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„Nu la suprafaţă trebuie să te înfrumuseţezi, ci în adâncul sufletului.”

- Culese de Tata

Tales din Milet (625 - 547 îHr) înţelept grec

823,5 MILIOANE DE LEI PENTRU PATRU
CENTURI OCOLITOARE!
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

onsiliul Județean Prahova a votat, marți,
studiile de fezabilitate pentru variantele
ocolitoare de la Păulești, Azuga-Bușteni,
Comarnic și Mizil. Documentele au avansat soluția
recomandată și costurile fiecărei investiții în parte.
Astfel, centura de la Păulești, în lungime de 9,184
km, ar avea un deviz general estimat la 126,3 mil.

lei, iar drumul de la Mizil (7,466 km) ar putea
costa 95,6 mil. lei. Pentru varianta ocolitoare de
la Azuga-Bușteni (7,8 km), care presupune lucrări
ample și dificile, au fost avansate costuri totale,
cu TVA cu tot, în valoare de 429,121 milioane de
lei, iar pentru Comarnic (5,855 km), devizul este
aproximat la 172,5 mil. lei.

Marius
MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

ȚINEȚI-VĂ BINE!
Ț

M

așina cu doi șoferi, două
volane, două pedale de frână,
două
claxoane, două semnalizatoare
d
și
ș un singur rezervor. Așa va arăta
guvernul
PNL-PSD.
g
Iată și primele măsuri luate în
comun:
c
-PSD va cere mărirea salariilor iar
PNL va fi de acord ca aceasta să se
facă cu 1 leu. PSD va fi de acord cu
o creștere de 1 leu, dar pe zi. PNL va
accepta și va impune impozitarea cu
a
Spitalului
Județean 90% a creșterii. VOTAT!
de
Urgență
Ploiești.
Activarea planului roșu
și intervenția rapidă a
ISU Prahova au limitat
amploarea dezastrului. Dar
tot dezastru putem numi
faptul că doi oameni s-au
stins...

FOCUL MORȚII ÎN SPITALELE COVID A AJUNS ȘI LA
PLOIEȘTI. VOM TRAGE OARE VREO ÎNVĂȚĂTURĂ?

N

imeni n-ar fi vrut
ca Ploiești sau
Prahova să intre în topul
tragic al spitalelor unde
s-au pierdut vieți omenești
în incendii. Dacă am fi
privit spre autorități, care
de ani buni de zile ne spun
câte investiții și ce bine
este în spitalele noastre, un

astfel de episod ar fi fost
exclus. Dacă analizăm totul
din punct de vedere tehnic,
era previzibil un asemenea
deznodămând.
E rău și inadmisibil că
s-au pierdut două vieți în
incendiul de joia trecută,
de la secția exterioară de
Boli Infecțioase „Movila”

Continuare în pagina 6

PSD ȘI PNL ȘI-AU PLASAT
MARATON DE
VACCINARE RAPEL, OAMENII LA TVR ȘI RADIO
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
LA PLOIEȘTI

Transfuzie Sanguină
Ploiești, 708 ploieșteni,
care au răspuns pozitiv
unei acțiuni ce a durat
toată vara.

-PNL
PNL va vrea scăderea numărului
de bugetari. PSD va vrea ca numărul
acestora să crească. Remiză. VOTAT
ca numărul să rămână același alți 7
ani.
-PSD vrea ca banii din PNRR să se
împartă în mod egal între primarii lor
și ai PNL. Liberalii vor vrea ca ai lor să
aibă mai mulți bani. PSD va propune
să se ia banii de la primarii USR. PNL
va fi de acord. VOTAT!
-PNL va vrea ca pensiile speciale
să fie desființate. MJ, SRI, SIE, AAR,
MI, MAPN se vor opune. PSD va fi de
acord cu acestea. PNL va fi de acord
cu PSD. VOTAT ca acestea să nu mai
fie discutate.
-PSD va cere desființarea DNA.
PNL nu va vrea dar va…VOTA.
-PNL va vrea desființatea Secției de
Investigare a Infracțiunilor din Justiție.
PSD se va opune. PNL va insista. PSD
va accepta transformarea în Secție
de Investigare a Contravențiilor din
Justiție. PNL va fi de acord. VOTAT!
-PSD va vrea impozitarea
suplimentară a marilor averi. PNL va
cere stabilirea unui plafon de la care
averile vor fi considerate drept mari.
Fiecare pesedist și penelist se va duce
să-și numere banii. Concluzia: se va
VOTA în unanimitate ca “mare avere”
să fie considerată cea care depășește 1
miliard de euro.

Continuare în pagina 5
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Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

D

e mâine și până duminică, Primăria Ploiești
va organiza maratonul de vaccinare rapel antiCovid-19 pentru persoanele vaccinate cu prima doză
Pfizer în cadrul evenimentului „Maratonul pentru
viață” din perioada 29-31 octombrie 2021. De data
aceasta însă campania nu va mai avea loc la stadionul
„Ilie Oană”, ci la sala de sport a Colegiului Național
„Alexandru Ioan Cuza”, din strada Vasile Lupu.
Programul va fi următorul: vineri, 19.11.2021, între
orele 08:00 -24:00; sâmbătă, 20.11.2021, între orele
08:00-24:00; duminică, 21.11.2021 între orele 08:0020:00. La acest maraton sunt așteptate și persoanele
care doresc să facă doza 1 sau doza 3 (booster).

C

a să nu mai spuneți că nu lucrează
pentru noi, plenul reunit al
Camerei Deputaților și Senatului a
ales direcorii TVR și Radioului Public,
precum și consiliile de administrație ale
celor două instituții media de stat. Ca
să o spunem mai pe șleau, niște oameni
au primit „mâncare regească”: Guvernul
Cîțu l-a impus ca director general și
președinte al C.A al SRTv (Societate
Română de Televiziune) pe jurnalistul
Dan Turturică, iar PSD l-a propulsat în

funcția de director general și președinte
al C.A al SRR (Societatea Română de
Radiodifuziune) pe Răzvan-Ioan Dincă.
Acesta din urmă a fost cercetat penal
pentru mai multe infracțiuni de abuz în
serviciu și fals în declarații, condamnat
și, ulterior, achitat, în vremea când era
director al Operei Naționale București.
Și fostul director al Radio și parlamentar
PNL și PSD, câmpineanul Georgică
Severin, s-a învârtit de o funcție, fiind
ales membru titular în CA al SRTv.

RECORD DE DONATORI DE SÂNGE, LA PLOIEȘTI

I

maginea alăturată
nu
surprinde
vreun rând la... Black
Friday, ci - o să vă
mirați - la unul dintre
cele mai nobile gesturi
ACTUALITATE

pe care le poate face un
om sau o comunitate:
donare de sânge! La
sfârșitul
săptămânii
trecute,
au
fost
prezenți, la Centrul de
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Ploieștiul, ajutat cu
33 de milioane de lei pentru
subvenționarea căldurii de la blocuri

ACTUALITATE

România, trimisă în
R
ffața Curții de Justiție a
Uniunii Europene
U

www.ziarulploieştii.ro
https://facebook.com/ZiarulPloieştii/; https://facebook.com/Casa de Presa Ploieştii
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ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

Municipiul Bălți
va ajunge
proeuropean?
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Sport
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Medalie de aur
pentru Rareș Arsenie
la Gyor (Ungaria)

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

Psalm 49, 20
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îl numim așa. Și aici este un lucru
pe care nu îl inventăm noi. Toate
țările civilizate au o asemenea
măsură. Vrei iaht? Plătești în plus.
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declarat că partidul din care
face parte a devenit din „ciuma
roșie” un fel de „Crucea Roșie”.
Cum ar veni, vezi, Doamne,
partidul salvează țara, dacă vine la
guvernare...
-Voi sunteți Arca lui Noe,
Unde noi urcăm de voie?
Ce n-am înțeles prea bine:
Potopul a trecut sau vine?
Ce n-a-nțeles fiecare:
Aveți Ciolacu de salvare?

E

-Banii-doldora
Banii doldora la voi
Și câștigul e la noi?
Mă scuzați, oți fi șireți,
Dar nu ține, măi, băieți!

F

ostul președinte al PNL,
Ludovic Orban, a lansat
un atac dur la adresa colegilor
săi de partid, acuzându-i că, prin
„înhăitarea” cu PSD, i-au trădat pe
românii care i-au votat și „siluiesc”
întreaga Românie la o „guvernare
împotriva voinței poporului”. Să-ți
amintesc, Mandolină, că PSD a avut,
la alegerile generale, 28%, iar voi,
liberalii, numai 25%? Despre care
voință a poporului vorbești deci?

uroparlamentarul-pastor
Cristian Terhes a anunțat
că i se interzice accesul în
Parlamentul European: „Sunt la
intrarea în Parlamentul European
din Bruxelles, cu încă un coleg. Ni
se interzice accesul pentru că nu
arătăm Certificatul Verde. Le-am
spus că exercitarea mandatului
unui europarlamentar ales nu poate
fi restrânsă de nimic, cu atât mai
mult de o decizie administrativă.
Asistăm la instaurarea unei tiranii
la nivelul UE, unde drepturile și
libertățile omului nu mai contează”.

-Mă
acum, Sorine
Sorine,
Mă tem de pe acum
Că taxa ta nu pică bine.
Căci ăi mai afectați flăcăi
Sunt, nu-i așa?, colegii tăi...
-auziți ce zice Raluca Turcan:
„Din păcate, Ludovic Orban
s-a delimitat singur de Partidul
Național Liberal. Statutul prevede
foarte clar: nu poți să-ți ataci în
spațiul public colegii de partid, să
aduci atingere imaginii PNL. Eu,
una, cred că, în mod normal, ar
trebui să-și dea singur demisia, ar
fi un gest de onoare”.

-Când vina dai pe lună și pe
vânt,
Pe frunze, soare și pământ,
Se cheamă sigur c-ai intrat
În zodia eternului frustrat.

A

-Tu
brează,
Tu nu ești deloc mai brează
Ce crezi, deci, chiar nu contează!
Ar conta enorm, mă tem,
De tine-n veci să scăpăm!

Aritmetica nu
grea
-Aritmetica
nu-ii grea,
Atunci când te ții de ea.
Dar când o faci la țuicuță
Din ea iese...chiseliță!

L

iderul senatorilor PSD,
Lucian
Romașcanu,
a

aia, nene
nene,
-Tirania aia
Se cheamă în UE lege.
Văd însă că nu e rost,
De o lege anti-prost!
Apropo, dă cu ghiocul,
Poate te-o găsi norocul...

S

orin Grindeanu le-a pus
gând rău bogaților: „Noi am
vrea câteva modificări la Codul
Fiscal, iar prima ar fi cea legată
de taxarea luxului, dacă putem să

EDITURĂ și TIPOGRAFIE

0244.546.501
ziarul_ploiestii@yahoo.com

Intervenție. În microbuzul școlar,
condus de un bărbat în vârstă de

iderul PNL, Florin Cîțu, a
fost întrebat de un jurnalist
ce le transmite românilor care au
votat cu PNL și cărora liberalii le
promiteau că nu vor bate niciodată
palma cu PSD. Acesta a dat vina pe
USR: „Trebuie să ne uităm cum am
ajuns astăzi aici. Din păcate, foștii
parteneri, USR, au dat mâna cu
PSD, n-au mai vrut să dea mâna cu
noi. Suntem astăzi aici și trebuie să
facem o guvernare pentru români.”

I

P

Săptămâna pe scurt
MICROBUZ ȘCOLAR
IMPLICAT
ÎNTR-UN ACCIDENT LA
DRĂGĂNEȘTI. 12 COPII AU
AJUNS LA SPITAL
Accidentul rutier a avut loc
pe DJ 101 F, pe raza localității
Drăgănești, după ce un microbuz
școlar și un autoturism au intrat
în coliziune. Pentru gestionarea
situației, la nivelul județului
a fost activat Planul Roșu de

L

Î

ntrebat ce ar avea de câștigat
ori de pierdut PSD dacă
formează un guvern cu PNL,
fostul ministru PSD al Sănătății,
Florian Bodog, a răspuns: „Noi
n-avem nimic de câștigat din asta.
Singurul câștigător care ar trebui să
fie după această alianță ar trebui să
fie românul, dar și România.”

reședintele PSD, Marcel
Ciolacu, a declarat că,
dacă va intra la guvernare alături
de PNL, vor merge împreună
la Comisia Europeană pentru a
renegocia PNRR-ul României:
„Vom merge împreună cu cei de
la PNL la Comisia Europeană și
vom demonstra ce este sustenabil
și ce nu este, ce ne angajăm, ce
nu ne angajăm prin PNRR. Vreți
să-mi asum eu tot ce a făcut
USR-ul în fostul guvern? Eu i-am
văzut la televizor. Ei n-au fost pe la
guvernare.”
-Te-aș sfătui, ca om din lumea

flat la Sibiu, pentru
a-și petrece sfârșitul de
săptămână, președintele Klaus
Iohannis a mers cu soția, ca
de obicei, la Biserica RomanoCatolică „Sfânta Treime”. Acesta
nu a fost întâmpinat prea bine:
un bărbat a afișat mesajul „La
biserică...degeaba”, iar o femeie i-a
strigat „Jó napot kívánok, PSD!”

-Klause,
Klause acum e groasă,
groasă
Dacă te-njură și-acasă.
Vezi ce faci, că e hazliu,
Să nu te alunge din...Sibiu!

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

56 de ani, se aflau 16 copii, iar
autoturismul era condus de un
bărbat în vârstă de 36 de ani. La
fața locului au fost mobilizate
operativ o mașină de stingere, o
descarcerare, patru ambulanțe
SMURD, o autospecială pentru
transport victime multiple, două
autospeciale de primă intervenție
și comandă și patru ambulanțe
SAJ. Ambii conducători auto,
potrivit IPJ Prahova, au fost testați
cu aparatul etilotest, iar rezultatul
a fost 0. În urma impactului,
potrivit IPJ Prahova, 12 copii,
cu vârste cuprinse între 13 și 14

ani și un adult, respectiv șoferul
microbuzului, au fost transportați
de urgentă la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Județean de
Urgență Ploiești.
UN TÂNĂR DIN TELEGA A
FURAT 11.200 DE LEI
DINTR-UN AUTOTURISM
PARCAT ÎN CÂMPINA
Polițiștii municipiului Câmpina
au identificat o persoană bănuită
de furtul sumei de 11.200 de
lei. Polițiștii din cadrul Poliției
municipiului Câmpina au fost
sesizați de către un bărbat despre
faptul că din autoturismul

personal i-ar fi fost sustrasă suma
de 11.200 de lei. În baza sesizării,
polițiștii s-au deplasat la fața
locului unde au constatat că cele
sesizate se confirmă, parbrizul
autoturismului fiind spart. „Cu
ocazia cercetărilor efectuate,
polițiștii au identificat persoana
bănuită de comiterea faptei ca
fiind un tânăr în vârstă de 22 de
ani din comuna Telega. Față de
acesta a fost luată măsura reținerii
pentru 24 de ore, urmând ca astăzi
să fie prezentat unității de parchet
cu propunere de luare a unei alte
măsuri preventive”, a precizat IPJ
Prahova.

ACTUALITATE
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PRIMĂRIA PLOIEȘTI A CÂȘTIGAT
ÎN INSTANȚĂ PARCUL BUCOV

Marius
MARINESCU
www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Hotărârea nu este definitivă

C

urtea de Apel Ploiești a pronunțat
sentința în litigiul dintre Primăria
și Consiliul Local Ploiești și Primăria și
Consiliul Local Bucov pentru cele peste
101 hectare de teren de la Parcul Memorial
„Constantin Stere”, Bucov. Instanța a respins
apelul Primăriei Bucov și a păstrat decizia
Tribunalului Prahova, lăsând terenul în
proprietatea municipalității. Cele două

administrații se judecă de peste 12 ani pentru
terenul de la Bucov. Suprafața se află în aria
(graniță) administrativă a comunei Bucov,
dar proprietatea a fost atribuită, prin HG
nr. 1359/2001, Primăriei Ploiești. Primăria
Bucov susține însă că, în 1998, drepturile au
fost oferite de Guvernul României ambelor
unități teritorial-administrative, iar situația
nu a fost niciodată corectată de atunci

încoace. Judecătorii au ținut cont de faptul
că terenul aferent parcului, aflat decenii la
rând în proprietatea publică a statului, a fost
înscris în cartea funciară mai întâi de Ploiești.
De asemenea, instanța a luat în seamă și că
municipalitatea a administrat în toată această
perioadă Parcul Bucov. Mai mult, înainte de
1989, acesta a fost înființat prin contribuția
benevolă a cetățenilor municipiului Ploiești,
a tuturor agenților economici din oraș și a
structurilor administrative locale din acea
perioadă. Reamintim că, prin hotărârile
nr. 57/1996 și 225/1999 ale Consiliului
Local al municipiului Ploiești și în baza HG
1359/2001 privind atestarea domeniului
public al județului Prahova, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Prahova, parcul a fost inclus în
domeniul public al municipiului Ploiești. De
atunci (n.n.-de fapt, de la înființare) au fost
efectuate aici investiții și îmbunătățiri din
fonduri alocate de la bugetul municipal.
Sentința propunțată de Curtea de Apel
Ploiești nu este definitivă, ea putând fi atacată
de Primăria Bucov cu recurs la Înalta Curte
de Casație și Justiție.

ROBERTA ANASTASE NE ASIGURĂ CĂ NU VOM
AVEA TAXE ȘI IMPOZITE MAI MARI ÎN 2022

U

nul dintre reprezentanții liberali ai noștri în Parlamentul
României, Roberta Anastase, ne asugură că „PNL va menține
actualul regim fiscal, fără creșteri de taxe sau impozite.” Domnia sa
exemplifică stabilitatea fiscală de niște rezultate economice, cifre
pe care le luăm de bune, venind din partea unui înalt demnitar:
„Investițiile străine în România înregistrează o creștere mult mai
amplă decât în anii de dinainte de pandemie. Semnificativă este
creșterea față de primele nouă luni din 2018 și 2019, când investițiile
străine directe erau la 3,5 miliarde de euro, respectiv 4,2 miliarde de
euro.
Astfel, numărul firmelor cu capital străin nou înființate în
România a crescut, în primele nouă luni din 2021, cu 43,49%,
comparativ cu perioada similară din 2020, la 4.164, conform datelor

centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Cele 4.164 de firme noi aveau un capital social subscris în sumă
totală de 33,072 milioane de dolari, cu 80% mai mare față de cel
al firmelor înmatriculate în ianuarie-septembrie 2020, de 18,368
milioane de dolari. La sfârșitul lunii septembrie 2021, în România
existau 235.140 societăți cu participare străină la capitalul social.
Valoarea capitalului subscris se situa la 64,227 miliarde de dolari.”
Anastase completează: „Cifrele arată creșterea încrederii mediului
de afaceri în economia românească și în măsurile luate de către
Guvernul Cîțu. În continuare, PNL dorește să mențină actualul
regim fiscal, fără creșteri de taxe sau impozite și va pune în practică
reforme structurale amânate de mulți ani în România.”

PICTORIȚA CARMEN
BĂLAN, PREMIATĂ DE
PRIMĂRIA PLOIEȘTI

-PNL va vrea să mențină nivelul de
taxe. PSD nu va fi de acord și va propune
o taxă unică pe cap de votant de dreapta.
PNL se va declara de centru strânga.
Consens. VOTAT taxarea votanților USR!
-PSD va vrea postul de prim-ministru
pentru primii doi ani. PNL va vrea el
postul pentru primii doi ani. Ambele
partide vor avea întâlniri la ambasadele
aliate timp de alți 3 ani, până își termină
Iohannis mandatul de președinte și poate
acupa el scaunul de premier. VOTAT!
-PNL va cere ca pandemia să fie
declarată boală de interes național. PSD
va accepta după ce își va pune la punct
serviciul de achiziții prin SICAP, de
măști-teste-vaccinuri prin firmele de
casă. PNL se va opune, dar va VOTA!
-PNL va cere introducerea obligativității CERTIFICATULUI VERDE
pentru vaccinați. PSD se va opune.
PNL se va supăra. PSD va cere ca
CERTIFICATUL să fie ROȘU. PNL va
pica pe gânduri. Finalul: se va VOTA ca
CERTIFICATUL să fie ROZ.
CONCLUZIA!?
La
următoarele
alegeri, când rezervorul mașinii numite
ROMÂNIA va fi gol, când caroseria nu va
mai fi întreagă, când motorul și direcția
vor fi de-a dreptul bulite, AUR și USR vor
câștiga alegerile cu 90 la sută.
Până atunci…puneți-vă centurile!
Urmează trenulețul groazei!

PRIMARUL
DIN
CIORANI,
DIN NOU
LIBER

P

P

A ÎNCERCAT SĂ FURE
CARBURANT DINTR-O
STAȚIE PECO, DAR A FOST
PRINS ÎN FLAGRANT
Polițiștii din cadrul Secției
Rurale de Poliție Blejoi au prins, în
flagrant, un bărbat care ar fi sustras
carburant dintr-o stație peco
fără a-l achita. „În fapt, în jurul
orei 19.00, bărbatul a pus într-un
recipient cantitatea de aproximativ
8 l de carburant, ulterior plecând

continuare din pagina 1
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rimarul comunei Ciorani, Marin
Voicu, a fost pus de Tribunalul
Prahova sub control judiciar, în dosarul
privind furtul sacilor cu buletine de
vot din arhiva Judecătoriei Mizil.
Acesta a fost reținut, împreună cu alte
două persoane, săptămâna trecută,
dar instanța de fond a refuzat arestul,
plasându-i pe cei trei în arest la
domiciliu, iar Tribunalul a modificat
sentința, alegând controlul judiciar.
Reamintim că, în această cauză,
primarul este acuzat de instigare la
sustragerea de probe, iar ceilalți doi, de
furt și complicitate la furt.

otrivit unei tradiții mai vechi, reluată în acest an, Primăria Ploiești
a premiat o lucrare expusă la Salonul de toamnă organizat de filiala
Uniunii Artistilor Plastici din România. Premiul municipalității a mers
către tabloul „Ceață în parc”, semnat de pictorița din Câmpina, Carmen
Bălan. Suma pentru lucrarea ce va intra în patrimoniul administrației,
de 3.000 de lei, a fost oferită de viceprimarii Magdalena Trofin și Daniel
Nicodim. Aceștia au promis că „echipa actuală a autorităților ploieștene
va face permanent demersuri pentru a susține domeniul cultural local.”
Salonul de toamnă a cuprins lucrări ale artiștilor plastici prahoveni.
Despre Carmen Bălan, Ion Frunzetti scria, în 1983, în revista „Arta”,
că „este un rapsod al naturii și al peisajelor natale, care își sprijină
demersul artistic pe tradițiile marilor clasici români ale căror constante
sunt soliditatea construcției spațiului plastic, expresivitatea cromatică și
tactilă, lirismul conținut”.

Săptămâna pe scurt

ȚINEȚI-VĂ BINE!

fără a achita contravaloarea
acestuia. La somarea legală,
bărbatul a fugit, fiind prins la
scurt timp în apropierea stației de
alimentare”, a precizat IPJ Prahova.
În cauză, potrivit IPJ Prahova,
a fost întocmit dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
furt.
ACCIDENT PE ȘOSEAUA
VESTULUI DIN PLOIEȘTI.
UN AUTO A LOVIT TREI
MAȘINI PARCATE
Polițiștii
Biroului
Rutier
Ploiești au fost sesizați că pe
Șoseaua Vestului din municipiu,

în zona intersecției cu strada
Eremia Grigorescu, s-a produs
un accident rutier, soldat cu
vătămarea corporală a unei
persoane. „În urma verificărilor
a reieșit că un tânăr în vârstă
de 22 de ani, care conducea un
autoturism pe Șoseaua Vestului,
din direcția străzii Gheorghe
Grigore Cantacuzino către strada
Mărășești, a pierdut controlul
asupra direcției de mers și a intrat
în coliziune cu 3 autoturisme
parcate regulamentar în afara
părții carosabile, după care s-a
răsturnat pe plafon”, a precizat
IPJ Prahova. În urma impactului

a rezultat vătămarea corporală
a unei pasagere, în vârstă de 28
de ani, care a fost transportată la
spital, pentru îngrijiri medicale de
specialitate. „Conducătorul auto
a fost testat cu aparatul etilotest
care a rezultat o valoare de 0,48
mg/l alcool pur în aerul expirat,
ulterior fiind condus la o unitate
medicală în vederea prelevării
de mostre biologice de sânge. Pe
numele tânărului a fost întocmit
dosar penal pentru săvârșirea
infracțiunilor
de
vătămare
corporală din culpă și conducere
sub influența alcoolului”, a precizat
IPJ Prahova.
PAGINA
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PLOIEȘTIUL, AJUTAT CU 33 DE MILIOANE DE LEI
PENTRU SUBVENȚIONAREA CĂLDURII DE LA BLOCURI
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

S

ăptămâna trecută, Guvernul
a aprobat o hotărâre prin
care a alocat din fondul de
rezervă 310, 426 milioane de lei
către primăriile din țară, pentru
continuitatea serviciului public
de alimentare cu energie termică
în sistem centralizat a populației.
Printre cele 31 de orașe care vor
beneficia de sprijin se numără și
Ploieștiul, care va primi pentru
subvenționarea
gigacaloriei
33.026.000 de lei. Mai mulți
bani au fost alocați doar pentru
Timișoara-53.819.000 de lei, Iași45.906.000 de lei și Drobeta Turnu
Severin-44.596.000 de lei. Alocarea
bugetară este insuficientă pentru

a acoperi întreaga subvenție pe
care Primăria s-a angajat s-o
plătească către ploieștenii ale căror
locuințe sunt racordate la sistemul
centralizat de termoficare. În
buget, suma prevăzută este de
48 de milioane de lei, însă acest
cuantum ar putea fi depășit dacă
operatorul insistă și obține o
majorare de preț. Reamintim că,
în acest moment, Primăria va
plăti pentru fiecare gigacalorie
o subvenție în sumă de 210,00
lei/Gcal (249,90 lei cu TVA),
compusă din: 175,61 lei/Gcal
(208,97 lei cu TVA), reprezentând
diferența dintre prețul de
producție-transport-distribuție și

UNDE DAI ȘI UNDE...CRAPĂ!
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A

vând în vedere amplificarea
cazurilor de atac ale urșilor în
gospodăriile populației, dar și prezența
lor în intravilanul localităților,
Guvernul României a adoptat, la
propunerea Ministerului Mediului,
OUG nr. 81 din 21 iulie 2021.
Documentul reglementează, cităm,
„modul de intervenție imediată pentru
prevenirea și combaterea atacurilor
exemplarelor de urs brun asupra
persoanelor și bunurilor acestora în
intravilanul localităților și stabilește
sistemul de monitorizare a intervențiilor
imediate realizate asupra exemplarelor
de urs, prin alungare, tranchilizare și
relocare ori extragere prin eutanasiere
sau împușcare.” Ei bine, prin acest
OUG, a fost cumva cedată întreaga
responsabilitate către primării, care
pot lua decizia inclusiv a eutanasierii,
dar numai în cadrul unei comisii de
intervenție. Aceasta este formată din:

primar sau viceprimar, personalul
structurilor de jandarmi competente
teritorial, medicul veterinar și
personalul tehnic de specialitate
angajat al gestionarului care au
încheiat contracte de prestări servicii
de permanență cu primăria. Ei bine,
după cazurile recente din Sinaia sau
din zonele de munte, anumite primării
au început să încheie contracte cu
medicii veterinari. Dar numai că, așa
cum se întâmplă la noi, am trecut la
extrema cealaltă. Să explicăm: recent,
un cabinet veterinar din satul Strejnicu,
Târgșoru Vechi, a încheiat contracte
pentru prestarea de servicii veterinare
de permanență/intervenție imediată
pentru prevenirea și combaterea
atacurilor exemplarelor de urs brun cu
patru primării prahovene, respectiv,
Breaza, Cosminele, Telega și Păulești.
Dacă în cazul localităților Breaza și
Cosminele există argumente pentru

rimăria a anunțat că Spitalul de Pediatrie Ploiești,
Ploiești aflat
aflat
în administrarea municipiului, a finalizat achiziția
unui aparat nou destinat asigurării unor servicii moderne

un astfel de contract, e greu de înțeles
ce fel de urși ar vrea să alunge Primăria
Păulești. Ca justificare ar putea fi dat
cazul ursului lovit de mașină pe DN1,
la câțiva kilometri nord de Ploiești ori
al puiului de urs rătăcit, prin 2015,
chiar la noi în municipiu, dar acestea
n-ar garanta că Păulești chiar e o
localitate ce ar putea fi invadată de
urși. De acord, sunt necesare contracte
la Azuga, Sinaia, Bușteni, Comarnic,
Talea, Secăria, Valea Doftanei,
Măneciu, Cerașu etc. și în oricare
localitate în care a fost semnalată
prezența urșilor, dar acum să nu ne
trezim cu vreo vervă contractuală la
câmpie... Iar Păulești, cu aproximație,
chiar se înscrie, majoritar, în relieful
jos din Prahova.
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de radiologie și imagistică medicală. Laboratorul din
această unitate se află, de asemenea, într-un amplu proces
de reamenajare. Primarul Andrei Volosevici a spus: „Prin
finalizarea acestor investiții, începând cu luna decembrie
2021, copiii din orașul nostru vor avea acces la o paletă extinsă
de servicii și investigații medicale, realizate cu echipamente de
o calitate superioară, menite să permită medicilor specialiști
stabilirea unui diagnostic complet și corect, într-un timp rapid.
Laboratorul de radiologie și imagistică medicală din cadrul
Spitalului de Pediatrie Ploiești este certificat pentru calitate
ISO 9001:2015 și oferă, cu personal calificat profesional,
servicii de radiologie și imagistică medicală decontate de Casa
de Asigurări de Sănătate Prahova.”

Săptămâna pe scurt
DOSAR PENAL DUPĂ CE A
ÎNCERCAT SĂ VÂNDĂ PEȘTE
DIN PORTBAGAJ
Polițiștii din cadrul Secției nr.8
de Poliție Rurală Bălțești au oprit,
în satul Măgura, un autoturism la
volanul căruia se afla un bărbat.
„În urma verificărilor efectuate s-a
constatat faptul că autoturismul
este condus de către un bărbat,
în vârstă de 45 de ani, din orașul
Mizil, iar la controlul vehiculului
s-a constatat că acesta transporta
PAGINA
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o cantitate de pește proaspăt.
Cu privire la acest fapt, bărbatul
a menționat faptul că întreaga
cantitate de pește îi aparține și nu
deține niciun fel de documente de
proveninență a acestei cantități
și că a achiziționat-o de la o
societate din județul Buzău și nu
mai deține bonul fiscal”, a precizat
IPJ Prahova. Bărbatul a precizat,
potrivit IPJ Prahova, faptul că
în momentul depistării de către
organele de poliție, comercializa

LUCRĂRILE LA
GRĂDINIȚA 38,
ÎN GRAFIC

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

APARAT NOU DE RADIOLOGIE,
LA SPITALUL DE PEDIATRIE

P

furnizare a energiei termice livrată
de operator (431,47 lei/Gcal, TVA
inclus) și prețul local de referință
al energiei termice facturate
populației (222,49 lei cu TVA);
34,39 lei/Gcal (40,92 lei cu TVA),
conform Hotărârii Consiliului
Local nr.129/25.04.2019, tarif
aplicabil până la data de 28
februarie
2022.
Observați,
Primăria plătește pentru locuitorii
de la bloc mai mult de jumătate
din prețul gigacaloriei: 210,00
lei/Gcal (249,90 lei cu TVA)municipalitatea; 186,97 lei/Gcal
(222,49 lei cu TVA)-locuitorul
de la bloc branșat la sistemul
centralizat.

pește pe raza comunei Șoimari,
respectiv cantitatea de 37,2 kg de
pește proaspăt. „La fața locului a
fost solicitată prezența unui doctor
veterinar, din cadrul Dispensarului
Veterinar Surani, care a opinat
faptul că nu se poate pronunța cu
privire la calitatea organoleptică
a acestuia, motiv pentru care s-a
luat măsura distrugerii întregii
cantități de pește cu clor”, a
precizat IPJ Prahova. În cauză,
potrivit IPJ Prahova, a fost
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiuni de deținerea,
transportul sau comercializarea
fără documente legale a peștelui și

L

ucrările pentru construirea noului sediu al
Grădiniței cu program prelungit nr. 38, din strada
Poștei nr.23, au început de ceva vreme. Contractul de
lucrări (inclusiv proiectare) nr.4354 a fost semnat pe data
de 22 martie, cu asocierea de firme SC Fadmi Prod SRLSC Pacic - Proiectare și Antrepriza Construcții Industriale
și Civile SRL -SC Montin SA, având ca subcontractanți
SC Alert Prod Service SRL și Socomizo Construct SRL,
prin lider de asociere SC Fadmi Prod SRL. Cererea
de finanțare a investiției, desfășurată prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, a fost parafată în
urmă cu doi ani, pe 13 noiembrie 2019. Valoarea totală
a contractului este de 6.223.202,68 lei, din care valoare
totală eligibilă- 2.866.309,59 lei, din care nerambursabilă2.808.983,40 lei. Diferența înseamnă contribuție din
bugetul municipalității. Primarul Andrei Volosevici a
vizitat șantierul deunăzi vreme și a comentat: „În prezent,
a început turnarea fundației pentru această clădire. Viitorul
sediu al grădiniției, care va avea o structură cu subsol, parter
și etaj, va fi un spațiu modern, ce va asigura un cadru optim
educațional pentru copii, inclusiv prin pregătirea continuă
a personalului didactic și auxiliar. Lucrările nu vor afecta
funcționarea normală a grădiniței existente, pe perioada
executării lucrărilor la noua clădire.” Durata de finalizare a
proiectului este 31.01.2023.

altor viețuitoare acvatice obținute
din pescuit ori produselor din
pește, conform OUG 23/2008
privind pescuitul și acvacultura.
UN BĂRBAT A MURIT DUPĂ
CE S-A ARUNCAT DE LA
ETAJUL V AL SPITALULUI
JUDEȚEAN
Polițiștii din cadrul Poliției
municipiului Ploiești au fost
sesizați, potrivit IPJ Prahova,
prin apel 112 despre faptul că un
bărbat, în vârstă de 67de ani, s-ar
fi aruncat de la etajul 5 al unei
unități medicale din municipiu.
Din păcate, în urma impactului

cu solul, bărbatul a suferit leziuni
incompatibile cu viața. Incidentul
a avut loc la Spitalul Județean de
Urgență Ploiești. Bărbatul era
internat la secția de cardiologie.
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DOUĂ NOI PROIECTE EUROPENE ÎN PRAHOVA
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Î

n
ultima
perioadă,
ministrul
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, Cseke Attila,
a semnat 55 de noi contracte
de finanțare prin Programul
Operațional Regional (POR)
2014-2020, în valoare eligibilă
totală de 255,19 milioane de
lei. Dintre acestea, 21 vizează

modernizarea infrastructurii
educaționale, sociale și de
transport, iar 35 vizează
mediul de afaceri. Printre
localitățile
beneficiare
de proiecte europene se
numără și două din Prahova:
orașul Azuga, care va primi
3.350.115,68
lei
pentru
proiectul privind creșterea

eficienței
energetice
la
Liceul Teoretic și municipiul
Câmpina, unde se va desfășura
o investiție de 10.821.428,64 lei
pentru construirea de locuințe
sociale pentru persoanele care
trăiesc în spații amenințate
de alunecări de teren sau
adăposturi improvizate.

CNI CONSTRUIEȘTE
MAGAZIN
SOCIAL LA
DOUĂ CREȘE LA
VĂLENII
PLOIEȘTI ȘI CÂMPINA
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

M

inisterul Dezvoltării,
Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și Administrației a anunțat,
la jumătatea acestui an, că
programul de construire
de creșe este gata de
implementare. În luna august
urma să fie anunțate primele

100 de proiecte aprobate
aprobate.
Zilele
trecute,
ministrul
Cseke Attila a declarat că a
început procedura de achiziție
pentru 43 de creșe noi, din
tot atâtea localități din țară,
iar lucrările pot începe la
primăvară. Printre acestea

se regăsesc și două creșe din
Prahova, ce vor fi construite
la Ploiești și la Câmpina.
Finanțarea construcției este
asigurată în proporție de
100% de MDLPA. Proiectele
prezentate de Compania
Națională
de
Investiții
arată trei tipuri de creșe, cu
capacitate între 40 și 110 copii,
valoarea fiecărui proiect fiind
între 12.249.269,78 lei, cu

TVA, și 22.478.830,10 lei, cu
TVA. Construcțiile vor avea
asigurată energia parțial din
surse regenerabile, precum
panourile fotovoltaice și vor
avea săli de joacă, dormitoare,
bucătărie și spălătorie proprie,
o sală pentru festivități,
un cabinet medical, spații
administrative și spațiu de
joacă amplu, în aer liber.

RECORD DE DONATORI DE SÂNGE, LA PLOIEȘTI
continuare din pagina 1
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E

ste vorba despre campania specială de donare de sânge
BLOOD NETWORK, inițiată de organizatorii festivalului
UNTOLD, la care Primăria Ploiești și Centrul de Transfuzie
Sanguină au devenit parteneri. Autoritățile locale s-au bucurat:
„municipiul Ploiești este orașul în care au donat sânge cei
mai mulți oameni, în cadrul ediției care s-a desfășurat în vara
acestui an. Ploieștenii au dovedit simț civic și au arătat că sunt

solidari cu semenii aflați în suferință.” Participanții vor primi
din partea organizatorului UNTOLD S.R.L. un bilet gratuit de
participare la festivalul UNTOLD, ediția 2022, pentru prima
zi de desfășurare a festivalului, precum și un tichet valoric, în
cuantum de 100 lei, din partea Asociației Untold, pe care îl
pot utiliza pentru efectuarea de cumpărături din magazinele
KAUFLAND.

DE MUNTE
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A

sociația Prahova în Acțiune inițiază,
începând cu data de 29 noiembrie, un
proiect pilot ce se va desfășura la Vălenii de Munte,
denumit „magazin social”, cu sediul improvizat
pe strada Berevoiești nr.46. Irinel Costache,
consilier local și președinte al filialei asociației, a
descris proiectul în felul următor: „Sistemul după
care funcționează magazinul caritabil Prahova in
Acțiune este complex și nu implică bani în mod
direct. Mai exact, donatorii, persoane fizice sau
juridice, pot oferi produse alimentare (făina,
zahăr, ulei, mălai etc), produse igienico-sanitare,
rechizite, electrocasnice, jucării sau haine sortate
și frumos împachetate, care vor fi oferite apoi
de voluntari familiilor greu încercate de viața.”
Asociația menționează, sub sloganul „Facem
fapte bune, nu colectăm deșeuri”, că nu vor primi
haine sau produse lipsite de calitate ori ambalate
necorespunzător. Tot în cadrul magazinului
„se pot oferi sponsorizări de la firme în bani, cu
declarație pe proprie răspundere, că sumele vor
fi utilizate pentru susținerea cazurilor sociale,
într-un mod corespunzător si transparent”.

BURSE ȘI SPRIJIN PROFESIONAL
PENTRU MINIM 1.800 DE DOCTORANZI
ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT
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M

inisterul Investițiilor și Proiectelor
Europene a lansat apelul de
finanțare destinat sprijinirii doctoranzilor
și cercetătorilor post-doctorat prin burse de
studiu, precum și consolidării colaborărilor
între universități, institute de cercetare și
mediul privat.
Apelul are o valoare totală de 21 milioane
de euro. Pot solicita finanțare: universități

publice și private ce au acreditare, institute/
centre de cercetare acreditate, angajatori,
asociații profesionale, camere de comerț și
industrie, Academia Română.
Un proiect poate avea valoarea de maxim
1,15 milioane euro și trebuie să ofere
sprijin pentru minim 80 de doctoranzi și
20 de cercetători post-doctorat. Astfel, în
total, prin proiectele care se vor realiza în
cadrul acestui apel, vor fi sprijiniți minim
1.440 doctoranzi și 360 de cercetători postdoctorat.
În cadrul proiectelor finanțate se vor

Săptămâna pe scurt
PERCHEZIȚII ÎN PLOIEȘTI.
UN TÂNĂR ESTE ACUZAT
DE FURTUL A DOUĂ
KILOGRAME DE AUR
Polițiștii Biroului de Combatere
a Furturilor din Locuință din
cadrul
Poliţiei
Municipiului
Ploieşti au efectuat șase percheziții
domiciliare, în municipiu, la
persoane bănuite de furt calificat și
tâlhărie calificată. Patru bărbați și
o femeie au fost conduși la sediul
unității, în vederea audierii.

În
urma
administrării
probatoriului, în cadrul unui
dosar penal, ce privea mai multe
furturi calificate, din cadrul unor
societăți comerciale, potrivit
IPJ Prahova, polițiștii Biroului
de Combatere a Furturilor din
Locuință au probat faptul că, una

acorda burse în sumă forfetară lunară,
astfel: bursa pentru doctoranzi- maximum
400 euro/lună, timp de maximum 12 luni,
în ultimul an al programului de studii
doctorale; bursa pentru cercetători post
doctorat-maximum 600 euro/lună, pe
durata studiilor postdoctorale, timp de
maximum 12 luni. Suma alocată pentru
mobilități interne/internaționale, taxe
de participare la conferințe, taxe pentru
publicarea articolelor în reviste indexate
în baze de date internaționale trebuie să
reprezinte maxim 45% din cuantumul total

dintre persoanele bănuite ar fi
comis o tâlhărie în municipiul
Ploiești. Astfel, polițiștii din cadrul
Poliţiei Municipiului Ploieşti au
fost sesizați de către angajații unei
societăți cu privire la faptul că „o
persoană necunoscută, mascată,
ar fi pătruns în incinta unității și
ar fi sustras mai multe bijuterii din
aur, prin amenințarea angajatelor,
cu un obiect tăietor-înțepător,
ulterior fugind într-o direcție
necunoscută”. „La fața locului s-au
deplasat echipe complexe formate
din polițiști prahoveni care în
numai șase ore au identificat
persoana bănuită de comiterea

al burselor.
Ca rezultate așteptate din proiectele
ce se vor derula, beneficiarii trebuie să
asigure un loc de muncă în decurs de o
lună pentru o treime dintre participanții la
proiect ce nu lucrează încă și, de asemenea,
pentru o treime trebuie să facă dovada că
sunt incluși în cursuri suplimentare de
cercetare avansată. Tot ca ținte obligatorii
55% doctoranzi trebui să obțină titlul de
doctor și 80% dintre studenții post-doctorat
trebuie să finalizeze programul, nu mai
târziu de luna octombrie 2023

faptei și au procedat la conducerea
acesteia la sediul poliției, în vederea
audierii. Tânărul în vârstă de 26 de
ani ar fi reușit să sustragă 2 kg de
bijuterii din aur, cu o valoare de
aproximativ 290.000 de lei. 90%
din cantitate fiind deja recuperată
de polițiști. În timpul cercetărilor
efectuate de către polițiștii Biroului
de Combatere a Furturilor din
Locuință Prahova s-a stabilit faptul
că acesta acționa împreună cu alte
4 persoane, la comiterea de furturi
calificate din cadrul mai multor
societăți comerciale. În cauză, față
de cele 5 persoane s-a luat măsura
arestului preventiv pentru 30 de

zile”, a precizat IPJ Prahova.
INCENDIU LA O CASĂ DIN
RÂFOV
Pompierii militari au fost
solicitați să intervină pentru
stingerea unui incendiu care a
izbucnit la o casă din satul Goga,
comuna Râfov. Focul, potrivit
Inspectoratului pentru Situații
de Urgență (ISU) Prahova, se
manifesta la o locuință cu două
etaje și mansardă, pe o suprafață
de 100 mp. La fața locului, potrivit
ISU Prahova, au fost mobilizate trei
echipaje de stingere și o ambulanţă
Smurd. Din fericire, incendiul nu
s-a soldat cu victime.
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FOCUL MORȚII ÎN SPITALELE COVID A AJUNS ȘI LA
PLOIEȘTI. VOM TRAGE OARE VREO ÎNVĂȚĂTURĂ?
continuare din pagina 1

Ș

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

i tot extrem de nefericit este și cazul asistentei care se află
la București, cu arsuri pe mâini și picioare. Bineînțeles,
după acest episod foarte-foarte trist, au curs valuri de
indignare. Apoi de dezbateri televizate. De răspunsuri. De
justificări. De acuzații. De informații neverificate. Ca și în
alte cazuri, se va așterne tăcerea și peste drama de la Ploiești.
Administratorii vor uita de promisiuni, dosarul deschis nu
ne va lămuri cu prea multe și pesemne nu vor exista nici
vinovați, alte spitale noi nu se vor construi curând.... Să
facem însă un scurt istoric al evenimentului.
CUM S-AU PETRECUT LUCRURILE
Incendiul a fost raportat joia trecută, la ora 4:15 dimineața.
Acesta s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 20 mp,
într-o cameră de la parter, cu flacără deschisă și degajări
mari de fum. În salon se aflau, din nefericire, 2 pacienți,
de 74 și 75 de ani, care și-au pierdut viața. Aici se mai aflau
o asistentă și o infirmieră, una dintre ele suferind arsuri,
imediat fiind transportată la Spitalul Floreasca. Fumul dens
degajat pe secție a impus evacuarea a 19 pacienți ( alți trei
au refuzat transferul) la Spitalul Județean de Urgență. La
ora 4:36 a fost pus în aplicare Planul Roșu de Intervenție.
Au fost mobilizate operativ 5 autospeciale de lucru cu apă și
spumă, 1 autospecială de intervenție la accidente colective și
calamități, 2 descarcerări, 9 ambulanțe SMURD, 1 ambulanță
SMURD de terapie intensivă mobilă și 1 autospecială de
grupă operativă cu 68 de pompieri militari. În sprijin au
fost mobilizate 7 ambulanțe SMURD și 7 autospeciale de
transport victime multiple de la I.S.U. BIF. Totodată, în
sprijin au acționat 17 echipaje de la Serviciul Județean de
Ambulanță, 7 autospeciale cu 27 cadre de la IJJ Prahova și
37 de cadre de la IPJ. Incendiul a fost stins în aproximativ
12 minute.
CE ZICE CONDUCEREA SJU
Imediat, managerul Spitalului Județean de Urgență,
Bogdan Nica, a precizat că „secția a fost modernizată acum
2 ani, anul trecut s-a schimbat alimentarea cu oxigen de la
butelii, pe rampe, pentru a elimina orice risc. Nu existau
prelungitoare, nici tuburi de oxigen, unitatea dispunea și de
detectoare de oxigen, instalația electrică era, de asemenea,
nouă.” Inițial, având în vedere că și personalul era instruit,
Nica a pus totul pe seama unei eventuale scântei sau a
vreunei defecțiuni la un pulsoximetru sau alt aparat medical.
Ori, a conchis, managerul „Dumnzeu știe din ce cauză...”
FĂRĂ AUTORIZAȚIE ISU
ISU Prahova a transmis că secția exterioară a SJU în
întregime nu avea autorizație de securitate la incendiu. A
existat una obținută în 2010, o alta din 2014, dar între timp au
fost realizate recompartimentări, modernizări și schimbări
de destinație pentru care nu s-a solicitat autorizație de
securitate la incendiu. În luna februarie 2021, Secția de Boli
Infecțioase a fost verificată și sancționată contravențional cu
amendă de 10.000 lei pentru lipsa autorizației de securitate
la incendiu (sursă: comunicat ISU). Reprezentanții ISU au
mai arătat că, la controlul din acest an, au constatat că nu
existau căi pentru evacuarea pacienților în caz de incendiu.
Din această cauză, secția nu a primit autorizarea. Bogdan

Nica a recunoscut că unitatea nu avea autorizație ISU și era
în curs de obținere. Dar pe urmă a comentat, la un moment
dat: „o autorizație nu ne ferește de incendiu, ci arată doar că
respectăm niște norme.”
CUM SE APĂRĂ CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA,
ADMINISTRATORUL SPITALULUI
Și Consiliul Județean Prahova, în administrarea căruia se
află SJU, a ținut să ne spună că a alocat bani către Secția de
Boli Infecțioase: „În urma incidentului înregistrat, în această
dimineață, la Secția de Boli Infecțioase „Movila“ a Spitalului
Județean de Urgență Ploiești (SJUP), vă aducem la cunoștință
faptul că aici au fost realizate lucrări de renovare, instalația
electrică era nouă și verificată, iar rampele de oxigen au fost
montate anul trecut, înainte de declanșarea celui de-al treilea
val pandemic. Consiliul Județean Prahova a alocat SJUP, cea
mai mare unitate medicală din județ, unde sunt preluați și
tratați cei mai mulți și cele mai grave forme ale pacienților
cu SARS-CoV2, suma de 37,312 milioane lei. Din această
alocare bugetară, 22,525 milioane au fost direcționate pentru
funcționarea spitalului, iar 14,787 milioane de lei au mers
către investiții (aparatură și reparații capitale). Ultima alocare,
în valoare de peste patru milioane de lei, a fost aprobată
în ședința ordinară a Consiliului Județean, din data de 29
septembrie, fiind direcționată pentru gestionarea noului val al
pandemiei de Covid-19 și achiziția de aparatură medicală.”
CE UITĂ TOATĂ LUMEA
Spitalul de Boli Infecțioase, cunoscut mai degrabă sub
denumirea de „Movila”, este unul vechi. În niciun document
n-am găsit un istoric al său, dar știm că a fost edificat în
perioada interbelică, fiind cam al cincilea spital construit
în oraș, după „Schuller”, „Predingher”, „Boldescu” și
„Gheorghe și Ana Constantinescu” (fosta maternitate, de
pe strada Bunavestire). Clădirea avea dimensiunile nevoilor
din Ploieștiul acelor vremuri. În perioada comunistă a fost
„înghițită” de blocuri, astfel că imobilul nu a avut posibilități
de extindere. După 1990 a funcționat mulți ani în virtutea
interției, cu îmbunătățiri minore. A fost gestionat, pe rând,
de Ministerul Sănătății, Primăria Ploiești, iar din 2014 a
fost desființat ca unitate de sine-stătătoare, devenind secție
Categorii de unități sanitare

Total

Spitale
Ambulatorii de specialitate
Ambulatorii integrate spitalului

26
3
16

Centre medicale de specialitate cu paturi de spital

3
1
3
66
351
464
370
252
61
13
139
155

Centre de dializa
Puncte de lucru ale centrelor de dializa
Cabinete medicale de medicina generala
Cabinete medicale de familie
Cabinete stomatologice
Cabinete medicale de specialitate
Farmacii
Puncte farmaceutice
Depozite farmaceutice
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnica dentara

Din
care
privat
10
3
3
1
3
64
351
462
370
232
59
13
60
154

exterioară a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. În toată
această perioadă este adevărat că s-au făcut modernizări, dar
noi le-am spune mai degrabă cârpeli, chiar dacă avem gresie
sau faianță nouă, termopane, aparatură, paturi. Acestei
unități, oricât te-ai strădui, nu ai cum să-i asiguri circuite
medicale specifice! E un spital din bucăți, când fiecare
administrator s-a gândit să mai adauge ba câte o clădire mică,
ba câte un salon nou, ba o cămăruță, iată, de 20 mp! Orice
administrație sau stat care s-ar respecta-ceea ce nu-i cazul
nostru- ar fi pus de mult la pământ un astfel de amplasament,
înlocuindu-l cu ceva modern, de nevoi de secol XXI! Ar
fi interesant de urmărit dacă Direcția de Sănătate Publică
a dat aviz de funcționare. Că dacă l-a dat, e clar că trebuie
să ne căutăm spitale prin alte țări! Sau să aducem oameni
responsabili la noi în țară, județ, administrație, DSP etc.
ÎN LOC DE CONCLUZII
Este foarte curios că, în 30 de ani, al cincilea cel mai bogat
județ din România nu a reușit să construiască măcar un
singur spital public. Între timp însă mediul privat s-a mișcat
mult mai repede, edificând 10 spitale private cu paturi. La
acestea se adaugă sute de cabinete stomatologice, laboratoare
etc. (vezi tabelul de mai jos). Ar fi interesant de aflat câți
politicieni sau oameni din proximitatea lor se află în spatele
acestor unități private....
Cât despre cei cărora le-au stat banul și puterea de decizie
în mână, ce să mai spunem? Ne amintim că Spitalul din
Sinaia numără vreo trei decenii de chin și nu e gata nici
astăzi. Acolo au primat mai degrabă rațiuni politice, cum să-l
sabotăm pe primar, că e de la PNL! În Ploiești, avem o căciulă
de bani cheltuiți în 2006-2007 pe studiul de fezabilitate al
unui spital regional. Proiectul s-a născut mort. Pe urmă, au
venit cu ideea unei extensii la Spitalul Județean de Urgență,
cu studiu, tot așa, întocmit. Soluția a fost abandonată. Pentru
un spital municipal, în mandatul primarului Dobre, primar
împiedicat realmente să miște ceva, partidele s-au bătut pe
un amplasament, în ideea de a-și aroga meritele, iar noi am
rămas fără spital. Acum avem din nou o promisiune și studii
de la CJ Prahova, pentru un spital județean nou-nouț, iar de
la Primăria Ploiești, garanția că CNI va construi un spital
municipal. Ce se va alege și din aceste noi proiecte? Poate
incendiul de la „Movila” și cele două suflete mistuite de
flăcări îi vor arde la conștiință și pe oamenii și conducătorii
politici...Dacă o au!

DOSAR PENAL ÎN CAZUL INCENDIULUI DE LA
SECȚIA DE BOLI INFECȚIOASE DIN PLOIEȘTI

A

ncheta privind incendiul
care a avut loc la Secția
Boli Infecțioase a Spitalului
Județean de Urgență Ploiești a fost
preluată de Parchetul de pe lângă
Tribunalul Prahova, în cauză fiind
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deschis un dosar penal. Incendiul
a avut loc în data de 11 noiembrie,
autoritățile fiind sesizate, prin apel
la 112, la ora 04.18. „La fața locului
au intervenit lucrătorii din cadrul
ISU care au lichidat incendiul ce

se manifesta cu flacără deschisă la
unul din saloanele Secției Covid
a Spitalului. Echipajele medicale
care s-au prezentat la fața locului
au constatat decesul a doi pacienți,
de sex bărbătesc, în vârstă de 76,
respectiv 75 de ani. Totodată,
o infirmieră din cadrul unității
medicale a suferit arsuri pe o
suprafață de aproximativ 25% din
corp fiind transferată la Spitalul
Clinic de Urgență București
Floreasca pentru acordarea de
îngrijiri medicale de specialitate.
Precizăm că în salonul în care a
izbucnit incendiul erau internate
doar cele două victime”, se
precizează în comunicatul emis
de Compartimentul de informare
și relații publice din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul

Prahova. În cauză, potrivit sursei
citate, „s-a constituit un dosar
penal în care sunt efectuate
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de ucidere din culpă,
prev.de art. 192 alin.(1),(2),(3)
C.pen., vătămare corporală din
culpă, prev. de art. 196 alin.(2),(3)
C.pen., distrugere din culpă, prev.
de art. 255 alin.(1),(2) C.pen.,
neluarea măsurilor legale de
securitate și sănătate în muncă,
prev. de art. 349 alin.(2) C.pen. și
nerespectarea măsurilor legale de
securitate și sănătate în muncă,
prev. de art. 350 alin.(3) C.pen”.
„S-a constituit o echipă complexă
de cercetare care a procedat la
demararea investigării locului
faptei, urmând ca activitatea să
fie continuată în zilele următoare

prin atragerea reprezentanților
din cadrul Institutului Național
de Cercetare și Dezvoltare pentru
Securitatea Minieră și Protecția
Antiexplozivă Petroșani precum
și a altor specialiști cu expertiză în
domeniul de referință. Cercetările
sunt continuate de lucrătorii
Serviciului
de
Investigații
Criminale din cadrul I.P.J. Prahova
sub supravegherea procurorului
din cadrul Parchetului de pe
lângă
Tribunalul
Prahova”,
potrivit Compartimentul de
informare și relații publice din
cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Prahova. Reamintim
faptul că imediat după izbucnirea
incendiului, la nivelul județului
Prahova a fost pus în aplicare
Planul Roșu de Intervenție.
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CERERI DE FINANȚARE DE 2,74
ORI MAI MARI DECÂT BUGETUL
PNI „ANGHEL SALIGNY”
Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

P

e 9 noiembrie,
noiembrie la orele 00
00.00,
00 a fost termenul limită de
depunere a solicitărilor de finanțare prin Programul
Național de Investiții „Anghel Saligny”, varianta PNL la
PNDL I și II, lansate de PSD. Primarii din România au arătat
un interes uriaș față de acest program, solicitând finanțări
totale de peste 137 miliarde lei, deși bugetul multianual al
schemei se ridică la numai 50 de miliarde lei. Din cele 3.228
de unități administrativ-teritoriale din țară, au solicitat bani
3.147 de primării (97%), arată datele publicate de Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Vor fi
finanțate obiective de investiții care nu sunt incluse la finanțare
în programele derulate din fonduri externe nerambursabile
în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe
naționale sau comunitare. Pentru a-i împăca pe toți primarii,
fiecare UAT are prealocată finanțare minimă pentru cel
puțin un proiect eligibil, în următoarele limite: comunele-4

milioane lei; orașele-7 milioane lei; municipiile, altele decât
reședințele de județ-10 milioane lei; municipiile reședințe de
județ-43 milioane lei; sectoarele municipiului București-35
milioane lei; județele (reprezentate de consilii județene) - 140
milioane lei. De asemenea, fiecare asociație de dezvoltare
intercomunitară, precum și parteneriatele în vederea
înființării asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, vor
avea prealocată finanțare pentru cel puțin un proiect eligibil,
a cărui valoare maximală reprezintă suma valorilor ce ar
reveni fiecărui membru al asociației sau parteneriatului, la
care se adaugă un procent de 10%.
Reamintim că prin PNI „Anghel Saligny” se finanțează
următoarele tipuri de investiții:
a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;
b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate,
inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor
pluviale;
c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene,
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/
sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și
variante ocolitoare ale localităților;
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv
pentru biciclete și trotinete electrice;
e) sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv
a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de
transport al gazelor naturale.

ROMÂNIA, TRIMISĂ ÎN FAȚA CURȚII
DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE

R

omânia a fost trimisă de Comisia Europeană în fața Curții
de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea pe
deplin a hotărârii Curții din 18 octombrie 2018, care constata
neîndeplinirea de către România a obligațiilor sale în temeiul
Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/
CE). Potrivit acestei hotărâri, România avea obligația ca, până
la 16 iulie 2009, să închidă și să reabiliteze toate depozitele de
deșeuri care nu au obținut o autorizație de funcționare. Curtea
a constatat că România nu și-a respectat această obligație
cu privire la 68 de depozite de deșeuri. Aceasta este a doua
sesizare a Curții și poate duce la aplicarea unor sancțiuni
corespunzătoare intervalului de timp scurs de la prima hotărâre
până la asigurarea conformității.
Ministrul Mediului, Tánczos Barna, a declarat, cu privire la
acest episod neplăcut: „Este o lecție dură pe care o primim de la

Comisia Europeană, însă nicidecum una neașteptată. Privind
în urmă la această procedură, începută în 2012, pot spune
chiar că autoritățile europene au fost excesiv de îngăduitoare și
ne-au acordat toate șansele posibile să ne îndeplinim obligațiile,
asumate de țara noastră prin Tratatul de Aderare. Cetățenii
României trebuie să știe că Guvernul și Ministerul Mediului
nu vor permite ca aceste eventuale sancțiuni financiare să fie
plătite de la bugetul de stat, adică din buzunarele lor. Aplicarea
principiului „poluatorul plătește” este singura soluție, așadar
ne vom întoarce împotriva deținătorilor acestor depozite și îi
vom trage la răspundere.”Din cele 68 de depozite neconforme
rămase neînchise și care fac obiectul cauzei, proprietarii acestor
depozite au reușit să închidă, în 10 ani, doar șase. Este vorba
despre depozite municipale și industriale istorice, pe care nu se
mai depozitează de zeci de ani, dar care, în loc să fie închise și
ecologizate, au fost pur și simplu abandonate de proprietarii lor.
Ministrul Mediului a mai spus că o situație gravă se întâlnește
în cazul a 25 de depozite industriale ai căror proprietari se
află în procedură de insolvență sau faliment și pentru care
demersurile de închidere sunt practic inexistente: „pentru
acestea am demarat deja procedurile în vederea exproprierii
și finalizării obligației de închidere de către statul român.
Suntem, de asemenea, hotărâți să creștem eforturile pentru a
îi determina pe cei responsabili să grăbească procedurile de
închidere, pentru că, de acum, eventualele sancțiuni financiare
pe care ar putea să le decidă CJUE vor crește, cu fiecare zi care
trece.”
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UE DECIDE:
SALARIUL
MINIM, 60%
DIN VALOAREA
SALARIULUI
MEDIU BRUT
DIN FIECARE
STAT
Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

C

omisia de Muncă a Parlamentului UE a votat
ca salariul mininim în Uniunea Europeană să
nu fie mai mic de 60% din valoarea salariului mediu al
unui stat. Următorul pas este ca statele care fac parte
din Uniunea Europeană să prezinte Bruxellesului
propuneri, dar și un calendar de implementare a
viitoarei legi.
Corina Crețu (Pro România), care a votat
propunerea în Comisia de Muncă a UE, a declarat că
legea se „aplică tuturor lucrătorilor care sunt finanțați
din bani publici și din companii, iar statele membre
alături de partenerii sociali, alături de sindicate, trebuie
să vină cu un plan național cu măsuri concrete și un
calendar care să arate cum vor implementa această
directivă pentru că dacă se va vota în sesiunea din
decembrie, ea trebuie implementată în maxim trei ani
în toate statele membre.”
Alți deputați europeni au reacționat diferit la
această veste. Eugen Tomac (PMP) a jubilat: „Cei
care iau azi un salariu minim vor avea o creștere de
cel puțin 25% odată cu introducerea acestei directive
pe brut. Pentru România ar fi extraordinară această
măsură în primul rând pentru că vom opri acest exod
al forței de muncă necalificată, și nu numai, către alte
state ale Uniunii Europene.”
În schimb, dar și surprinzător, având în vedere
profilul partidului din care face parte, Adrian
Negrescu (PSD) este circumspect: „E o misiune
aproape imposibilă pentru mediul de afaceri din
România să implementeze o creștere salarială, având în
vedere că marea majoritate a companiilor din România
sunt slab capitalizate. Dacă România va avea o creștere
economică susținută și investiții majore, majorarea ar
putea fi suportată în viitor”.
În România, salariul mediu brut este acum de
aproape de 5.800 de lei, iar 60% ar însemna un salariu
minim brut de aproape 3.500 de lei, cu aproape o mie
de lei mai mult decât în prezent (2.350 lei).
Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.550
lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie
de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră. Se
va menține excepția pentru domeniul construcțiilor,
așa cum este prevăzut în OUG 43/2019, astfel că în
acest sector de activitate, valoarea salariului de bază
minim brut rămâne la nivelul de 3000 lei.

PROIECT IMOBILIAR GIGANTIC LA ROMEXPO
USR vorbește de „un tun imobiliar”

P

arlamentul a votat, în septembrie 2020, o
lege prin care statul român ar urma să cedeze
gratuit 46 de hectare de teren de la la Romexpo
către Camera de Comerț și Industrie (CCIR).
Documentul a trecut atunci cu voturile PSD-PNLPMP. USR a atacat proiectul la CCR, dar Curtea
a decis că actul este constituțional. Președintele
Iohannis a trimis legea la reexaminare în Parlament
și abia zilele trecute a intrat pe ordinea de zi a
Senatului. Câte din observațiile șefului statului
au fost analizate nu știm, dar Senatul a adoptat,
cu 81 de voturi pentru, 38 contra și 2 abțineri,
trecerea acestui teren în proprietatea Camerei de
Comerț. În prezent, suprafața aparține statului,

Elena ŞERBAN;
www.ziarulploieştii.ro

prin Regia Autonomă a Patrimoniului de Stat
și e concesionată CCIR. După vot, USR a strigat
din nou: „Megaafacerea Romexpo este primul tun
PSD-PNL-UDMR chiar înainte de a definitiva noul
guvern.”
Camera de Comerț și Grupul Iulius vor
un complex gigantic, cu 14 clădiri noi având
destinații diverse: birouri, locuințe, hoteluri, spații
comerciale și muzee, plus 12.000 locuri de parcare.
Proiectul promite și un Muzeu de Artă dedicat
exclusiv sculptorului Constantin Brâncuși, un
muzeu de Istorie Monetară și un oceanariu (parc
acvatic). Investiția este estimată la o valoare totală
de peste 2,87 miliarde de euro.
PAGINA
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MUNICIPIUL BĂLȚI VA
AJUNGE PROEUROPEAN?

2

021 este anul scrutinelor electorale în Republica Moldova. După alegerile parlamentare anticipate
din 11 iulie, a urmat, pe 19 septembrie, un scrutin în UTA Găgăuzia, în care găgăuzii, în urma unei
campanii
electorale din cele mai plicticoase din istoria autonomiei, și-au desemnat aleșii în Adunarea
c
Populară
a Găgăuziei. Un alt scrutin va avea loc la capătul acestei săptămâni, urmând la alegerile locale
P
din
d 21 noiembrie alegătorii din 15 sate să-și desemneze primarii, același lucru valabil și pentru locuitorii
municipiului
Bălți. Caravana electoralelor se va încheia pe 12 decembrie, când separatiștii din enclava
m
transnistreană
organizează alegerile așa-zisului prezident al autoproclamatei republici transnistrene.
tr
Cum
C și cât de curând se va schimba la față cel de-a doilea stat românesc după aceste exerciții electorale?
Pagină realizată de Nicolae MISAIL; www.ziarulploieştii.ro

UN SCRUTIN ÎNTRE INCERTITUDINI
ȘI UNDĂ VERDE
La două săptămâni până la data de 21
noiembrie asupra scrutinului local plana
o incertitudine totală. Cine monitorizează
alegerile locale și în ce condiții se vor
desfășura acestea? Cât de curați sunt
candidații și din ce bani își susțin
campania electorală? Întrebări la care, în
special cei peste 127,2 de mii de locuitori
ai municipiului Bălți, unde tocmai 11
candidați, practic din tot atâtea partide, își
vor revendica funcția de edil al orașului, ar
dori să afle mai din timp răspunsuri, pentru
a lua decizii corecte. Mai mult, însăși data
alegerilor părea a fi incertă – se presupunea
că scrutinul ar putea fi contramandat,
dată fiind starea de urgență. Dar până la
urmă, cel puțin ultima incertitudine a fost
spulberată de vicepremierul Andrei Spânu,
a cărui declarația a risipit îndoielile. Deși
situația rămâne critică, dânsul a precizat
că Guvernul nu intenționează să solicite
legislativului prelungirea stării de urgență
instituite pe 22 octombrie pentru 30 de
zile. Astfel că, exact la 20 noiembrie, cu o
zi înainte de data scrutinului, starea de
urgență va fi ridicată, alegerile locale având
undă verde pentru data stabilită anterior de
Comisia Electorală Centrală.
Așadar, pe 21 noiembrie în cele
15 localități rurale din 7 raioane și în
municipiul Bălți sunt așteptați la urnele
de vot în total 130 de mii de alegători.
Primăriile din cele 15 sate au rămas fără
edili după ce unii primari au ajuns deputați,
alții au plecat peste hotare ori s-au retras din
varii motive, iar municipiul Bălți – în urma
surprinzătoarei demisii a lui Renato Usatîi,
după ce blocul electoral cu același nume nu
a acumulat sufragiul de trecere în legislativ,
iar la Bălți, unde câștigase primăria de
două ori din primul tur, nu s-a plasat decât
pe locul trei, după PSRM și PAS. Dacă în
localitățile rurale pentru funcția de primar
s-au înscris în cursă de la doi până la patru
candidaţi, în municipiul Bălți se vor duela
pentru fotoliul respectiv 11 candidați. Din
cei 52 de pretendenți de la 15 partide, 37
sunt bărbați și doar 15 femei. Cum era
și de așteptat, cei mai mulți candidați
sunt de la PAS (15), urmat de BECS (9) și
PDM (3); câte 2 candidați și-au înaintat
PPDA, Partidul „ȘOR” și PACE, restul
formațiunilor limitându-se doar la câte un
singur pretendent. Din același număr, până
la eventuala victorie, 11 candidați se declară
independenți.
Dacă funcțiile de primar în localitățile
sătești sunt considerate importante din
punctul de vedere al bazinului electoral
pentru viitoarele alegeri prezidențiale și
parlamentare, cea de edil al municipiului
Bălți are o semnificație aparte în lupta lui
Dodon cu Maia Sandu, care nu contenește
nici după ce PSRM pare să se dilueze într-un
con de umbră tot mai întunecat. De altfel,
într-o declarație după cele două înfrângeri
usturătoare, liderul socialiștilor, din poziția
sa de ex-președinte, făcea publice două
ținte electorale aparte ale PSRM: majoritate
PAGINA
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în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia și
măcar postul de primar la Bălți. Intenția
lui Dodon era să obțină cele două pârghii
administrative, Comrat și Bălți, pentru
a ține, din Sudul și Nordul republicii, în
cleștele sabotajului politic adversarul său,
președintele Maia Sandu și, implicit, PAS.
CÂȚI DIN 11 CANDIDAȚI ȘI CU CE
ȘANSE
Indubitabil, partea leului de importanță
a acestui scrutin este funcția primarului de
Bălți, ea comportând semnificații aparte
nu numai pentru duelul Dodon – Sandu.
Al doilea oraș ca mărime după Chișinău,
supranumit și „capitala de nord”, municipiul
Bălți are o importanță considerabilă atât
pentru economia republicii, cât și ca un
centru administrativ de neglijat pentru orice
putere de la Chișinău. Fiind primul al cărei
delegații a solicitat Unirea la 1918, serviciile
secrete sovietice s-au „îngrijit” după 1945
să-l deznaționalizeze masiv, construind aici
mai multe fabrici și uzine, inclusiv o uzină cu
profil militar – Asociația de Producție „V.I.
Lenin” (în prezent Institutul de Cercetări
Științifice „RIF-ACVAAPARAT” SA).
Motiv pentru a aduce specialiști și muncitori
„calificați” ruși. Astfel locuitorii orașului,
în special intelectualitatea, s-au aflat într-o
permanentă confruntare etnică, extrapolată
pe motivul limbii vorbite. Singurele instituții
care de-a lungul perioadei sovietice, au
menținut aprinsă flacăra românismului
au fost Institutul Pedagogic (actualmente
Universitatea) „Alecu Russo” și Teatrul
Național „Vasile Alecsandri”. Chiar dacă
în prezent din cei 102.457 de locuitori
(conform recensământului din 2014 și în
scădere cu peste 20 de mii față de cel din
2004) peste 60% sunt români (mulți dintre
ei acceptă doar glotonimul „moldoveni”),
iar ucrainenii și rușii nu constituie decât 17
și respectiv 14 la sută, elementul pro-estic
rămâne încă foarte puternic. În ultimele
alegeri locale bălțenii au trimis în consiliul
municipal 23 de reprezentanți ai „Partidului
Nostru”, condus de moldoveanul Renato
Usatîi (tot el fiind de două ori primar), 7
socialiști, un adept de-al lui Shor și doar 3
de la Blocul „ACUM” și 1 de la PUN.
În noile condiții ale guvernării PAS
probabil lupta se va da între actualul primar
interimar Nicolai Grigorișin și socialistul
Alexandr Nesterovski, adepții lui Dodon
fiind încă destui la număr în municipiu, ca
și în nordul republicii de altfel. Candidatul
PAS, Boris Marcoci, poate spera, credem noi,
doar la poziția a treia, o eventuală surpriză
fiind mai degrabă exclusă. Deși numele și
compania de construcții „Marsharcon” pe
care o gestionează împreună cu soția sunt
suficient de cunoscute printre bălțeni, tot ei
știindu-l consilier municipal în mai multe
rânduri (din partea PLDM, iar după ultimul
scrutin local de la PAS), în prezent fiind
deputat PAS, festa îi poate juca același factor
etnic. Ultimul candidat pe care unii îl mai
iau în calcul, Marina Tauber de la Partidul
„ȘOR”, are șanse poate doar în raport cu
candidatul PAS. Ceilalți 7, exponenți ai
PPDA, PDM și altor formațiuni cu indici

sub un procent din sufragii, probabil
contează doar pe un act de prezență în
exercițiul electoral.
CINE SUNT CEI DOI EVENTUALI
CÂȘTIGĂTORI AI SCRUTINULUI DE
LA BĂLȚI?
Înscris în cursa electorală ca și candidat
independent după retragerea lui Usatîi din
fruntea primăriei, Nicolai Grigorișin a
apărut pe scena politică odată cu Renato
Usatîi, devenind șeful filialei Bălți a
„Partidului Nostru”. În 2015 Grigorișin
era unul dintre cei mai săraci candidați
la postul de consilier municipal de Bălți,
acesta nu deținea oficial nimic și nu avea
nici un venit legal. Potrivit declarațiilor de
avere, venitul lunar al familiei Grigorișin
era de aproape două mii de lei, bani câștigați
din afaceri de soția sa. La un an după alegeri
în declarația sa de avere arăta ca un veritabil
baron local: manager al unei companii
din Ucraina, controlând pensiunea
„Avtomobilist” pe litoralul ucrainean,
fondatorul clubului de fotbal FC „Zaria” din
Bălți, două automobile și ceasuri în valoare
peste 600 mii de lei. În 2017, în cadrul unei
conferințe de presă, declara că a fost nevoit
să vândă afacerile din Ucraina, speriat
că serviciile secrete moldovenești vor fi
avertizate de omologii ucraineni precum
că el ar fi antrenat pe teritoriul pensiunii
luptători pentru conflictul din Donbass. În
prezent susține că nu are nici o legătură cu
firma, deși e în continuare administratorul
ei și e remunerat. Nu mai este sărac,
familia deținând trei terenuri în intravilan,
un obiectiv comercial, două automobile (un
Mercedes și un Chevrolet Blazer); alte 3 (un
Mercedes, un Land Cruiser-200 și o Skoda
Octavia) le-ar deține în folosință, nu în
proprietate. Toate acestea (și altele) în nici
6 ani? Ceea ce îl poate avantaja în memoria
bălțenilor este faptul că a fost în ultimii ani
viceprimarul municipiului și acum asigură
interimatul funcției de primar. Dar și
simpatiile unei bune jumătăți dintre orășeni
pentru „Partidul Nostru” și liderul acestuia,
Renato Usatîi. S-ar putea ca însuși Usatîi să-i
fi recomandat lui Grigorișin să candideze,
chiar în zilele când bălțenii îi solicitau să
revină în funcție, jurându-i susținerea lor.
Or, ambii ar putea desfășura multe afaceri
în spatele cortinei primăriei și în umbra
funcției de edil al acesteia.
Cel de-al doilea candidat în calcule
favorabile, Alexandr Nesterovski, înaintat
de BECS, a fost deputat socialist în legislatura
precedentă. În politică s-a implicat alături
de PCRM, pe care l-a părăsit în 2011,
declarând că „vrem să construim un partid
fără păpușari”. A aderat imediat la PSRM, în
ultimii ani figurând printre cei mai devotați
sponsori ai formațiunii, cu donații de peste
250 de mii de lei. Ceea ce-l defavorizează
este gestul celor 20 de socialiști din
municipiu, care, în prag de alegeri locale,
au decis să părăsească partidul, indignați
de numirea lui Nesterovski ca lider al
organizației teritoriale a PSRM. Bălțenii
s-ar putea să-și amintească de asemenea
că în decembrie 2020, ANI constata că
Nesterovski a încălcat regimul juridic de
incompatibilitate,
exercitând simultan
funcția de administrator de firmă și cea de

deputat. Atunci inspectorul de integritate
care a examinat cazul a dispus ca, după ce
actul de constatare va rămâne în vigoare, în
termen de 15 zile, alesului poporului să-i fie
retras mandatul, el fiind totodată decăzut
din dreptul de a exercita o funcție publică
sau una de demnitate publică pe o perioadă
de trei ani. Ca să nu mai zicem că PSRM
pare să fie în cădere liberă și la Bălți, mai
ales după ce la Comrat socialiștii au eșuat
în constituirea unei fracțiuni majoritare în
Adunarea Populară a Găgăuziei și nu au fost
în stare să-și înainteze propriul candidat la
funcția de președinte.
CAMPANIE CU PLOAIE DE
PROMISIUNI IREALE ȘI
SCANDALURI DE STRADĂ
Ca în toate scrutinele electorale
candidații, pe tot parcursul campaniei
electorale, s-au întrecut în promisiuni,
scăldând viitorul urbei în epitete stufoase:
„Noua capitală” (Nesterovski), „Oraș de vis”
(Tauber) „Oraș înfloritor”(Grigorișin) etc,
iar unii chiar și în scandaluri de bulevard
(Nesterovski și Rizea). Grigorișin susține
că e singurul candidat bine pregătit să
dezvolte orașul, să-l facă înfloritor, încât
oamenii să nu mai dorească să plece la
Paris, Londra, Berlin, Roma, Madrid sau
București. Doar că nu suflă un cuvânt de
unde va obține resurse financiare în aceste
scopuri. Nesterovski vrea să construiască
raiul la Bălți din… bugetul municipal și
din investițiile serioase pe care le va aduce
de la ruși, nimeni altul decât Igor Dodon,
proaspăt șef al „Uniunii moldo-ruse a
oamenilor de afaceri”. Fițuica electorală
a liderului socialiștilor bălțeni prin care
prorocește raiul pe nordicele plaiuri pare a
fi scrisă direct pentru acei nenorociți, atâția
câți au mai rămas, care încă nu înțeleg că,
de fapt, comunismul a sucombat definitiv
și pentru ei. Marina Tauber, candidatul
Partidului „ȘOR”, după ce a eșuat, laolaltă
cu idolul său Ilan Shor, în înființarea
colhozurilor înfloritoare pe plaiuri orheiene,
la Bălți promite să deschidă după alegeri
fabrici și uzine inclusiv o rafinărie de petrol
ca cele din Ploiești. Printre promisiuni
ireale, unii candidați au reușit să delecteze
publicul bălțean și cu niscaiva scandaluri,
convinși probabil că și reclama neagră
aduce plus de imagine. Astfel, supărat că
CEC i-a refuzat înregistrarea în calitate
de candidat pentru funcția de primar al
municipiului Bălți, Cristian Rizea a hotărât
să replieze pe 7 noiembrie scandalul de la
CEC în Piața Independenței din Bălți, unde
s-a confruntat într-un segment de „agitație”
fizică și verbală, cu doi socialiști, Alexandr
Nesterovski și Grigore Novac. Noroc de
niște cetățeni, absolut neturmentați, care
i-au despărțit și temperat, că și Nesterovski
risca să fie exclus din cursă. Fie la cererea
celor doi, Rizea și Daghi, de la partidul
„NOI”, fie la sugestia apărătorilor ordinii
publice.
Până la urmă, cine va reuși să ajungă la
timona „capitalei” nordului Moldovei și cu
ce valori se vor pricopsi bălțenii după acest
scrutin – ale unei democrații veritabile,
proeuropene, sau cu aceeași proastă
gestionare a gunoaielor ca acum doi-trei
ani?
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COROANA BRITANICĂ MAI ARE DE FĂCUT PROGRESE

P

ersonalul angajat la Palatul Buckingham este lipsit de diversitate. Aceasta este
observaţia coroanei britanice, care a recunoscut că trebuie să „facă mai mult”
pentru a promova incluziunea. Pentru prima dată în istoria sa, familia regală a publicat
statistici pe această temă. Un subiect devenit incendiar după acuzaţiile recente pe rasism,
comentează La Point.

Pagină coordonată de Grigoraş NIŢĂ; www.ziarulploieştii.ro

Î

n raportul său financiar anual pentru
2020-2021,
Palatul
Buckingham
a dezvăluit că proporţia angajaţilor săi
proveniţi din minorităţile etnice a fost de
doar 8,5%, cu un obiectiv de 10% pentru
2022. Această publicare are loc pe fondul
unor îndoieli cu privire la familia regală
britanică, după niște afirmaţii devastatoare
ale prinţului Harry și ale soţiei sale Meghan
Markle, care s-au retras din monarhie și
s-au stabilit în California.
În Marea Britanie, în jur de 13% din
populaţie provine dintr-o minoritate etnică,
conform datelor ultimului recensământ,
din 2011. „Nu suntem acolo unde ne-am

dori să fim, în ciuda eforturilor noastre”, a
explicat o sursă de la Palat pentru agenţia
de știri AP. Și a adăugat: „Recunoaștem că
trebuie să facem mai mult”. Pentru această
sursă, publicarea acestor cifre este un „pas
important”, deoarece anterior acestea erau
rezervate pentru uz intern. Ea a explicat
că, făcând acest lucru, Palatul se așteaptă
să fie „tras la răspundere pentru progresele
realizate”. Și dacă nu facem progrese, va
trebui să explicăm de ce”, a spus ea.
Într-un interviu din martie a.c. pentru
Oprah Winfrey, vizionat de aproximativ 50
de milioane de oameni din întreaga lume,
Harry, unul dintre nepoţii reginei Elisabeta

a și soţia sa metisă
a II
II-a,
metisă, Meghan
Meghan, au povestit
că un membru nenumit al familiei regale s-a
îngrijorat de culoarea pielii fiului lor Archie,
înainte de nașterea acestuia. Suverana,
șef de stat al unor ţări foarte diverse din
Commonwealth, a reacţionat, afirmând că ia

STATELE UNITE SĂ
FIE INVESTIGATE
PENTRU GENOCID

ÎN EUROPA, DIN
CE ÎN CE MAI
MULTĂ COCAINĂ

D

upă o încetinire cauzată de epidemie, afacerea cu
droguri a revenit în forţă, poate chiar mai bine
ca niciodată, anunţă Naţiunile Unite, care avertizează că
acum există mult mai multe droguri și traficanţi. Motiv
pentru care garda nu trebuie lăsată jos, scrie Euronews,
citată de rador.ro.

C

ocaina aflată în circulaţie este de două ori mai pură
decât acum 10 ani și până și canabisul conţine mai
mult THC, o substanţă narcotică.
În prezent, din cauza pandemiei, foarte multe droguri
sunt pur și simplu expediate. Un fenomen care explică și
intensificarea controalelor în centrele de distribuţie din
Austria.
„Astăzi, cu ajutorul câinilor anti-drog, am interceptat 40
de colete – spune Jurgen, care lucrează în departamentul de
prevenire din Viena Nord. Am găsit diverse substanţe, cum
ar fi noi droguri camuflate în săruri de baie, dar și ecstasy și
canabis.”
Biroul Naţiunilor Unite pentru Controlul Drogurilor și
Prevenirea Criminalităţii (UNODC), cu sediul la Viena,
monitorizează situaţia. În ultimul deceniu, numărul
consumatorilor de droguri din întreaga lume a crescut cu
o cincime, iar pandemia a încetinit traficul doar temporar.
„A existat o încetinire a sechestrărilor, vânzărilor, livrărilor”
– spune directorul executiv al UNODC, Ghada Waly:
„Numai că piaţa drogurilor s-a adaptat rapid, iar cantităţile
sosite în Franţa au crescut”.
„Cocaina reprezintă cea mai mare problemă. Înainte, piaţa
era dominată de mafia italiană. Acum sunt amestecaţi în
asta și traficanţii din Balcani, astfel încât rutele de distribuţie
au devenit mai numeroase.
Cocaina a devenit mai ieftină în Europa și în același
timp este mai pură și în cantităţi mai mari. Aceasta este
principala noastră preocupare. Trebuie să sporim cooperarea
internaţională și schimbul de informaţii între ţări”.
Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, numărul
consumatorilor de droguri va crește cu 11% în acest
deceniu. Mai ales în Africa. O tendinţă care poate fi însă
contracarată.

foarte în serios” acuzațiile de rasism aduse
„foarte
de Meghan și Harry. Dar ea se angajase să
le trateze „în privat”, subliniind cu privire la
acest subiect că „amintirile pot varia”, ceea
ce părea să arate că nu a luat foarte în serios
aceste declaraţii.

Î

n cadrul celei de a 47-a
47 a sesiuni a Consiliului ONU
pentru Drepturile Omului, care se desfășoară la
Geneva, China a solicitat ca Statele Unite să fie investigate
pentru genocid.
Acuzaţia face referire la nativii americani care au fost
alungaţi de pe teritoriul lor și măcelăriţi în timpul așanumitei „expansiuni spre vest” din America.
„Genocidul este o crimă internaţională severă, care
a aruncat în mizerie oameni în istorie și ale cărei efecte
devastatoare sunt resimţite și astăzi”, a declarat Jiang Duan,
ministru al misiunii Chinei la ONU, într-un discurs de la
tribuna reuniunii din Elveţia a forumului mondial, potrivit
CGTN.
Oficialul de la Beijing a făcut acuzaţii de genocid la
adresa Statelor Unite și Canadei. „Populaţia băștinașă a

indigenilor
din SUA a scăzut de la cinci milioane, cât avea
i
la
l sfârșitul secolului al XV-lea, până la nivelul de 250.000,
la
l începutul secolului al XX-lea. Astăzi, indigenii americani
trăiesc,
în rezervaţii izolate în Statele Unite.
t
În Canada, peste 150.000 de copii ai indigenilor locali au
fost
f trimiși cu forţa la școli rezidenţiale pentru a fi asimilaţi
și cel puţin 3.200 au fost abuzaţi, până când au murit. Acesta
este doar vârful aisbergului în legătură cu indigenii care au
murit în această ţară.”
Jiang Duan a adus și altor ţări din Vest învinuiri legate de
genocid, dar fără să le numească. „Și alte state occidentale
au comis, de asemenea, crime grave de genocid și împotriva
umanităţii prin colonizarea și invadarea altor teritorii”.
Oficialul chinez a propus efectuarea unor anchete sub
conducerea ONU, a Comisiei pentru Drepturile Omului,
privind astfel de cazuri: „Comunitatea Internaţională
are responsabilitatea de a face investigaţii imparţiale și
aprofundate asupra tuturor infracţiunilor de genocid, pentru
a trage la răspundere făptașii și a preveni și eradica rasismul,
discriminarea și alte moșteniri ale acestei practici”.

AU FOST DĂRÂMATE STATUILE REGINELOR
VICTORIA ŞI ELISABETA A II-A

P

rotestatarii au dărâmat statui
ale reginei Victoria și reginei
Elisabeta a II-a în orașul canadian
Winnipeg, pe fondul creșterii
nemulţumirilor în urma descoperirii
rămășiţelor a sute de copii în
morminte nemarcate, în apropierea
unor foste școli rezidenţiale pentru
copii indigeni, conduse de Biserica
Catolică în Columbia Britanică,
relatează Reuters.
Un grup de persoane a scandat
„Nicio mândrie de genocid!” înainte
de a dărâma statuile suveranelor.
Acţiunea a avut loc de Ziua Canadei,
în mod tradiţional o zi de sărbătoare
în toată ţara. Cu toate acestea, multe
orașe au anulat evenimentele din
acest an după scandalul privind copiii
indigeni, care i-au pus pe canadieni în
faţa trecutului lor colonial. Premierul
canadian, Justin Trudeau, a declarat că
această zi ar trebui să fie „un moment
de reflecţie”.
Aproape o mie de morminte
nemarcate au fost descoperite până
acum lângă foste școli rezidenţiale
pentru copii indigeni din Columbia

Britanică și Saskatchewan, care au
fost conduse în principal de Biserica
Catolică și finanţate de guvern.
Descoperirea
mormintelor
a reaprins trauma suferită de
aproximativ 150.000 de copii nativi
americani, metiși și inuiţi, separaţi de
familiile lor, de limba și cultura lor și
înscriși cu forţa, până în anul 1990, în
139 din aceste școli rezidenţiale din
întreaga ţară.
Mulţi dintre ei au fost maltrataţi sau
supuși la abuzuri sexuale și peste 4.000

au murit în aceste școli, potrivit unei
comisii de anchetă, care s-a referit la
un adevărat „genocid cultural” comis
în Canada.
Proteste în sprijinul copiilor
indigeni au avut loc și la Toronto,
centrul financiar al Canadei, în timp ce
un marș #CancelCanadaDay# (Anulaţi
Ziua Canadei) a atras în capitala
Ottawa mii de persoane în sprijinul
victimelor și al supravieţuitorilor
sistemului școlilor rezidenţiale.
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REZILIENȚA ÎN BIBLIOTECI (II)

Pîrvu Iuliana-Camelia;
Responsabil de bibliotecă la Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova

B

iblioteca Comunală Șirna, în calitate
de partener în consorțiu, a fost
selectată și a paticipat la mobilitatea de
job shadowing din Norvegia, coordonată
de Biblioteca din localitatea Lørenskog, de
lângă Oslo, desfășurată în perioada 19-23
octombrie 2021. Reprezentantul Bibliotecii
din comuna Șirna a luat parte la toate
activitățile de învățare împreună cu echipa
de proiect a consorțiului, constituită din trei
membri și condusă de managerul Bibliotecii
Județene „Nicolae Iorga” Prahova, ec.
Mihaela Radu.
La activitatea de job shadowing am
urmărit îndeaproape cum sunt și cum
funcționează bibliotecile norvegiene pe
care le-am vizitat și cum își desfasoară
activitatea bibliotecarii din câteva biblioteci
din această țară dezvoltată. Programul a fost
stabilit de comun acord cu instituția gazdă,
astfel încât în fiecare zi participanții la
mobilitate să viziteze cel putin o bibliotecă,
în afară de alte obiective culturale: muzee,
centre culturale si centre comerciale unde își
desfășurau activitatea biblioteci mai mici, ce
aveau spații speciale destinate activităților
cu adulții și seniorii.
În afară de instituția gazdă, noua și
moderna Bibliotecă din Lørenskog și de
alte biblioteci mai mici, am avut prilejul
să vizităm două mari și prestigioase
biblioteci: Biblioteca Națională a Norvegiei
și Biblioteca Deichman Bjørvika din Oslo,
care a fost declarată de IFLA (Federația
Internațională a Asociațiilor și Instituțiilor
de Biblioteci) drept „Cea mai bună bibliotecă
a anului 2021”.
Jakob Lærkes, președintele juriului IFLA,
a afirmat: „Premiul Bibliotecii Publice a
Anului se referă la omagierea modelelor,
iar biblioteca câștigătoare - Deichman
Bjørvika - este un exemplu strălucitor. O
clădire frumoasă și impresionantă care
servește drept far pentru viitoarele clădiri
ale bibliotecii. Deichman Bjørvika respectă
mai mult decât criteriile pentru premiu,

Cămara cu plante
Remedii de casă simple şi eficiente:

Ș

iar juriul internațional a fost deosebit de
impresionat de modul în care clădirea
combină conștientizarea mediului cu
flerul arhitectural. Biblioteca este un nou
paradis pentru cărți și lectură, în timp ce
încorporează soluții tehnologice avansate.
Deichman Bjørvika arată cum bibliotecile
pot funcționa ca instituții care reunesc
oamenii în orașe, orașe și comunități locale.”
Biblioteca centrală Deichman (pentru că
sunt alte 22 de biblioteci filiale Deichman
în Oslo) este într-adevăr o instituție de
cultură ce pare ruptă din viitor, o bibliotecă
ce mi-a apărut în fața ochilor ca un stup al
întregii comunități, devenită neîncăpătoare
de mulțimea vizitatorilor și utilizatorilor,
cu toate cele 6 nivele ale sale. Este o
bibliotecă principală de clasă mondială,
care demonstrează forța bibliotecarilor
și a politicii naționale norvegiene, care
dă întâietate bibliotecilor, în beneficiul
cetățenilor pe care acestea îi deservesc.
Așa cum am aflat din discuțiile purtate cu
coordonatorul nostru din Lørenskog, toate
partidele politice, nu numai cele aflate la
putere au făcut din bibliotecă o prioritate
națională, iar breasla bibliotecarilor se
bucură de un real prestigiu.
În Norvegia există o poștă națională
pusă doar la dispoziția bibliotecilor pentru
a realiza schimbul interbibliotecar de
carte. Municipalitatea investește sume
considerabile pentru finanțarea activităților
cu publicul de toate vârstele, din care nu
sunt uitați nici seniorii. Acestia se bucură
de grija și respectul comunității, care
se materializează și în serviciile puse la
dispoziție prin intermediul bibliotecilor,
cum ar fi cele de asigurare a unui spațiu
adecvat, în care, chiar în jurul unor mese
calde, oferite de autorități, în compania
cărților, a revistelor și a ziarelor, să
socializeze, să lege noi prietenii, să nu se
simtă singuri.
Voluntariatul este la el acasă în Norvegia,
în centrele culturale existând și centre de
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voluntari. Am avut bucuria să întâlnim
chiar o româncă ce facea voluntariat
în Norvegia de ani buni și colabora cu
bibliotecile în activitățile cu seniorii. Mi-a
lasat impresia că ajutorul social pe care unii
norvegieni îl primesc este justificat de aceste
acțiuni voluntare pe care ei le întreprind în
beneficiul semenilor.
Văzând Biblioteca Deichman Bjørvika
din Oslo, „Cea mai bună bibliotecă a anului
2021” desemnată de IFLA, mi-am amintit,
inevitabil, că aceeași autoritate în domeniul
bibliotecilor a acordat un surprinzător loc
III pe podium Bibliotecii Comunale Șirna,
județul Prahova, în 2018, în competiția
”Green Library Award 2018”. Atunci
evaluatorii au afirmat: „Biblioteca din Șirna,
prin angajarea eficientă a tinerilor și a
comunității pe un buget și un personal foarte
limitat, servește ca un model inspirator
pentru bibliotecile cu orice buget și nivel
de personal, ca un exemplu al posibilităților
nesfârșite ce pot fi obținute printr-un
angajament profund al unui bibliotecar, al
unei biblioteci mici, pentru o societate mai

RĂCELI DE SEZON
Strănut, tuse, dureri în gât. Virozele respiratorii sunt specifice sezonului
rece, dar ele pot să apară și primăvara sau chiar vara.

tim cu toţii că răceala și gripa, după tipuri de viroză
respiratorie, fiecare cu particularităţile ei, sunt foarte
frecvente iarna. Asta, întrucât virusurile sunt mai active în
perioada de trecere de la sezonul cald la cel rece, când sistemul
imunitar, slăbit de solicitantele schimbări climatice specifice
acestei perioade din an, le permite să atace organismul. Bine
ar fi să știm și care sunt deosebirile dintre ele, pentru a le trata
în consecinţă.
DEOSEBIRI EVIDENTE
* Spre deosebire de răceală, care se manifestă iniţial prin
simptome ușoare, gripa debutează brusc și evoluează extrem
de repede cu frisoane, febră peste 38,5 grade C, puternice
dureri de cap, dureri de gât, tuse seacă, dureri musculare și de
articulaţii, senzaţie de sfârșeală.
* În cazul gripei, toate simptomele sunt mai intense și trec
mai greu. Unele dintre ele îţi pot pune viaţa în pericol, așa că
este foarte important să mergi la medic de îndată ce suspectezi
că ai făcut gripă, mai ales dacă ai peste 60 de ani și suferi de
vreo boală cronică, precum astm, diabet, hipertensiune, boli de
inimă.
* Răceala este provocată de alte tipuri de virusuri decât gripa.
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Cu drapelul românesc în fața „Celei mai bune biblioteci a anului 2021” declarată de IFLA,
Biblioteca Deichman Bjørvika din Oslo, în cadrul mobilității de învățare din Norvegia din proiectul
Erasmus+ „Împreună pentru o viață mai bună / Together for a better life”
De la dreapta la stânga: Mihaela Radu, Loredana Stanciu, Iuliana-Camelia Pîrvu și Roxana
Georgiana Dascălu

Prima este cauzată de rinovirusuri care afectează nasul, gâtul
sau căile respiratorii superioare, iar gripa – de virusul gripal,
mult mai agresiv, mai extenuant și mai greu de biruit.
* Dacă de răcit răcești oricând, chiar și vara, virusul gripal
poţi contacta mai ales din noiembrie până în februarie,
perioada epidemiilor.
CUM TE AJUŢI
Chiar dacă nu există medicamentele care să neutralizeze
acţiunea virusurilor și, în plus, știi că răceala își va urma cursul
fie că o tratezi, fie că nu, asta nu înseamnă că trebuie să suporţi
disconfortul fără să faci nimic. Dacă iei imediat măsuri, îţi faci
un bine, pentru că vei ușura simptomele și le vei scurta durata:
Dar nu uita: dacă de răceală te poţi îngriji singur, pentru gripă
ai nevoie de ajutorul medicului, care îţi va evalua starea de
sănătate înainte să-ţi recomande tratamentul corect.
GRIJĂ LA COMPLICAŢII
Te-ai doftoricit în fel și chip, dar febra se încăpăţânează să
nu cedeze și au apărut și alte neplăceri? Va trebui să te prezinţi
la medicul de familie. Printre cele mai frecvente complicaţii
ale răcelii și gripei se numără sinuzita, pneumonia, afecţiunile
urechii, precum și agravarea bolilor cardiovasculare, renale,
hepatice și pulmonare, a diabetului.
TREI LEACURI RAPIDE
1.
Creţușcă – este utilă în scăderea febrei, în special cea
de cauză virală (gripă și răceală). În 200 ml de apă clocotită,
se pun 1-2 linguriţe de plantă, se lasă zece minute, apoi se
strecoară. Se recomandă două căni pe zi.
2.
Cimbrișor – infuzia din el este folosită în afecţiunile
căilor respiratorii, este antiseptică, sedativă și utilă în calmarea
tusei. Prepară o infuzie dintr-o linguriţă cu plantă la o cană cu
apă fiartă. Se recomandă 3-4 căni pe zi, băute calde, nu fierbinţi.
3.
Pătlagină – conţine mucilagii care au efect emolient,
expectorant. Se prepară o infuzie dintr-o lingură de plantă și o
cană cu apă clocotită. Se consumă pe parcursul zilei.

bună”.
Vizitând biblioteca ce a câștigat anul
acesta marele Premiu IFLA, experiență pe
care nu aș fi putut-o avea fără implicarea
în Programul Erasmus+ și în proiectul
„Împreună pentru o viață mai bună /
Together for a better life”, am realizat cât preț
se pune în țările dezvoltate pe angajamentul
unui om, al unei simple biblioteci mici,
care se confruntă, ca atâtea altele, cu multe
neajunsuri, contând foarte mult dorința de
implicare, de inovare, materializată chiar în
gesturi mici și neînsemnate, în accepțiunea
generală.
Mobilitatea de studiu din Norvegia,
din cadrul Programului Erasmus+, prin
Proiectul „Împreună pentru o viață mai
bună / Together for a better life”, pe lângă o
experiență de studiu memorabilă, cu atâtea
exemple de bună practică, mi-a confirmat
cât de important este acest „ÎMPREUNĂ”
„pentru o viață mai bună”. Pentru că puterea
stă în unirea tuturor energiilor creatoare, a
tuturor celor de care atârnă binele comun.

DOI URŞI
ORFANI AU
PRIMIT STATUT
DE REFUGIAŢI

Î

ntr-una din cele mai militarizate zone ale lumii –
graniţa între India și Pakistan – doi urși gemeni
au primit statut de refugiaţi și li s-a oferit adăpost. Pe
o parte a gardului electric care desparte cele două state
(dinspre Pakistan), doi urși asiatici, Sharda și Narda,
au fost descoperiţi de către localnici cu un an în urmă,
mama lor fiind cel mai probabil ucisă după ce ei s-au
născut. Aceștia au fost hrăniţi cu lapte de către localnici
până la două luni.
Muhammad Ashrat, expert în viaţa sălbatică din
Kashmit (zona administrată de Pakistan) a declarat
că cei doi pui fuseseră descoperiţi la o altitudine de
4.270 m, singuri, informează Reuters.
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ZECE TEORII ŞOCANTE ALE CONSPIRAŢIEI (I)
N
u de puţine ori evenimente importante care au marcat cursul istoriei au stârnit vii controverse.
La fel și o serie de fapte pe care un om normal aproape că nu le poate considera reale. Informaţii
de acest gen sau cele care contraziceau versiunile oficiale au fost catalogate, în special în mass-media, ca
teorii ale conspiraţiei, susţinătorii lor fiind ridiculizaţi și în unele cazuri chiar eliminaţi. În timp însă,
oricât de șocante au părut la prima vedere, multe dintre aceste „teorii” s-au dovedit a fi cât se poate de
reale. Câţi dintre americani considerau că, în ţara lor, se implementează sisteme sofisticate de urmărire
în masă a populaţiei, înainte ca Edward Snowden să dezvăluie cu ce se ocupă în secret NSA?
Vă invităm să parcurgeţi în continuare zece așa-zise teorii care s-au dovedit a fi cumplite realităţi ale
conspiraţiei. Spectrul nebuniei celor aflaţi în spatele acestora este vast: de la pretexte pentru a declanșa
războaie, până la trafic de arme și droguri, asasinate și chiar cumplite experienţe pe oameni.
1. CIA A PLĂTIT UN MARTOR MINCINOS,
PENTRU A LEGITIMA RĂZBOIUL DIN GOLF
Războiul din Golf a costat aproximativ 60 de
miliarde de dolari și a ucis peste 100.000 de oameni,
majoritatea civili. Pentru a căpăta girul populaţiei, ca
să poată ataca Irakul – acuzat la vremea respectivă
că ar fi invadat Kuweitul – administraţia americană
a folosit o foarte vicleană strategie de manipulare a
populaţiei.
În 1990, o adolescentă de 15 ani pe nume
Nayirah mărturisea printre lacrimi în faţa Camerei
Reprezentanţilor din SUA că ajuta ca voluntar
într-un spital din Kuweit când soldaţii irakieni au intrat
în forţă, au aruncat nou-născuţii din incubatoare pe
podeaua rece, au împiedicat personalul medical să-i
ajute, apoi au plecat cu incubatoarele. Între timp, toţi
bebelușii au murit. Mărturia a fost preluată de massmedia și a influenţat din plin opinia publică din SUA
în favoarea pornirii războiului împotriva Irakului.
Doi ani mai târziu, un jurnalist a descoperit că
Nayirah era de fapt fiica ambasadorului Kuweitului
în SUA și că aceasta a primit bani de la CIA pentru
mărturia falsă.
Mai mult, serviciile de informaţii i-au plătit fetei
chiar și cursuri de actorie, ca ea să fie apoi cât mai
credibilă în timp ce înșiră minciuni. Într-un final,
chiar și Nayirah a recunoscut că a interpretat un
text care i-a fost oferit și că nici nu a fost vreodată
voluntar în spitalul respectiv, nici nu a văzut vreo
atrocitate comisă de irakieni.
Apoi s-a aflat că întreaga campanie de manipulare
a populaţiei a fost organizată de o foarte puternică
firmă de lobby, plătită cu milioane de dolari din
banii guvernului SUA. S-a făcut chiar și un studio,
pentru a se vedea la ce reacţionează americanii și s-a
constatat că cel mai mult i-ar înduioșa nedreptăţile
și atrocităţile comise împotriva unor nevinovaţi.
Principala activitate a companiei a fost să fabrice
și să ofere presei americane spre difuzare știri cât
mai dramatice în care irakienii să fie clar indicaţi ca
principali vinovaţi.
2. SCANDALUL WATERGATE
Scandalul Watergate ilustrează abuzul de putere
din Statele Unite, din anii 70. Pe atunci, ideea că
oficialii Partidului Republican, care îl susţineau pe
președintele Richard Nixon, ar putea spiona sediul
central al oponenţilor politici din Partidul Democrat
părea de necrezut.
Totuși, în 1972, în urma unor spargeri repetate la
Hotelul Watergate, unde își aveau birourile principale
democraţii, s-a dovedit că republicanii instalaseră
microfoane și spionau îndeaproape strategia politică
a opoziţiei, în încercarea disperată de a-l ajuta pe
Nixon să fie reales într-o perioadă în care opinia
publică era deja sătulă de numeroasele scandaluri de
corupţie legate de republicani.
S-a dovedit apoi că Nixon și apropiaţii săi se
foloseau de Agenţia Centrală de Informaţii (CIA)
Biroul Federal de Investigaţii (GBI) și Administraţia
Fiscală americană (IRD), pentru a hărţui și intimida
oponenţii politici și grupurile de activiști.
Scandalul Watergate a dus la demisia lui Richard

Nixon și la condamnarea a 48 de persoane. Dar, cum
o mână spală pe alta, Nixon a fost salvat de Gerald
Ford, care tocmai fusese numit vicepreședinte înainte
de celebra demisie și care apoi a preluat funcţia de
președinte al Americii. Ford a emis o proclamaţie
prin care l-a achitat pe Richard Nixon „pentru
toate ilegalităţile pe care le-ar fi comis împotriva
Statelor Unite ale Americii în timpul mandatului
său”,specificând că situaţia lui Nixon este o tragedie
„la care cu toţii luăm parte. Ar putea continua la
nesfârșit sau i-am putea pune punct. Am conchis că
numai eu pot face aceasta și, dacă pot, atunci trebuie
să o fac”.
3. CONTRABANDA CIA CU COCAINĂ
O altă teorie a conspiraţiei s-a dovedit a fi
adevărată în august 1996, când jurnalistul Gary
Webb, câștigător al premiului Pulitzer, a dezvăluit că
CIA este responsabilă pentru drama pe care o trăiesc
foarte mulţi dependenţi de droguri și familiile lor. În
articolul „Dark Alliance” (Alianţa Neagră) publicat de
San Jose Mercury News, jurnalistul arată că „de mai
bine de zece ani, tone de cocaină sunt vândute bandelor
din Los Angeles și astfel milioane de dolari curg către
o armată de gherilă din America Latină condusă de
Agenţia Centrală de Informaţii din SIA”.
Webb a dezvăluit cum, sub protecţia CIA, rebelii
din gruparea Contra din Nicaragua au trimis cocaină
în Statele Unite în anii 80, care era apoi transformată
în „crack” – niște bulgări care puteau fi fumaţi și care
dădeau o forte mare dependenţă. Din această afacere,
Contra finanţa luptele de gherilă, iar, în cartierele
de negri din Los Angeles, zona cea mai defavorizată
social, consumul de droguri și rata mortalităţii din
această cauză au atins nivelul record. Cocaina „crack”
a pătruns apoi și în alte mari orașe americane,
producând cumplite drame.
Urmare publicării acestui material a fost șocantă: în
timp ce pe internet, articolul a devenit „viral” la vremea
aceea, mainstream media, în loc să investigheze și
mai departe subiectul, a început să îl atace sistematic
pe Webb, care ajunsese să dea declaraţii și interviuri,
pentru a se justifica. Subiectul nu mai era traficul de
cocaină făcut sub supravegherea CIA, ci jurnalistul
Webb care lansează informaţii absurde. În final, chiar
și ziarul care a publicat articolul s-a dezis de Webb.
Mai târziu, o investigaţie a Senatului american a
scos la iveală că Ministerul de Interne din America
(US State Department) a plătit traficanţi de droguri
pentru „asistenţă umanitară acordată grupării
Contra”. Iar, în 1998, inspectorul general al CIA a
admis că agenţia a știut tot timpul că gruparea Contra
făcea trafic cu cocaină pe teritoriul SUA. În același an
a fost lansată cartea „Dark Aliance”, în care, în peste
500 de pagini Gary Webb dezvoltă subiectul. Acestea
au fost însă ignorate de presă, care era ocupată cu
scandalul trivial Monica Lewinsky.
În următorii ani, din cauza discreditării masive,
Webb reușea din ce în ce mai greu să găsească un ziar
dispus să-i publice articolele. În 2004, jurnalistul a
fost găsit mort, cu două împușcături în cap. Poliţia a
decis năucitor că a fost vorba de sinucidere (!!!).
Va urma

Horoscop săptămânal
SCORPION

23 Octombrie - 22 Noiembrie
BERBEC
Trăiești cu impresia că
totul se învârte în jurul
tău. Nu ar fi rău să îi
acorzi mai multă atenţie
partenerului şi vei fi surprins că acest
detaliu îţi va aduce numai beneficii. Se
activează interesul pentru domenii
filozofice, justițiare, religie și îți vei lărgi
perspectiva asupra lumii întregi.
TAUR
Micile neînțelegeri din
ultima perioadă din
viaţa de cuplu ţi-au creat
o stare de nesiguranță şi
anxietate. Comunică mai mult cu
partenerul şi petreceți mai mult timp
împreună: mergeți la o cină romantică,
urmăriți un film, iar situaţia se va
remedia de la sine. Acum este momentul
oportun să îți reorganizezi starea
financiară prin a fi mult mai cumpătat în
cheltuielile pe care le vei face.
GEMENI
Ai putea avea impresia
că te afli prins într-o
tornadă,
iar
toate
lucrurile se învârt în
jurul tău haotic şi fără niciun sens. Nu
te stresa prea mult in privința acestui
lucru. Încearcă să tratezi totul cu mult
calm, iar rezolvarea va veni de la sine.
Rezervă-ți timp pentru propria
persoană, relaxează-te, echilibrează-te
psihic și fizic, pentru a putea da
randament.
RAC
Simţi că energia de care
ai dat dovadă în ultimul
timp
s-a
epuizat.
Încearcă să te odihnești
şi să petreci mai mult timp cu prietenii.
În cele din urmă, toate acestea te vor
ajuta să-ţi reîncarci bateriile. Ești
dispus să petreci timp în compania
unui prieten drag cu care nu te-ai mai
văzut de ceva timp. Astfel, ce metodă
mai bună poți găsi să faci asta, dacă nu
plecând într-o excursie pentru a te
desprinde de monotonie?
LEU
Radiezi de optimism,
motiv pentru care eşti
atracția principală a
zilei. Bucură-te de
atenţia celor din jur care te apreciază
pentru felul tău de a fi. Îți faci timp
pentru viața amoroasă, se vor isca idile
pasionale, deoarece deții șarmul,
farmecul necesar pentru a atrage sexul
opus fără prea mare efort.
FECIOARĂ
Ai ocazia perfectă să
petreci clipe minunate
alături de persoana
iubită. Simţi că totul
merge ca pe roate şi nimic nu îți poate
strica buna dispoziţie. La finalul
perioadei, poţi avea parte și de surprize
dintre cele mai plăcute. Se anunță
măriri de salariu, contracte și
colaborări noi.

BALANȚĂ
Simţi că lucrurile nu
merg cum ar trebui pe
planul
profesional.
Monotonia şi oboseala
şi-au spus, în cele din urmă, cuvântul.
Acesta ar fi momentul oportun să-ţi iei
o vacanţă binemeritată. Se anunță o
perioadă aglomerată, sufocantă, la
locul de muncă. Din cauza acestei
perioade nefaste se poate întâmpla ca
să te încâlcești în prea multe detalii.
SCORPION
Când o uşă se închide,
alta se deschide. Acesta
este motto-ul care te
caracterizează. Lasă în
urmă toate sentimentele negative
pentru a face loc lucrurilor bune în
viaţa ta. Devii mai sincer, mai modest
și îți vei exprima clar sentimentele,
acest lucru face să se simtă o armonie,
o calmitate în relațiile de cuplu.
SĂGETĂTOR
Această perioadă va fi
încununată de reușite
atât pe planul material,
cât şi pe cel sentimental.
Ai grijă cum gestionezi situaţia, astfel
încât la final să primeşti toţi laurii. Începi
să respecți regulile comunității în care te
afli. Există posibilitatea unei vizite la
rude sau unei reuniuni de familie.
CAPRICORN
Când crezi cu tărie în
ceva, ai tendința să vezi
totul numai alb-negru,
în timp ce griul îţi scapă.
Încearcă şi această
perspectivă nouă, astfel, vei putea vedea
lucrurile într-o altă lumină. Este posibil
ca pe parcursul acestor zile, partenerul
să îți facă o surpriză ce constă într-un
mic city break. Acceptă această scurtă
vacanță, deoarece te poate ajuta să îți
consolidezi relația.
VĂRSĂTOR
Neînțelegerile din ultima
perioadă cu un membru
al familiei au dus la mici
disensiuni. Încearcă să-ţi
exprimi cu mai mult calm punctul de
vedere, iar lucrurile vor intra pe făgașul
lor normal. Totul se desfășoară așa cum
probabil ai visat de cele mai multe ori.
Ești asemenea unui magnet ce atrage
doar lucruri bune, precum admirația
superiorilor și colegilor de serviciu
pentru munca depusă.
PEȘTI
Cheltuielile din ultima
perioadă te-au dus
într-un mic impas
financiar.
Nu
te
îngrijora prea mult în această privință,
deoarece ai oportunitatea să intri în
posesia unei sume importante de bani.
Te bucuri de o promovare, modalitate
găsită de superiorii tăi pentru a-ți
încununa meritele muncii din ultima
vreme. Eforturile se văd în câștigurile
pe care le ai…
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Judo

MEDALIE DE AUR PENTRU RAREȘ
ARSENIE LA GYOR (UNGARIA)

R

areş Arsenie, sportiv legitimat la CSMCFR-CSŞ Ploieşti și pregătit de Gheorghe
Savu (coordonator) şi Mihai Trandafirescu, a
ocupat locul I la categoria de greutate „90 kg”
la Turneul Internaţional de Juniori 2 – „U18”
desfăşurat la Gyor (Ungaria). Arsenie a trecut,
pe rând, de Niklas Weitzbauer (Austria), Akos
Horvath (Ungaria), Kenderesi Peter (Ungaria), în
semifinală, şi de compatriotul nostru, Alexandru
Sibişan, în finală.
La aceeași competiție, Vanessa Tolea, care
este vicecampioană europeană la „48 kg”, a
participat de data aceasta la „52 kg” şi s-a clasat
a V-a după următorul parcurs: victorie cu Volner
Fanni (Ungaria), înfrângere în semifinală în faţa
austriecei Carina Klaus-Sternwieser, apoi din nou
înfrângere, în lupta pentru medalia de bronz, în
faţa sportivei Mamira Luca (Ungaria).
La competiţia din Ungaria au participat 146 de
sportivi din şase ţări: Austria, Elveţia, Slovacia,
Suedia, Ungaria şi România.

Fotbal

TRIPLĂ DE “FOC”
PENTRU PETROLUL

Gimnastică Ritmică

UN BRONZ ȘI UN
LOC V LA BRAȘOV

Î

n ultimele trei jocuri ale anului,
Petrolul 52 Ploiești va avea o
misiune extrem de dificilă în Liga 2,
acolo unde conduce autoritar ierarhia,
urmând să le întâlnească pe Concordia
Chiajna, AFC Hermannstadt și
„U” Cluj-Napoca, principalele sale
urmăritoare în clasament.
Partida cu Concordia, din cadrul
etapei a 14-a, se va disputa joi, 18
noiembrie, pe „Ilie Oană”, de la ora
20.30.
Înaintea acestui joc, Petrolul a
susținut un meci-test în care adversară
i-a fost prim-divizionara Chindia
Târgoviște. Întâlnirea a fost împărțită
în două reprize inegale ca durată,
prima de 60 de minute, iar cea de-a
doua de 45, și a reprezentat un bun
prilej pentru Nicolae Constantin să
vadă la lucru toți jucătorii pe care îi are
sub comandă.

S

portivele secţiei de gimnastică ritmică a CSM Ploieşti
au participat, în acest weekend, la Cupa României
şi Campionatul Naţional de Ansambluri, competiţie
organizată de federaţia română de profil în colaborare cu
MTS, COSR şi cu Sprijinul ACS Ritmic Aly Gym Braşov în
Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibaşi”, din Braşov.
La Cupa României, Denisa Stoian a ocupat locul al
V-lea cu un total de 66.100, după ce a primit 15.200 la cerc,
17.400 la minge, 17.500 la măciuci şi 16.000 la panglică.
În competiţia ansamblurilor, CSM Ploieşti a fost
reprezentat de Nectaria Stoica (8 ani), Giulia Stoian (8
ani), Alessia Trandafir (7 ani), Amira Sandu (6 ani),
Teodora Avramescu (6 ani) şi Andra Dumitru (6 ani),
medalia de bronz fiind obţinută cu un punctaj total de
7.700. Pe primele două locuri s-au situat ACS Ritmic Aly
Gym Braşov (13.950) şi CSŞ Unirea Iaşi (9.500).
Fetele au fost însoţite la competiţia de sub Tâmpa
de antrenorul coordonator al secţiei, Liliana Băescu, şi
de Gabriela Constantin, sportivă senioară a secţiei de
gimnastică ritmică.

Baschet

UN NOU AMERICAN LA PLOIEȘTI

D

upă despărţirea de Kwame Donte Vaughn, CSM
Ploiești s-a reorientat rapid și a ajuns la un acord
cu americanul Johnathan Jordan, sportiv care evoluează
pe poziţiile 1 şi 2 (Point Guard/Shooting Guard). În
p
vârstă de 29 de ani, pe care i-a împlinit recent, pe 7
vâ
octombrie, Jordan este originar din Houston, Texas,
o
fiind absolvent al Hightower High School (Missouri
City, Texas) şi vine la Ploieşti după ce a petrecut a doua
C
parte a sezonului trecut în Serbia, la KK Tamis, pentru
p
care a evoluat în 14 partide, cu medii de 10.7 puncte,
ca
4 recuperări şi 6.4 pase decisive pe meci. A venit în
Europa în 2017, jucând în primul sezon în Finlanda,
E
la Salon Vilpas Vikings (18.4 puncte, 5.2 recuperări şi
4.3 pase decisive/meci) şi Belgia, la Liege Basket (12.9
4.
puncte, 3.9 recuperări şi 4.2 pase decisive/meci). În
p
2018-2019 s-a mutat în Polonia, la Miasto Szkla Krosno,
20
pentru ca sezonul 2019-2020 să-l găsească în prima ligă
p
germană, la Tigers Tubingen, pentru care a evoluat însă
ge
în 6 meciuri, cu medii de 16.7 puncte, 5.8 recuperări şi
3.5 pase decisive/meci.
3.

Astfel, „lupii” au început cu
Cebotari – Olaru, Lică, Huja, Oprea –
Cebotaru, S. Pană – Constantinescu,
Tucaliuc, Saim Tudor – Jarovic. După
jumătatea primei părți, pe teren au
intrat Buia, Măzărache, Seto, Diarra,
Bratu, Manolache și Alex Radu, iar
din startul reprizei secunde și-au făcut
apariția Avram, Boțogan, Meijers,
Manolache, Rus și Prejmerean. Apoi,
pe parcursul parții a doua, tehnicianul
echipei noastre a mai apelat la
Chindriș, Coman, Nițescu, Stoica,
Vajushi și David Ilie.
După 1-0 la pauză pentru formația
noastră, gol marcat de către Jarovic (36),
cu o deviere din marginea careului mic
la o centrare venită, de pe stânga, de la
Oprea, dâmbovițenii au întors scorul
în mitanul secund, Dulca (67), Neguț
(82), Popa (98) și Florea (105) stabilind
scorul final, 4-1 pentru Chindia.

REMIZE PENTRU ECHIPELE
PRAHOVENE ÎN LIGA 3

C

ele două formații prahovene
prezente în Liga 3 la fotbal
au terminat la egalitate partidele
disputate în cadrul etapei a 12-a,
ambele rămânând în a doua parte a
clasamentului. Demn de remarcat
este faptul că la echipa din Plopeni a
evoluat și Pompiliu Stoica, ajuns la
45 de ani (!!!) și care a dat o mână de
ajutor, din postura de antrenor secund,
și pe gazon.
Dar iată rezultatele complete ale
rundei:
AFC Odorheiu Secuiesc – KSE
Târgu Secuiesc 3-0. Au marcat: Ionuț
Bobea (28 – penalty, 77), Alexandru
Darius Pop (71)
CS Blejoi – FC Pucioasa 1-1.

Golurile au fost înscrise de Cosmin
Lambru (86 – penalty) / Richard Țilică
(80)
Olimpic Cetate Râşnov – Sepsi OSK
Sfântu Gheorghe II 1-0. Unicul gol a
fost reușit de Raul Drugă (penalty)
Kids Tâmpa Braşov – FC
Hermannstadt II 1-0. A punctat Iulian
Nechita (39)
SR Braşov – CSO Plopeni 4-4:
Marcatori: Dragoș Sandu (19), Firat
Cenk (28), Ștefan Răchișan (35), Vlad
Olteanu (45+2 – penalty) / Raul Bucur
(8), Beniamin Lazăr (11, 58), Andrei
Militaru (74).
După 12 etape, CS Blejoi este pe
locul 7, cu 14 puncte, iar CSO Plopeni
pe locul 9, cu 7 puncte.

Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,
la aproape 4.000 de clienţi/an,
Faxmedia Tour este o agenţie matură,
care garantează un excelent raport calitate/preţ.

Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,

nu lucrăm

decât cu hotelurile pe care le-am verificat personal în prealabil.

Sigur că această abordare restrânge oarecum oferta agenţiei, însă este mai important
0372.032.313
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că putem spune clientului: „fii liniştit, am fost acolo şi am verificat totul pentru tine!”

