci când majoritatea noastră crede că 
promisiunea Americii rezidă în evadarea 
din viziunile înguste ale rasei și identităţii, 
iar nu în a rămâne prinși defi nitiv în 
capcana lor.

Liberalii înţelegători, care consideră 
că toate acestea sunt mult zgomot 
pentru nimic, ar trebui să cheltuiască la 
modul perfect în care oameni precum 
Lightfoot se suprapun peste stereotipurile 
dreptei. Ar trebui să petreacă o vreme 
întrebându-se dacă idealul pentru care 
luptă de atâta vreme – o societate care, deși 
nu oarbă la culori, poate vedea dincolo de 
culori – nu este cumva periclitat de acei 
progresiști care aparent nu pot să vadă 
altceva decât culori.

Oricum ar fi , n-ar trebui să fi e atât 
de greu de înţeles că a încerca să repari 
vechiul rasism prin intermediul noului 
rasism nu va produce decât și mai mult 
rasism. Dreptatea nu se obţine niciodată 
răspunzând la nedreptate cu nedreptate.

NOUL RASISM NU VA REZOLVA PROBLEMA VECHIULUI RASISM

Cu ocazia împlinirii a doi ani de mandat în calitatea ei de cel dintâi primar 
femeie, negru și declarat homosexual al orașului Chicago, Lori Lightfoot, 

anunţa că nu va mai acorda interviuri individuale decât „reporterilor POC” 
(referindu-se la „oamenii de culoare”, pe motiv că vrea să promoveze echitatea în ce 
privește compoziţiile grupului de jurnaliști acreditaţi la primăria sa, în marea lor 
majoritate albi, notează Bret Staphens în paginile Th e New York Times. 
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Un exemplu îl constituie imensa 
eroare a agenţilor CIA din România 

post-decembristă, care își făcuseră surse din 
membrii partidelor istorice, fără să realizeze 
că aceștia îi manipulau politic și făceau tot 
posibilul să îngroape prin „informaţiile” lor, 
regimul lui Ion Iliescu.

„Când am venit la Biroul din România 
al Departamentului de Stat, în 1992, și am 
început să citesc rapoartele de informare 
ale CIA despre România, am început brusc 
să mă întreb dacă serviciul își merită banii. 
Cantitatea mică de informaţii difuzate 
despre România erau doar un pomelnic 
despre trădare și corupţie. Potrivit surselor 
CIA, politicienii-cheie se afl au în buzunarele 
rusești, iar România, în ciuda dezminţirilor 
disperate, ascundea arme chimice. Comparate 
cu rapoartele ambasadei SUA, cu informaţiile 
de la diplomaţii români și ţinând cont de 
interesul major al României de a câștiga 
garanţii occidentale ale independenţei sale 
faţă de Moscova, rapoartele CIA nu aveau 
niciun sens. Am ajuns, treptat, la concluzia 
că CIA a fost recrutată, fără să vrea, ca agent 
de infl uenţă al partidelor politice din opoziţia 
română, hotărâte să-l destituie pe președintele 
român Ion Iliescu. Cred că acesta a fost 
rezultatul încrederii orbești a agenţilor faţă de 
surse clandestine, care riscaseră executarea în 

perioada Ceaușescu”, scrie Kiesling.
„Evenimentele urmau să demonstreze că 

CIA a fost dezinformată. Iliescu, readus la 
putere de alegători la patru ani după ce a 
pierdut alegeri corecte în faţa opoziţiei, a fost 
„cripto-comunistul” care a dus România în 
NATO și a oferit ţara sa drept bază pentru 
operaţiunile militare americane”, mai 
relatează fostul șef al Foreign service.

Cu adevărat terifi antă e însă o dezvăluire 
a lui Kiesling despre jaful practicat de escroci 
occidentali după căderea comunismului, 
într-o Românie inocentă și gata să se plece 
în faţa oricui venea din Vest.

Kiesling relatează astfel cum, în 1993, 
un mega-escroc american pe nume Warren 
Medoff  a descins în România având în cap 
nici mai mult nici mai puţin decât să pună 
mâna pe miliardele lui Nicolae Ceaușescu, 
de la acea vreme ca sigur deţinute în conturi 
elveţiene. „Orice american prietenos într-un 
costum bine croit putea jecmăni pe români 
într-o clipită”,spune el.

Medoff  miza în planul său pe coruperea 
unor înalţi ofi ciali români bănuiţi a avea 
acces la conturile lui Ceaușescu. Teza lui de 
îmbrobodire era că guvernul României ar 
putea folosi averea lui Ceaușescu, desigur 
cu Medoff  mijlocitor, drept garanţie pentru 
obţinerea unor împrumuturi bancare 
internaţionale, după care tot regimul Iliescu 
alerga de zor în acei ani. O șmecherie 
echivalentă cu celebrele scrisori nigeriene, 
mai spune Kiesling.

Medoff  nu și-a atins scopurile, pentru 
simplul fapt că averea lui Ceaușescu nu prea 
exista. A reușit, însă, altceva: s-a insinuat 
în guvernul Văcăroiu și a invitat în SUA un 
ministru adjunct al fi nanţelor pe care l-a 
păcălit să semneze un contract năucitor.

„Medoff  l-a adus pe un ministru adjunct 
al fi nanţelor român în Statele Unite cu 

promisiunea unui imens împrumut bancar. 
Dintr-o cameră de hotel din New York, Medoff  
m-a sunat la Departamentul de Stat. Când 
i-a întins telefonul bietului domn român, ar 
fi  trebuit să închid. În schimb, i-am spus cât 
de încet și clar am putut că România este 
implicată în negocieri cu Banca Mondială 
și FMI, că România nu-și permite să facă 
greșeli și că orice demers trebuie autorizat în 
prealabil de Banca Mondială, mai înainte de 
a se semna ceva.”

Din păcate, scrie Kiesling, „ministrul 
adjunct înţelegea chiar mai puţin engleza 
decât vorbea, iar translatorul său, dacă avea 
unul, trebuia să fi  fost unul dintre complicii lui 
Medoff ”. Așa că a semnat contractul orbește.

„Ambasada României a primit o copie 
a contractului a doua zi. Toate discuţiile 
despre garanţii bancare și averi ascunse se 
evaporaseră. Guvernul României tocmai îl 
angajase pe Medoff  drept consultant, contra 
sumei de 250.000 de dolari, pentru a-și 
asigura cele mai bune servicii ale acestuia 
în scopul obţinerii de împrumuturi bancare 
străine pentru România. Șmecheria consta 
dintr-o clauză conform căreia, în cazul în care 
guvernul român ar fi  efectuat împrumuturi  
din orice altă sursă, Medoff  ar fi  obținut 
un procent din încasări”, mai relatează 
diplomatul.

El povestește că Ambasada României 
la Washington a cheltuit o mare parte din 
buget, pentru a angaja urgent un avocat, care 
a concluzionat că ar fi  mai rentabil pentru 
statul român să-i plătească lui Medoff  cei 
250.000 de dolari prevăzuţi în contract, ca 
să plece în legea lui, decât să facă publică 
prostia unui vice-ministru român și să facă 
România de râsul comunităţii fi nanciare 
internaţionale.

Kiesling scrie că la vremea respectivă, a 
încercat să blocheze demersurile lui Medoff , 

cunoscut în SUA ca escroc de talie mare, 
sesizând în scris Departamentul de Justiţie, 
Departamentul de Stat, Rezervele Federale, 
CIA ș.a.m.d. Din păcate, birocraţia de la 
Washington și nevoia de a ţine povestea cât 
mai secretă pentru a nu risca declanșarea 
unui scandal internaţional care să afecteze 
relaţiile româno-americane abia restartate, 
i-au lăsat mână liberă escrocului să jefuiască 
guvernul României de o sumă extrem de 
mare în acea vreme, când valuta era aur 
curat.

„Jefuirea aliaţilor loiali este o strategie 
stupidă”, a concluzionat Kiesling, iar 
„românii nu sunt singurii oameni creduli”. „O 
superputere prudentă își va extrage escrocii 
de pe străzi”, mai spune el, critic, la adresa 
Americii.

Medoff  nu numai că nu a păţit nimic, dar 
și-a continuat escrocheriile în SUA. Prin 
1997, el a fost anchetat de Comisia pentru 
afaceri guvernamentale a Congresului SUA, 
pentru o poveste scandaloasă care includea 
suma de 55 de milioane de dolari oferită 
democraţilor drept sponsorizare electorală 
și ale cărei iţe ajungeau până la șeful de 
cabinet al lui Clinton.

„Marea întrebare ar fi , azi, cine a fost 
ministrul adjunct cel tălâmb care a păgubit 
România de un sfert de milion de dolari? 
Întrucât funcţia respectivă nu exista, la noi, 
prin ministru adjunct înţelegându-se secretar 
de stat la fi nanţe, există șase suspecţi mari 
și laţi care deţineau acea funcţie în 1993: 
Mircea Coșea, Marin Oană, Eugen Gorcea, 
Dan  Mogoș, Dumitru Constantinescu și Paul 
Coman.”

Desigur, informaţia trebuie să fi  fost 
cunoscută de mai tot guvernul Văcăroiu, 
fără a mai vorbi de directorii de atunci ai SRI 
și SIE, Virgil Măgureanu și Ioan Talpeș.

Ne lămurește vreunul dintre ei?

CINE A FOST JOHN MCAFEE?CINE A FOST JOHN MCAFEE?

În vârstă de 74 de ani. McAfee a fost găsit 
mort în penitenciarul  din Barcelona în 

care era încarcerat, la câteva ore după ce o 
instanţă spaniolă a decis extrădarea sa în 
Statele Unite, unde era acuzat de evaziune 
fi scală.

Programatorul a devenit faimos 
în anii 1980, când a fondat McAfee 
Associates, o companie de soft ware care 
și-a construit un renume la nivel mondial 
prin comercializarea de antiviruși și alte 
programe de securitate. McAfee și-a dat 
demisia din companie în 1994 și aceasta a 
fost cumpărată de Intel pentru 7,7 miliarde 
de dolari, în 2010. Compania a făcut parte 
iniţial din unitatea de cibersecuritate a Intel, 
însă, în 2016, a fost din nou pusă pe picioare 
ca entitate distinctă de către gigantul tech 
american.

McAfee s-a născut în Marea Britanie, 
în 1945, părinţii săi mutându-se în statul 
american Virginia, când acesta era copil. 
Când avea 15 ani, tatăl său, care era alcoolic, 
și-a luat viaţa. „În fi ecare zi mă trezesc cu el”, 
a declarat McAfee pentru revista Wired, 
într-un interviu din 2012.

După ce a părăsit compania pe care a 
fondat-o, McAfee și-a vândut toate acţiunile 
și a încercat mai multe afaceri. În anii 90, 
acesta a înfi inţat o nouă fi rmă, PowWolw, 

una dintre primele aplicaţii de mesagerie 
instantă și chiar pentru Windows. Mai 
târziu, a investit în ZoneAlarm, o companie 
soft ware ce dezvolta fi rewall-uri, și s-a 
alăturat Consiliului de administraţie al 
acesteia.

Finanţele lui McAfee au intrat într-o 
pantă descendentă vertiginoasă și, în 2009, 
acesta rămăsese cu doar patru milioane de 
dolari în conturi (de la 100 de milioane). 
Antreprenorul a fost afectat puternic de 
criza fi nanciară declanșată de spargerea 
bulei imobiliare din Statele Unite și a fost 
nevoie să-și vândă proprietăţile și valoroasa 
colecţie de antichităţi și obiecte de artă.

Apoi, a înfi inţat QuorumEx, o nouă 
companie cu sediul în Belize, care promitea 
să producă antibiotice pe bază de plante. 
Însă divizia de cercetări a companiei a fost 
vizată în 2012 de un raid al poliţiei, care 
suspecta că acesta produce metamfetamină, 
un drog care provoacă rapid dependenţă. 
Deși McAfee nu a fost pus niciodată sub 
acuzare, întreaga unitate de cercetare a fost 
închisă. S-a scris că, în momentul raziei 
poliţiei, ofi ţerii l-au găsit pe milionar în pat 
cu o adolescentă de 17 ani.

Tot în 2012, McAfee a fost numit 
„persoană de interes” în legătură cu 
uciderea vecinului său, Gregory Faull, care 

aparent avea probleme cu stilul de viaţă al 
antreprenorului. McAfee a negat implicarea 
sa în crimă și a fugit de autorităţile locale. În 
cele din urmă, a fost arestat în Guatemala, 
după ce s-a ascuns de poliţie timp de 
aproape o lună. Când urma să fi e deportat 
în Belize, acesta s-a prefăcut de două ori că 
are un atac de cord. Trucul a funcţionat și 
McAfee a fost deportat ulterior la Miami.

Acolo acesta a cunoscut-o la un restaurant 
pe Janice Dyson, o fostă prostituată. În cele 
din urmă, cei doi s-au căsătorit.

McAfee a făcut înconjurul presei 
americane când a anunţat, în 2015, că va 
candida la președinţia Statelor Unite din 
partea Partidului Cyber, o formaţiune nou-
înfi inţată. Dar, doar un an mai târziu, acesta 
a trecut la Partidul Libertarian, participând 
la alegerile primare ale acestuia, însă fără să 
obţină nominalizarea. Apoi a candidat din 
nou la președinţia SUA în 2020.

În iulie 2019, McAfee a fost arestat în 
Republica Dominicană, după ce a fost 
suspectat, alături de alte cinci persoane, că 
ascunde arme de calibru mare, muniţie și 
echipament militar pe iahtul cu care naviga. 
În luna octombrie a anului trecut, acesta a 
fost arestat din nou, la cererea autorităţilor 
americane, pe Aeroportul Internaţional din 
Barcelona, în timp ce se pregătea să se urce 

la bordul unui avion cu destinaţia Istanbul. 
Autorităţile americane au cerut arestarea sa, 
după ce acesta a fost pus sub acuzare pentru 
nedeclararea veniturilor și evaziune fi scală 
în statul Tennessee. McAfee a încercat să 
argumenteze că tentativa SUA de a obţine 
extrădarea sa este un motiv politic.

John McAfee a fost găsit mort în celula 
sa din penitenciarul Brians 2 din Barcelona, 
pe 23 iunie 2021, după ce cea mai înaltă 
instanţă din Spania a aprobat extrădarea sa. 
Showtime a realizat un documentar despre 
viaţa sa tumultoasă, numit „Gringo:Th e 
Dangerous Life of John McAfee”, pe care 
l-a lansat în 2016. McAfee a catalogat 
documentarul drept „o fi cţiune”.

la bordul unui avion cu destinaţia Istanbul

John McAfee, vizionarul tech din spatele antivirusului care îi poartă numele, s-a sinucis în luna iunie a.c., într-o închisoare 
din Spania, punând capăt  unei vieţi tumultoase în care a risipit o avere imensă, a candidat la președinţia SUA și a ajuns să fi e 

suspectat de crimă, scrie Indian Express.

n exemplu îl constituie imensa

CIA, DEZINFORMATĂ ÎN ROMÂNIACIA, DEZINFORMATĂ ÎN ROMÂNIA
Despre John Brady Kiesling, opinia publică de la noi a auzit o singură dată, în treacăt, în 2003, când o știre seacă informa că 

un diplomat american demisionase din Departamentul de Stat, avertizând că politica administraţiei Bush ar putea duce la 
apariţia unui puternic sentiment antiamerican în întreaga lume. Prea puţini români știau că Kiesling fusese, timp de doi ani, șeful 
Foreign Service în România, o funcţie de maximă importanţă dat fi ind că notele sale mergeau direct la Departamentul de Stat. Și 
mai puţini români știu însă că, acum câţiva ani, Kiesling a scris o carte intitulată „Lecţii de diplomaţie: realism pentru o superputere 
neiubită”, în care acordă spaţii largi experienţei sale din România acelor ani. Și în care relatează lucruri foarte interesante, după 
cum afi rmă Bogdan Tiberiu Iacob, pe Politics.
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MOZAIC

 BERBEC
Încercați să fi ți mai 
înțelegător şi să vorbiți mai 
mult cu partenerul de cuplu. 
Micile certuri care apar vă 

consolidează şi mai mult relaţia. S-a încheiat 
perioada relațiilor tensionate și a certurilor. 
Vă veți concentra pe familie şi vă veți bucura 
de momente pline de armonie alături de cei 
dragi. Încet, dar sigur, lucrurile vor intra pe 
făgaşul normal.
 

 TAUR
Tindeți să fi ți exagerat de 
atent la cheltuielile pe care 
le faceți însă aveți grijă să 
nu cădeți dintr-o extremă 

în alta! Fiți chibzuit, dar nu vă privați de 
micile plăceri ale anotimpului! Este o 
perioadă propice perfectării contractelor, fi e 
că vorbim despre vânzări-cumpărări de 
bunuri sau proprietăți, fi e că ne referim la 
angajamente profesionale.

          GEMENI
S-ar putea să primiți o 
invitaţie de a lua masa în 
oraş de la cineva de care vă 
simțiți atras de o bună 

perioadă. Fiți dumneavoastră înșivă şi poate 
acesta va fi  începutul unei povești de iubire! 
Astrele vă recomandă să abordați cu mult 
calm și diplomație relațiile profesionale. 
Puteți profi ta ca să să fi nalizați contractele 
din trecut rămase blocate în faza de 
negociere. Acționați raţional și nu vă lăsați 
condus de impulsuri emoționale trecătoare!

 RAC
Se va încheia o perioadă 
agitată din viaţa 
dumneavoastră. Toate 
problemele care v-au dat 

bătăi de cap până acum le veți rezolva cu 
multă ușurință şi ingeniozitate. Sunt energi-
ci şi pot profi ta din plin de această perioadă 
pentru a-şi pune în valoare calitățile. Veți fi  
în elementul dumneavoastră, în centrul 
atenției, atât la muncă, precum și acasă.

 LEU
Primiți o veste importantă 
care vă va da toate 
planurile peste cap. V-ați 
pregătit foarte mult timp 

pentru un eveniment la care decideți în 
ultimul moment că nu mai este cazul să 
participați şi veți face cu totul şi cu totul 
altceva. Este posibil să începeți perioada cu 
o dispoziție ușor melancolică, dar veți 
întâlni o persoană care vă va scoate din 
această stare și alături de care veți petrece 
clipe minunate. 

                       FECIOARĂ
Se pare că urmează zile 
liniștite la birou, poate 
chiar monotone. Profi tați 
de acest moment şi 

planifi cați o petrecere cu prietenii, ca în 
vremurile bune. Sigur vor fi  încântați de 
idee şi vor aprecia inițiativa. Se pare că 
dumneavoastră mai aveți nevoie de timp 
pentru a lua o decizie legată de bani, 
sănătate sau relațiile sociale. Luați-vă răgaz 
și amânați orice hotărâre. Cu siguranță, veți 
face alegeri inspirate.

                         BALANȚĂ
A venit momentul în care 
trebuie să spuneți „Nu!”. 
Aveți o mulțime de 
probleme de rezolvat, iar 

asta se întâmplă din cauza faptului că nu 
puteţi refuza pe nimeni. Trebuie să învățați 
să vă apreciați mai mult şi, mai ales, să vă 
puneți întotdeauna pe primul loc. Urmează 
o perioadă a începuturilor pe toate planurile 
pentru nativii acestei zodii.

                 SCORPION
Sunteți dispus să faceți un 
compromis de dragul unei 
persoane apropiate. Veți 
realiza pe parcursul acestei 

perioade că ați luat decizia cea mai 
înțeleaptă. Totul este pus sub semnul 
banilor, există șanse mari de afi rmare 
profesională. Sfatul astrelor este să profi tați 
de această conjunctură astrală, pentru a vă 
face remarcaţi.

           SĂGETĂTOR
Vi se ivește oportunitatea 
unei călătorii de afaceri în 
afara ţării. Stabiliți-vă din 
timp obiectivele, altfel 

riscați să se ducă totul pe Apa Sâmbetei. 
Începeți să faceți ordine în familie, în 
anturaj și la locul de muncă. Veţi elimina 
din jurul dumneavoastră persoanele alături 
de care nu puteți evolua și care nu vă oferă 
starea de confort emoțional care v-ar face 
fericit.

                 CAPRICORN
Vă puteţi confrunta cu 
răsturnări de situație care 
vă vor tulbura liniștea 
pentru o bună bucată de 
timp. Veți afl a că ați avut 

dreptate în cazul unei probleme dezbătute 
în trecut. Pentru dumneavoastră se 
recomandă atenție sporită asupra sănătății. 
Evitați deplasările și acordați atenție oricărei 
dureri, pentru a nu avea surprize neplăcute 
mai târziu.
   
               VĂRSĂTOR

Stilul dumneavoastră 
direct de abordare s-ar 
putea să nu fi e pe placul 
tuturor. Învățați să fi ți 

puţin mai diplomat şi puteţi obţine 
contracte noi de colaborare şi o mulţime de 
benefi cii materiale. Vor exista mici 
probleme la locul de muncă. Vă deranjează 
să constatați că au fost discuții despre 
dumneavoastră în lipsă, dar, cu tact și 
diplomație, veți reuși să treceți cu succes 
peste aceste neplăceri. 

 PEȘTI
Sănătatea e pe primul loc. 
Ar fi  indicat să amânați 
orice discuţie importantă 
pe planul profesional sau 

cel sentimental. Starea de oboseală vă poate 
afecta serios capacitatea de concentrare. 
Odihniți-vă, dacă vreți să funcționați iar în 
parametrii normali!  Există șanse mari de a 
întâlni o persoană care își va pune amprenta 
asupra viitorului dumneavoastră. Vă 
bucurați de zile în care sunteți alintat, iar 
acest lucru vă conferă o stare interioară 
extraordinară.

Horoscop săptămânalHoroscop săptămânal

23 Octombrie - 22 Noiembrie

SCORPION

v

E primul cuvânt care-mi vine în minte, care să 
defi nească această situație, această campanie 

de a-l sensibiliza pe ambițiosul și supăratul nostru 
selecționer care vrea să plece. Mireliada jucătorilor care 
apelează la șantaj emoțional, a presei, care acum face 
sondaje pro-Rădoi și chiar a federalilor care se arată 
optimiști în ceea ce-l privește pe Rădoi.

Mirel Rădoi a anunțat, după victoria cu Armenia, că 
nici măcar soția lui nu-l poate convinge să mai rămână 
pe banca echipe naționale după ce i se va încheia ofi cial 
mandatul. Adică, în curând, la jumătatea acestei luni, 
după cele două partide cu Islanda și Liechtenstein.

Dacă inițial am zis că a vorbit orgoliul rănit al 
antrenorului, la nervi, acum, analizând și investigând, 
afl ând chestii din culise, îmi dau seama că omul, în 
felul lui, are și el dreptatea lui.

Nu mă voi transforma în avocatul lui Rădoi pe 
care l-am luat mereu pe buletin - și am avut dreptate, 

fi indcă de bine de rău s-a reparat ce s-a stricat și iată, 
suntem în Joia Mare în care avem prima fi nală care 
să deschidă drumul spre barajul pentru Campionatul 
Mondial.

Dar nu pot ca să nu punctez și partea de dreptate a 
lui Mirel. Care a simțit șovăiala din spatele tergiversării 
prelungirii automate a unei înțelegeri, bâlba prin care 
ofi cialii FRF mai degrabă par să aducă scuze, decât să 
verticalizeze și să discute. O.K., a fost dat calendarul 
peste cap, dar n-ai știut, domnul Stoichiță, din timp? 
Nu te-ai gândit să te asiguri? Sau ai crezut că totu-i 
compromis și n-are rost să te mai legi la cap pentru că 
în viziunea dumitale, naționala cu Rădoi pe bancă ar 
fi  putut ajunge cel mult până la barajul de la Vidraru?

Pe undeva este fi resc. Și îl înțeleg uman, îi înțeleg 
angoasele, frustările chiar și vis-a-vis de leafă. Cum, 
vreți selecționer low-cost? De ce? De ce pentru străini 
ați avut bani, de ce s-au găsit resurse pentru toți, mai 
puțin pentru mine, Mirel Rădoi? Corect? Corect!

Ceea ce nu pricep însă și îi imput, ca fan constant 
al echipei naționale de fotbal a României este această 
grabă, precipitare în a comunica decizia pe care a 
luat-o. Ardea, era urgent să anunțe înaintea îndeplinirii 
obiectivului? Ca om de grup, Rădoi a pierdut din vedere 
două aspecte importante. Că-și sabotează, practic, 
singur jucătorii pe care i-a încărcat emoțional în plus 
și inutil. Și-și sabotează practic chiar CV-ul. Ce se 
întâmplă dacă nu îi iese, printr-o nefastă conjunctură? 
Nu era mai bine ca să plece cu o califi care la baraj, la 
purtător? Întreb, nu dau cu parul.

Biblioteca din comuna Șirna, județul Prahova 
încearcă să-și adapteze serviciile, astfel încât 

acestea să poată depăși noile obstacole generate de 
realitățile cotidinene din perioada pandemiei. 

Astfel, prin Proiectul european Erasmus+ cu 
numărul 2020-1-RO01-KA104-078765, denumit 
„Biblioteca verde pentru o comunitate durabilă 
/ Green Library for a Sustainable Community – 
Lib4Green”,  se dorește constituirea unui nou serviciu 
de bibliotecă denumit „Biblioteca Verde”, prin care să 
fi e promovate Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale 
Agendei ONU 2030 și care să reunească adulți ce se 
vor instrui în context european, prin participarea la 
un job shadowing în Croația, la Biblioteca Națională 
și Universitară din Zagreb, vor identifi ca practici 
sustenabile, le vor valorifi ca în bibliotecă și în 
comunitate și le vor transmite mai departe. Acest 
proiect răspunde priorităților europene de incluziune 
și componentă GREEN din cadrul Programului 
Erasmus+. Deși implementarea proiectului a suferit 
unele modifi cări de natură obiectivă, impuse de 
restricțiile actuale, totuși avem încredere că își va 
atinge scopul.

Autoritățile locale au fost receptive la această 
inițiativă a bibliotecii și au alocat anul acesta fonduri 
în bugetul local pentru extinderea spațiului bibliotecii 
în care să funcționeze și acest nou serviciu, „Biblioteca 
Verde”. În prezent așteptăm începerea lucrărilor de 
construcție, care sperăm să se desfășoare în paralel cu 
pregătirea mobilității de anul viitor din Croația. 

În vara aceasta au avut loc în comunitate 
două evenimente verzi în cadrul acestui proiect 

„Lib4Green”, unul în iunie, de Ziua Mondială a 
Mediului Înconjurător, la care au participat 80 de 
voluntari, și unul în septembrie, de Ziua Internațională 
a Curățeniei, la care au participat 52 de voluntari din 
comunitate, cu respectarea restricțiilor pandemice 
impuse în  perioadele respective.

 De asemenea, pe parcursul verii, în parteneriat 
cu Școala din localitate, cu structurile acesteia și cu 
sprijinul voluntarilor, s-au desfășurat în jur de 30 de 
ateliere de lectură la iarbă verde în satele comunei, la 
care au participat peste 70 de copii, cu vârste cuprinse 
între 3 și 16 ani. Aceste activități promovează, în 
principal, Obiectivul 4 al Agendei ONU 2030, anume 
„Educație de calitate”.

Un alt Obiectiv de Dezvoltare Durabilă este 
„Sănătate și bunăstare”. Pornind de la acest Obiectiv 
3 al Agendei ONU 2030, 12 biblioteci prahovene din 
localitățile: Ploiești, Slănic, Bertea, Cornu, Izvoarele, 
Măgureni, Măneciu, Păulești, Sângeru, Șirna, Valea 
Călugărească și Valea Doft anei, au constituit un 
consorțiu sub coordonarea Bibliotecii Județene 
„Nicolae Iorga” Prahova, care este și liderul care a 
depus proiectul „Împreună pentru o viață mai bună / 
Together for a better life”, ce a fost declarat câștigător 
și se afl ă în implementare.

 În acest proiect Erasmus+ de mobilitate în domeniul 
educației adulților, cu numărul 2020-1-RO01-
KA104-078684, „care schimbă drumul tuturor”, au 
avut loc deja două mobilități, un curs desfășurat 
în Polonia în luna iulie 2021 și un job shadowing 
desfășurat în octombrie, în Norvegia.

Va urma

REZILIENȚA ÎN BIBLIOTECI (I)REZILIENȚA ÎN BIBLIOTECI (I)
Despre implicarea Bibliotecii Comunale Șirna 

în proiecte Erasmus+ în perioada pandemiei
Pîrvu Iuliana-Camelia; Responsabil de bibliotecă 
la Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova
 continuare din pagina 1

MIRELIADA

primul cuvânt care mi vine în minte care să

Editorial de Mariana PODEANU;  Editorial de Mariana PODEANU;  www.ziarulploieştii.rowww.ziarulploieştii.ro
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Fotbal Fotbal

LIDER AUTORITAR, LIDER AUTORITAR, 
DUPĂ 11 VICTORII DUPĂ 11 VICTORII 

CONSECUTIVE,CONSECUTIVE,
 ÎN LIGA 2 ÎN LIGA 2

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.
 Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei,   însă este mai important 
că putem spune clientului: „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru „fi i liniştit,   am fost acolo şi am verifi cat totul pentru tine!”tine!”

0372.032.313

Petrolul Ploiești a reușit a 11-a victorie consecutivă 
în Liga 2 la fotbal, învingând în etapa a 13-a, pe 

arena Ilie Oană, cu scorul de 4-1, pe Dunărea Călărași. 
În urma acestui succes, Petrolul rămâne lider autoritar, 
cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, cu 30 de 
puncte și AFC Hermanstadt (prima înfrângere, acasă, 0-1, 
cu CSA Steaua), cu 28 de puncte.

Golurile formației ploieștene în partida de sâmbătă 
au fost înscrise de către Armando Vajushi (min. 6 și 20, 
ambele din penalty), Sory Diarra (min. 51) și Mario Bratu 
(min. 73), pentru Dunărea punctând Alexandru Stoica 
(min. 16).

Petrolul: Avram – Pârvulescu, Meijers, Huja (min. 76 
Manolache), Țicu (cpt) – Cebotaru, Chindriș (min. 57 
Seto) – Bratu (min. 76 Constantinesc), Buia (min. 57 
Tucaliuc), Vajushi – Diarra (min. 76 Coman). Antrenor: 

Nicolae Constantin.
Dunărea: Al. Costache – Filip, Țenea, Leca, Sălceanu 

– Ivan (min. 89 Mănăilă), C. Avram – Grigore (min. 75 
Vultur), Stoica (cpt) (min. 89 Seymour), Moise – Al. 
Popescu (min. 59 Nica). Antrenor: Valerian Bogatu.

Au arbitrat: Mihai Motan (Târgoviște) – Cosmin 
Vițelaru (Vaslui) și Cosmin Cercel (Piatra Neamț). 
Rezervă: Sergiu Anton (București).

Observatori: Mihai Prunariu (Tg. Jiu) și Eduard 
Dumitrescu (Pitești).

Pentru ploieșteni urmează o pauză de două săptămâni, 
apoi seria de foc din fi nalul lui 2021, tripla cu Concordia 
Chiajna – Hermannstadt -„U” Cluj, la capătul căreia 
putem avea un răspuns mult mai clar în ceea ce privește 
lupta pentru promovare.

Nicolae Constantin

După un început promitățor 
de sezon în Liga Națională de 

Baschet Masculin, nou promovata 
CSM Ploiești a cedat pentru prima 
oară în Sala Sporturilor Olimpia, 71-
76 cu Athletic Neptun Constanţa, 
la pauză scorul fi ind 42-24 pentru 
formația de la malul mării. Chiar 
dacă au redus din handicap 
în mitanul secund, ploieștenii 
s-au văzut fi nalmente învinși, 
rezultatul putând fi  considerat unul 
surprinzător.

Pentru CSM Ploieşti, au jucat: 
Hammond (16 puncte, 4×3), 
Magdevski (12, 2×3), E. Watson 
(11), Negoiţescu (11, 3×3), Milin 
(11), Sekulovic (6), Chiţu (3, 1×3), 
Popa-Calotă (1), B. Popa şi C. Dinu.

În etapa a 8-a, echipa noastră 
se va deplasa în Capitală pentru 
partida cu CSA Steaua Bucureşti, 
meciul fi ind programat luni, 15 
noiembrie, la ora 19.45.

Patru dintre componentele echipei de 
baschet fete U16 a CSM Ploieşti au fost 

convocate la o acţiune a lotului naţional al 
României ce se va desfăşura, în perioada 8-15 
noiembrie, la Bucureşti.

Karina Munteanu, Daria Iordăchescu, Ioana 
Savu şi Daria Tănase s-au prezentat, luni, la 
Hotelul „Lia Manoliu”, urmând să participe la 
un stagiu centralizat condus de staff -ul tehnic 
format din Vera Gavrilă şi Florentina Pora.

Dacă pentru Karina Munteanu este o 
confi rmare, ea făcând parte şi din lotul cu care 
România a participat, în august, la Piestany 

(Slovacia), la FIBA Women’s U16 European 
Challengers 2021, în schimb, pentru Daria 
Iordăchescu, Ioana Savu şi Daria Tănase 
prezenţa la o acţiune a lotului naţional „U16” 
este o premieră, cu menţiunea că, deşi fusese 
convocată, Daria a ratat prezenţa la stagiul de 
pregătire premergător competiţiei din vară din 
cauza unei probleme medicale.

Cele patru sportive, pregătite la club de 
Loredana Munteanu şi Corina Savu, sunt 
vicecampioane naţionale ale categoriei de vârstă 
„U15” şi ocupante ale locului al 6-lea la Turneul 
fi nal „U16” în sezonul trecut.

Echipa de baschet juniori 
“U18” a CSM Ploieşti s-a 

califi cat pentru faza a doua a 
campionatului după ce a câștigat 
toate meciurile din weekend, în 
cel de-al doilea turneu al Grupei 
H din prima fază a campionatului, 
desfăşurat şi de data aceasta în 
Sala Sporturilor Olimpia. La 
fel ca în primul turneu, băieţii 
pregătiţi de Eugeniu Melnic şi 
Ionuţ Ivan au câştigat la diferenţe 
mari partidele susţinute în 
compania colegilor de grupă: 
94-39 cu ABC T-Pack Ploieşti, 
88-38 cu ACS Cuza Pirates Brăila 

şi 104-67 cu Solaris Sporting 
Club Ploieşti.

Lotul de jucători folosit de 
cei doi tehnicieni a fost identic 
celui din primul turneu: Cristian 
Muşuroia, Luca Dănescu, Vlad 
Oţelea, Andrei Rogozanu, Ştefan 
Popa, Dorian Aniculăesei, 
Robert Chiva, David Petre, 
Th eodor Sanda, Th eodor Neguş 
şi Ştefan Iliescu.

După aceste două turnee, 
primele două clasate din fi ecare 
serie plus 12 locuri 3 (din cele 
14 grupe) s-au califi cat în faza 
următoare a campionatului, în 

care se vor alcătui 10 grupe a 
câte 4 formaţii fi ecare. Conform 
algoritmului anunţat de FRB, 
CSM Ploieşti ar urma să facă 
parte acum din Grupa 5, alături 
de ACS MC Ball Mangalia (locul 
1 în Grupa A), ACS Petras 
Neamţ Piatra Neamţ (locul 2 
în Grupa G) şi de echipa de pe 
locul al 5-lea în ierarhia celor 
12 ocupante de loc 3 care s-au 
califi cat mai departe. Turneele 
cu numerele 3 şi 4 vor avea loc 
în perioadele 27-28 noiembrie şi 
18-19 decembrie.
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Cele două formații prahovene angrenate în acest sezon în 
eșalonul trei al fotbalului românesc, CSO Plopeni și CS 

Blejoi, s-au întâlnit în derby-ul județean, pe arena ”Gheorghe 
Șilaev”, într-un moment al reabilitării, după un parcurs modest 
de până acum în acest sezon.

Echipa oaspete, CS Blejoi, s-a impus cu scorul de 2-1, la 
capătul unui joc cu trei eliminări, Huza și Ristea - de la gazde, 
respectiv Rudaru – de la oaspeți. Golurile au fost reușite de 
Rudaru (min. 41) și Cosmin Munteanu (min. 87) – pentru 
învingători, respectiv Roberto Alecsandru (min. 59). 

Iată și rezultatele complete ale rundei:
FC Hermannstadt II – SR Braşov 3-2. Au marcat: Adrian 

Șulea (74, 90), Benjamin Hanzu (79) / Vlad Olteanu (16), 
Ștefan Răchișan (30).

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe II – Kids Tâmpa Brașov 1-0, gol 
înscris de Tamas Becze (31 – penalty).

KSE Târgu Secuiesc – Olimpic Cetate Râșnov 0-1. Marcator: 
Kristian Boboczi (73 – autogol).

FC Pucioasa – AFC Odorheiu Secuiesc 2-0. Au înscris: 
Tiberiu Calofi r (39), Alexandru Iamandache (62).

În clasament, CS Blejoi ocupă locul 7, cu 13 puncte, iar CSO 
Plopeni este pe locul 9 (penultimul), cu doar 6 puncte.  
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