
Haideți să facem un mic exercițiu 
de imaginație. Cum credeți că 

arătau mai marii zilei atunci când erau 
mici, să zicem…în clasele primare!? Ha! 
Acum să vă văd, adică să vedem, dacă 
avem aceeași imagine în minte.

Iohannis: grăsunel, piele albă, nu 
făcea sportul pentru că îl lua amețeala, 
învăța pentru că îl băteau părinții, copia 

dar nu dădea la nimeni, pârâcios, cel mai 
sârguincios elev de serviciu.

Ciolacu: avea barbă din clasa a doua, 
timid, nu prea ieșea din clasă în pauze, 
ăsta este și motivul pentru care făcea pipi 
pe el, în bancă, ghicea perfect ultimul 
cuvânt din fraza profesorului, a fost la 
olimpiadă la muzică și de atunci a căpătat 
încredere în el și porecla de Ciripel;

Câțu: haios, nu stătea niciodată în 
banca lui, ridica mâna chiar dacă nu știa 
răspunsul, primul la fugă, stergea tabla de 
cretă ca să nu zică nimeni că nu a ieșit la 
tablă, mânca mâncarea cu care venea la 
școală atunci când pleca acasă;

Ponta: tocilar, îl băteau toți pentru că 
avea gura mare, ăsta era și motivul pentru 
care stătea în pauze la ușa cancelariei; nu 
sufl a nimănui, era cel mai bun la citire 
pentru că vorbea tare și rar, la sport se 
juca cu mingea la perete, singur sau cu 
colegul lui de bancă;

Simion: nu mi-l pot imagina făcând 
școala, sau cel puțin nu îl văd terminând 
decât școala ajutătoare și, mai târziu, cea 
de corecție;

Băsescu: pus tot timpul pe șotii, mânca 
mâncarea colegilor, era bun la geografi e, 
doar la geografi e, țopăia, țipa sau avea zile 
când adormea în timpul orei cu capul pe 
bancă, nu era nici cel mai prost dar nici 
cel mai bun, trăgea fetele de codițe și apoi 
le scuipa;

Cioloș: mutulică al clasei, nu copia, 
sufl a dacă știa, mergea la toate opționalele, 
s-a îndrăgostit din clasa I de doamna 
învățătoare, nu facea nici el sport pentru 
că îi venea sângele în cap și leșina;

“OMUL PUS ÎN CINSTE ȘI FĂRĂ PRICEPERE ESTE CA DOBITOACELE CARE PIER”
Psalm 49,  20
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În 2021, Apa Nova ar În 2021, Apa Nova ar 
trebui să facă investiții trebui să facă investiții 
de peste 12 mil. leide peste 12 mil. lei

Aleșii au refuzat Aleșii au refuzat 
reorganizarea reorganizarea 
Primăriei CâmpinaPrimăriei Câmpina
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„Ce să fi e un ignorant frumos, dacă nu un papagal 
înfrumusețat de pene!?”

- Culese de Tata  Comenius (1592 - 1670) umanist ceh
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NICOLAE CONSTANTIN VA 
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Nicolae Constantin este, începând de 
la mijlocul săptămânii trecute, noul 

antrenor principal al Petrolului Ploiești, 
fostul jucător și „căpitan” al acestui club 
semnând un angajament valabil pentru 
următorii doi ani.

„Sunt fericit, pentru că m-am întors 

acasă!. Am venit cu bucurie și cu dorința 
să facem treabă și să readucem Petrolul 
acolo unde îi este locul. Nu va fi  ușor, dar cu 
multă muncă și cu inteligență sunt convins 
că vom reuși să facem acest lucru”, a spus 
Nicolae Constantin.

Actorul Bogdan Farcas, de la 
Teatrul „Toma Caragiu”, a fost 

nominalizat la categoria „Cel mai bun 
actor în rol principal”, în cadrul celei 
de-a XXIX-a ediții a Galei Premiilor 

UNITER, pentru rolul  Titta Nane,  din 
spectacolul  Gâlcevile din Chioggia, 
în regia lui Vlad Trifas. Juriul de 
nominalizări din acest an a fost alcătuit 
din criticii de teatru Oana Cristea 
Grigorescu, Claudiu Groza și Cristina 
Rusiecki. Gala UNITER 2021 va avea 
loc în luna iulie, la Sala Mare a Teatrului 
Național „I.L. Caragiale”, din București. 
Până atunci, ploieștenii pot vedea 
piesa pe 5 si 6 iunie, biletele putând fi  
achiziționate de la Agenția de Bilete a 
Teatrului.

ctorul Bogdan Farcas de la

Continuare în pagina 2C ti î i 2

Gigolo de Bragadiru, l-am numit pe Eugen 
Orlando Teodorovici, a ajuns să-i plângă 

pe liberali: „pentru ca fi nalul primilor 30 de ani de 
democrație românească să fi e apoteotic, liberalii 
vor trebui să aleagă în funcția de președinte al PNL, 
partidul istoric al Brătienilor, între ... Ludovic și 
Cîțu”. Acuma, ce să-ți zic, nu mi-e rușine nici de 
voi, cu Ciolaci, Dăncile și alte Poante...

-Se crede subtil,
Deștept și abil.
De el vă feriți,
Să nu vă molipsiți.

Mă doare-n băşcălie!

ACTOR ACTOR 
PLOIEȘTEAN, PLOIEȘTEAN, 

NOMINALIZAT LA NOMINALIZAT LA 
PREMIILE UNITERPREMIILE UNITER

Că sistemul de pensii 
din România 

este profund incorect 
și grav dezechilibrat 

o știm cu toții. O țară 
care are extreme de la 
800 lei, la 78.000 lei, nu 
poate da decât semne 

de nesănătate socială. În 
general modelul de calcul 
al pensiei este oarecum 
discriminatoriu: nu se 
poate ca un profesor 
universitar, conducător 
de doctorate, să aibă 
maximum 6.000 lei 
pensie, iar un chestor 
de poliție să primească 
11.000 lei ori un judecător 
să ridice 20-35.000 lei/
lună. Pe de altă parte, nu 
este corect ca în anumite 

domenii (poliție, justiție) 
să se poată ieși la pensie la 
45 de ani, dacă se poate, cu 
o reangajare tot la stat, iar 
cetățenii din domeniile 
considerate neesențiale 
(deși orice activitate este 
esențială pentru mersul 
economiei) să muncească 
până spre 65 de ani, cu 
posibilitate de prelungire 
până la 70 de ani. Asta în 
condițiile în care speranța 

medie de viață este de 
75,3 ani!

Clasa noastră politică 
nu a avut  puterea să 
refacă sistemul pe baze 
corecte. Avem încă 
pensii speciale pentru 
foarte multe categorii 
privilegiate, aspect ce nu 
se regăsește în nicio țară 
UE, iar benefi ciarii se 
luptă cu toate puterile să 
le mențină.

ă sistemul de pensii o știm cu toții O țară

ȘMECHERIA DIN CAPUL LOR ȘI PENSIILE ȘMECHERIA DIN CAPUL LOR ȘI PENSIILE 
DIN BUZUNARUL NOSTRUDIN BUZUNARUL NOSTRU

Întâmpinăm vara cu veselie și un plus de culoare. 
Pietonalul din centrul orașului, parte din ceea ce 

numim  Pasajul „Nichita Stănescu”, a fost decorat cu 
400 de umbrele colorate și coloane de fl ori ridicate 
pe stâlpișorii care și iluminează zona noaptea. 
Zicem și noi: măcar să privim ceva frumos, dacă pe 
jos ne este greu să ne uităm, asta apropo de starea 
necorespunzătoare în care arată curățenia din oraș!

PLOIEȘTIUL PLOIEȘTIUL 
PRINDE PRINDE 

CULOARE!CULOARE!
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PERCHEZIȚII LA PERSOANE 
BĂNUITE DE TRAFIC DE DROGURI

Polițiștii de combatere a criminalității 
organizate, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T.- S.T. Ploiești, au efectuat 11 
percheziții domiciliare, în județul Prahova, 
la persoane bănuite de trafi c de droguri 
de risc (cannabis). Începând cu luna iunie 
2018, polițiștii au documentat activitatea 
unei grupări infracționale, formată din 
11 persoane, ce ar fi  acționat în județul 
Prahova.  „Din cercetări a reieșit faptul că 

membrii grupării 
ar fi  comercializat 
cannabis către 
consumatori, 

până în prezent fi ind identifi cate 54 de 
persoane care s-ar fi  aprovizionat cu droguri 
pentru consum, de la membrii grupării. În 
urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii 
au ridicat aproximativ 170 de grame de 
cannabis, 177 de semințe de cannabis, 
30.000 de lei, 12 telefoane mobile, 2 cântare, 
bunuri și ustensile folosite la porționarea, 
ambalarea și consumul drogurilor”, a 
precizat IPJ Prahova. 65 de mandate de 
aducere au fost puse în aplicare, persoanele 
fi ind conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. 
Ploiești, pentru audiere. La activități, au 
participat jandarmi din cadrul Grupării de 
Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

PETRECERE PRIVATĂ ÎNTRERUPTĂ 
DE POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Poliției orașului 
Mizil s-au autosesizat cu privire la faptul 
că, la un imobil de pe raza localității 
este organizată o petrecere privată, 
organizată pentru sărbătorirea unei zile 
de naștere. Evenimentul a fost întrerupt, 
iar participanților li s-a adus la cunoștință 
faptul că organizarea/participarea la 
evenimente este interzisă. „Totodată, au fost 
aplicate 36 de sancțiuni contravenționale 
conform Legii nr. 55/2020, cu amenzi în 
valoare totală de 19.000 de lei”, a precizat 
IPJ Prahova.

Primarul PSD al comunei 
constănțene Limanu, 

Daniel Gheorghe Georgescu,  i-a 
„recomandat” premierului Cîțu 

să renunțe la ideea de a-și petrece 
chiar și o singură noapte în Vama 
Veche, fi indcă aici nu sunt bani 
care să fi e primit cu „pâine și sare”. 
În replică, Florin Cîțu i-a transmis 
că va merge în orice stațiune din 
România va dori și nu îl poate opri 
niciun primar de la așa ceva. Bre, 
Gheorghiță, hello, ți-ai tras Vama 
pe nume propriu, ai venit cu ea de 
acasă?

-Bă, Gheorghiță, fără carte
Și-au făcut și-alții palate.
Dar niciunul pân` la tine
N-a luat sat în stăpânire!

Ministrul Culturii, Bogdan 
Gheorghiu, se laudă că 

legea inițiată împreună cu Alina 
Gorghiu, prin care se instituie 
sărbătoarea colindului românesc, 

în perioada 6-31 decembrie, a fost 
votată în Parlament. Văleu, muică, 
nu ne dai și o lege când să ne legăm 
șireturile, cum să respirăm, să ne 
sufl ăm nasul ori cum să înroșim 
ouăle de Sf. Paști? Gheorghiule, dar 
ce faci bre, cu Capra, care se cântă 
pe 1 ianuarie, pe aia o interzici?

-Ța, ța, ța, căpriță, ța,

Nu te da, nu te lăsa,
Dacă te-o opri Bogdan,
Pune-i coarne de plăvan...

Vrând să arate că nu e chiar 
bâtă, George Simion a 

recitat niște versuri ale unui 

oarecare trubadur necunoscut, 
Marian Bamboi, spunând că sunt 
scrise de Eminescu: „Marele nostru 
Eminescu avea o poezie care se 
potrivește foarte bine votului de 
astăzi, votului vostru, pentru că 
noi nu votăm pentru împrumuturi: 
Rușine să vă fi e-n veac,/Că v-ați 
trădat străbunii,/ De parcă n-ați 
fi  pui de dac,/Ci rude-ați fi  cu 
hunii!” Bine, Simioane, te cred, nu 
știi nimic, treci în bancă, nota 4, 
dar uite cum ți-ar zice ție Marele 
Bamboi:

-Rușine să-ți fi e în veac,
Că n-ai habar de Eminescu.
La tine însă nu e leac,
Că ești Dobitocescu!

Fostul prim-ministru al PSD, 
Mihai Tudose, îl acuză pe 

Cîțu că aruncă țara în prăpastie: 
„Duduie, Cîțule, duduie? Vezi că 
face bum! În țara asta vlăguită de 
pandemie există și un român fericit. 
Cu nonșalanța iresponsabilității, ne 
spune de la obraz că economia stă nu 
bine, ci atât de bine că suntem unici 
în UE. Nu doar că am recuperat ce 
s-a pierdut din cauza pandemiei, ci 
ne ducem de-a dreptul spre boom 
economic. De ce o mai fi  nevoie să 
ne împrumutăm atunci în neștire? 
Pentru că ne permitem, răspunde 
contabilul groazei.”Acum, zi sincer, 
când te apuci de scris, cam câte 
grade zici că ai?

-De când e lumea, e o artă:
Râde hârb de oală spartă.
Dar nu-i vorba de venin,
Ci de țuică sau de vin!

Codrin Ștefănescu a 
înnebunit că Liviu 

Dragnea nu a fost eliberat: „Sunt 
siderat! Este supus unor abuzuri 
și ilegalități inimaginabile într-o 
democrație! Zi de zi, clipă de 
clipă! Se recuzează instanțe, se 
ignoră decizii judecătorești, se 
interpretează legi clare, se calcă în 
picioare toate principiile morale și 
de drept constituțional! Doar să nu 
iasă din închisoare! Ca să înțelegeți 
cât de mult le este frică de acest 
OM! Inclusiv celor din «noul» PSD, 

condus de securicii lui Ciolacu!”.
-Dorul el nu și-l alină,
După Dragnea, vai, suspină.
Ia, Codrine, sfatul meu,
Du-te și tu la bulău!

Celebrul tenisman Ilie 
Năstase e supărat rău 

că primarul Bucureștiului nu-i 
dă și lui un loc pentru statuie: 
„România nu acordă niciun respect 
campionilor! Nadia Comăneci nu 

are statuie, o are în America! Eu 
încerc de nu știu câte luni să mă 
apropii de primarul Capitalei, mi-a 
făcut Ciprian Marica o statuie, care 
îmi este naș. Vreau să o pun și eu 
acolo unde trece lumea.” Nea Ilie, 
zi merci, bre, că în țara asta numai 
morții au statui, deci fi i mulțumit 
că încă trăiești!

- Mare sportiv o fi  Ilie,

Bun îi și la jonglerie:
Când nevestele îl lasă
Vrea statui, să le dea clasă...

Tare de tot ministrul liberal 
de Interne, Lucian Bode: 

„Începând de azi, 27 mai, prin 
numirea la conducerea Direcției 

Generale Anticorupție a domnului 
Liviu Vasilescu, chestor principal de 
poliție, în vârstă de 53 de ani, polițist 
cu o vastă experiență operativă și 
managerială, o persoană respectată 
în sistem, se face încă un pas 
important în atingerea obiectivului 
asumat de a construi instituţii 
puternice și efi ciente.” Bun, nene, 
dar numai că nu spui care sistem: 
al vostru sau al interlopilor? Că, 
na, Vasilescu e ăla care a fost 
fi lmat, anul trecut, când s-a întâlnit 
cu membri ai clanului Duduianu! 
Și acum tu îl pui să lupte împotriva 
clanurilor?

-De când e țărișoara asta,
Avem ziua și năpasta:
Hoțul te are la mână, 
Iară lupu-i șef la stână.

Delir a la Șoșoacă: „Mulți 
cercetători spun că vaccinul 

afectează genomul uman, ceea 
ce înseamnă că-l înlocuiește pe 
Dumnezeu și modifi că structura 
ADN-ului, nu veți mai fi  oameni! 
Vaccinul provoacă avorturi, 
sterilitate. Experimentul va dura 
până în decembrie 2023. Mă întreb 
câte femei vor mai putea procrea 
în viitor… Rog copiii din România, 
rog adolescenții să nu se ducă la 
vaccinare!”

-Uitându-mă la tine, dragă,
Am o vagă bănuială.
La cât ești de aiurită,
Tu te-ai vaccinat de mică!

 Săptămâna pe scurt 
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Nicușor Dan: bun la matematică, 
ciufulit, plângăcios, pârâcios, oft icos, 
nu venea cu mâncare de acasă pentru 
că descoperise codul de la automatul 
cu dulciuri și sucuri de pe holul școlii și 
subtiliza mâncarea în timpul orelor, când 
cerea voie la baie;

Șoșoacă: grăsuță bine, la serbare era 
pusă să țină recuzita, plângăcioasă, facea 
sportul mereu, unde alerga până îi zicea 
doamna “stop!”, a repetat clasa a treia 
pentru că nu au lăsat-o părinții la școală, 
de frica zvonului că se fură copii de către 
cei cu circul din sat, pentru a-i lua ca 
hrană pentru animale;

Arafat: primele opt clase nu le-a 
făcut din cauza condițiilor din Siria, așa 
că a intrat direct la facultate, însă există 
mărturii că atunci când era mic se juca cu 
pietrele prin nisip, făcând ca ambulanța;

Orban: gălăgios, îl ducea mintea dar 
nu învăța pentru că îi luaseră ai lui orgă 
și toată noaptea exersa, sperând că o să 
ajungă când va fi  mare ca Dida Drăgan, 
sărea cel mai bine la capră, fuma din clasa 
a treia, bea din a patra și se bătea cu cei 
din a cincea.

….ei bine, lor și celor ca ei, le urez, cu 
ocazia zilei de 1 Iunie, un duios “la mulți 
ani!” copii tembeli!

 Săptămâna pe scurt 
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Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro

ACCIDENT LA PĂULEȘTI
Accidentul rutier s-a produs pe 

DJ 155, pe raza localității Păuleşti, 
după ce două autoturisme au intrat 
în coliziune. La fața locului s-au 
deplasat echipaje ale Poliției, ale 
Serviciului de Ambulanță și ale ISU 
Prahova. În urma impactului, trei 
persoane au fost rănite. Este vorba 
despre cei doi conducători auto în 
vârstă de 60 de ani, respectiv 58 de 
ani, cât și o pasageră în vârstă de 
50 de ani. Unul dintre conducătorii 
auto, un bărbat în vârstă de 60 

de ani, a fost testat cu aparatul 
etilotest, iar rezultatul a fost de 0,08 
alcool. Trafi cul rutier a fost deviat 
pe DJ 102.

ȘOFER BEAT ȘI FĂRĂ 
PERMIS, ACUZAT CĂ A 
LOVIT AUTOSPECIALA 

POLIȚIEI 
Un echipaj de poliție din cadrul 

Secției de Poliție Rurală Blejoi, 
afl at în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu, a observat un conducător 
auto care, la vederea autospecialei 
de poliție, a sărit peste o bordură și 

a continuat deplasarea pe direcția 
giratoriu suspendat Păulești către 
Blejoi. Polițiștii au procedat la 
urmărirea autoturismului în care 
se afl a un bărbat și o femeie, având 
în funcțiune mijloacele acustice și 
luminoase. „Ulterior, urmărirea 
a continuat până la intersecția 
cu sens giratoriu DN1 A și 
prelungirea străzii Văleni, moment 
în care conducătorul auto a acroșat 
autospeciala de poliție afl ată în 
urmărire. Conducătorul a fost 
oprit pe o stradă din municipiul 
Ploiești, după ce a fost interceptat 
de polițiști. Întrucât bărbatul 
emana halenă alcoolică acesta a 

fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fi ind de  0,58 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. Totodată, din 
cercetări, polițiștii au stabilit că 
bărbatul de 41 de ani nu posedă 
permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule”, a precizat IPJ 
Prahova. În urma evenimentului 
nu a fost rănită nicio persoană. 
„În cauză, se efectuează cercetări 
în cadrul unui dosar penal deschis 
pentru  săvârșirea infracțiunii 
de conducerea unui vehicul sub 
infl uența alcoolului și  conducerea 
unui vehicul fără permis de 
conducere”, a mai anunțat IPJ 
Prahova.

ACCIDENT GRAV PE DN1A, 
LA BLEJOI

Accidentul rutier s-a produs 
pe DN1A, la Blejoi, la podul 
spre Boldești, după ce două 
autoturisme, o dubă și un 
autotren au intrat în coliziune. 
În evenimentul rutier au fost 
implicate nouă persoane. La fața 
locului s-au deplasat mai multe 
echipaje ale Poliției și ale ISU 
Prahova. Patru adulți și trei minori 
au fost transportați la Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Ploiești. 
Trafi cul rutier a fost deviat pe DJ 
250 Bucov-Boldești Scăieni.

 continuare din pagina 1

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

MINUNE MARE: MINUNE MARE: PALATUL DE JUSTIȚIE PALATUL DE JUSTIȚIE 
E POSIBIL SĂ FIE GATA ÎN IUNIE! Marius MARINESCU

www.ziarulploieştii.ro

LUMEA COPIILOR…
TEMBELITEMBELI

Deputatul prahovean 
Cătălin Predoiu, fost 

ministru al Justiției în două 
mandate, plus un an în Guvernul 
Orban, i-a solicitat actualului 
ministru, Stelian Ion, să îi 
comunice stadiul realizării și 
acțiunile întreprinse în anul 2021 
în vederea fi nalizării  „Palatului 
de Justiție Prahova.”   Glumind, 
acum doar nu i-o cere să facă în 
câteva luni ce n-a fost domnia 
sa în stare aproape 9 ani și tot 
ministerul vreme de 24 de ani! 
În fi ne, Predoiu se laudă că, 

în 2020, a alocat suma de 23,8 
milioane de lei pentru fi nalizarea 
investiției și 11 milioane lei 
pentru primele dotări (mobilier, 
echipamente informatice etc).

Dar, atenție, afl ăm că există 
speranțe și pentru cea mai 
lungă investiție post-comunistă 
din România: la 1 aprilie, 
antreprenorul general a predat 
către benefi ciar (Curtea de Apel 
și Tribunalul Prahova) toate 
spațiile de la etajele 3, 4 și 5 
ale clădirii, iar pe 21 aprilie, a 
mai avut loc o recepție parțială 

pentru etajele 1, 2 și demisol 
(spațiile de arhivă). Predoiu a 
mai arătat că, dacă nu vor exista 
sincope legate de activitatea 

antreprenorului, predarea 
integrală a clădirii  se va putea 
efectua în cursul lunii iunie 
2021.

pentru etajele 1 2 și demisol antreprenorului predarea

Consiliul Local a aprobat lista cu 
lucrările de reparații curente, 

prioritare, propuse a fi  executate în anul 2021 
la unitățile de învățământ preuniversitar 
de stat și antepreșcolar Ploiești. Atenție, 
prezența unor școli în anexa hotărârii nu 
înseamnă neapărat că unitatea va benefi cia 
de intervenții. În documentul adoptat apare 
sintagma „în funcție de alocația bugetară”, 
salvatoare în cazul în care vor rămâne lucrări 
neexecutate. Municipalitatea își propune 
totuși să realizeze diverse intervenții la 16 
colegii sau licee, 25 de școli gimnaziale, 32 
de grădinițe și 6 creșe, după cum urmează:

-colegii și licee: CN „IL Caragiale”, CN 
„Mihai Viteazul”, CN „Al. I. Cuza”,  Colegiul 
„Spiru Haret”, CN „Nichita Stănescu”, 
Colegiul Național Pedagogic „Regina 
Maria”,  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, 
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 
Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu, LT de 
Transporturi,  LT „Elie Radu”,  LT „Toma 

Socolescu”, Liceul Tehnologic și de Servicii 
„Sf. Apostol Andrei”, Liceul Tehnologic 
și Administrativ „Victor Slăvescu”,  Liceul 
Tehnologic „1 Mai”, Liceul Tehnologic 
„Anghel Saligny”;

-școli gimnaziale: Școala Gimnazială 
nr. 19, Școala Primară nr. 22,  școlile 
„Radu Stanian”,  „Toma Caragiu”, „Elena 
Doamna”, „Candiano Popescu”, Școala 
Gimnazială nr. 13, „Grigore Moisil”, 
„George Cosbuc”, „Rares Vodă”, 
„Nicolae Titulescu”, „Florin Comișel”, 
„Sf. Vasile”, „Mihai Eminescu”, 
„Anton Pann”, „Ioan Grigorescu”, 
„Sf. Vineri”, „Andrei Mureșanu”, 
„HM Berthelot”, „Nicolae Bălcescu”, 
„George Emil Palade”, „IA 
Basarabescu”, „Profesor Nicolae 
Simache”,„Ienăchiță Văcărescu”;

-grădinițe: grădinițele cu program 
normal nr. 4, 5, 8, 10, 11, 50,51, 
„Nichita Stănescu”, „Sf. Arh. Mihail și 

Gavril”, „Cheița de Aur”, „Căsuța cu Povești”, 
grădinițele 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33 
și grădinițele cu program prelungit nr. 35, 
38, 39, 40, 47, „Raza de Soare”, „Sf. Mucenic 
Mina”, „Sf. Stelian”, „Crai Nou”, „Dumbrava 
Minunată”, „Scufi ța Roșie” și „Licurici”;

-creșe: creșa Upetrom și creșele 10, 23, 
39, 40 și 49.

LISTA ȘCOLILOR DIN PLOIEȘTI UNDE SE LISTA ȘCOLILOR DIN PLOIEȘTI UNDE SE 
VOR FACE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTEVOR FACE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE

Consiliul Local Ploiești a aprobat 
bugetul de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2021 al SC Transport Călători 
Express S.A. Ploiești, instituție afl ată 
în subordinea legislativului municipal, 
în sumă de 84,808 milioane de lei, în 
creștere cu 20 de mil. lei față de anul 
trecut, la venituri și cu aproximativ 2 mil. 
lei, la cheltuieli. Bugetul de venituri este 
compus în mod covârșitor din subvenții 
de la Primăria Ploiești pentru transportul 
total sau parțial gratuit acordat anumitor 
categorii de benefi ciari (pensionari, 
elevi, studenți, persoane cu dizabilități 
etc.). Cât privește cheltuielile, cea mai 
mare sumă, de 64,24 mil. lei, merge către 
cheltuielile de personal, ceea ce înseamnă 
75,74% din totalul bugetului.

PESTE 75% PESTE 75% 
DIN BUGETUL DIN BUGETUL 
TCE SE DUCE TCE SE DUCE 
PE SALARIIPE SALARII

INVESTIȚII MODESTE LA SC „HALE ȘI PIEȚE”

La SC „Hale și Piețe”, bugetul 
de venituri va fi , în 2021, în 

sumă de 13,22 milioane de lei, iar 
cel de cheltuieli, în cuantum de 
12,81 mil. lei. Veniturile provin 

din redevențe și chirii (8,97 mil. 
lei) și exploatare (4,04 mil. lei). 
Din totalul bugetului, 6,8 mil. 
lei (53%) înseamnă cheltuieli de 
personal. Aici însă directorii au 

rezervată o sumă anuală de plată 
de 456.000 lei (38.000 lei/lună), 
iar consiliul de administrație-
de 170.000 lei (14.166 lei/lună). 
Ca lucrări de investiții, să nu vă 
așteptați la mare lucru în acest 
an, mai ales pentru acea promisă 
piață de la Halele Centrale. Sunt 
intervenții minore, cum ar fi  (n.n. 
sumele sunt fără TVA): lucrări 
la Piața Malu Roșu și sediu, în 
vederea obținerii autorizației de 
incendiu-75.000 lei; modernizare 
instalație de încălzire la sediul 
administrativ-110.000 lei; 

instalare sisteme de supraveghere 
video în zona de parcare Halele 
Centrale, Piața Centrală și 
Obor-78.500 lei; sistem de 
detecție, semnalizare și avertizare 
incendiu Halele Centrale-40.000 
lei; grupuri sanitare la Piața 
Nord, Malu Roșu, 9 Mai și Obor-
68.000 lei; instalație de brumizare 
la Piața Centrală, Nord, Vest- 
40.000 lei; sistem iluminare 
Halele Centrale-20.000 lei. De 
remarcat că suma cea mai mare 
merge, evident, către sediul 
administrativ...

M

a SC Hale și Piețe” bugetul din redevențe și chirii (8 97 mil
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CONTROALE ÎN CINCI 
LOCALITĂȚI DIN PRAHOVA

Inspectoratul Județean 
de Poliție Prahova a anunțat 
derularea unei acțiuni de control 
în localitățile Blejoi, Păulești, 
Bucov, Bărcănești și Târgșoru 
Vechi, cu scopul principal de 
asigurare a unui climat de ordine 
publică și siguranță rutieră, 
precum și verifi carea modului de 
respectare a prevederilor legale 
în vigoare, pentru prevenirea 

răspândirii infecției cu virusul 
SARS-COV-2. „La acțiune 
au fost angrenați peste 70 de 
polițiști din cadrul structurilor 
de ordine publică, poliție rutieră, 

investigații criminale, investigarea 
criminalității economice, arme, 
explozivi substanțe periculoase 
și biroului pentru protecția 
animalelor. Astfel, în cadrul 
activităților desfășurate, au 
fost legitimate peste 300 de 
persoane și controlate peste 240 
de autovehicule, totodată fi ind 
efectuate și 64 de testări alcooltest. 
De asemenea, au fost verifi cați și 
20 de agenți economici”, a precizat 
IPJ Prahova. Pentru neregulile 
constatate, polițiștii au aplicat 94 de 
sancțiuni contravenționale, mare 
parte pentru abateri la regimul 
rutier. „Valoarea sancțiunilor 

depășește 21.000 de lei, iar ca 
măsuri complementare au fost 
reținute 5 permise de conducere 
și 4 certifi cate de înmatriculare”, a 
anunțat IPJ Prahova.

BĂRBAT MORT, DUPĂ CE A 
FOST LUAT DE O VIITURĂ
Polițiștii au fost sesizați de către 

o persoană cu privire la faptul că 
un localnic a fost observat că a fost 
luat de viitură în zona comunei 
Adunați, viitură produsă pe pârâul 
Provița. Mai multe echipaje de 
pompieri, dar și de polițiști au 
demarat căutările în zonă, iar la fața 
locului au fost demarate cercetări  
pentru a se stabili circumstanțele 
în care s-a petrecut evenimentul. 
În urma verifi cărilor efectuate de 
polițiști a fost stabilit faptul că este 
vorba  despre un bărbat de 65 de 
ani. „Din nefericire, bărbatul a 
fost declarat decedat de cadrele 
medicale sosite la fața locului”, a 
precizat IPJ Prahova.

 Săptămâna pe scurt 
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SISTEM DE SISTEM DE 
SUPRAVEGHERESUPRAVEGHERE  
VIDEO PE DÂMBUVIDEO PE DÂMBU

Primăria Ploiești a plătit către fi rma Elconet 
13.900 lei, fără TVA, pentru montarea 

sistemului de supraveghere video a pârâului Dâmbu, 
pe o anumită porțiune a sa. Echipamentele au costat 
și ele 15.099 lei (fără TVA).  Rămâne de văzut dacă 
soluția municipalității va avea efectul scontat, adică 
dacă va conduce la păstrarea în stare cât de cât curată 
a albiei, având în vedere că de regulă aici riveranii și 
nu numai aruncă tot felul de gunoaie, făcând cursul 
de apă unul dintre cele mai mizerabile locuri din oraș. 
La ultima ședință a Consiliului Local, a fost votat 
procesul verbal de recepție a fazei I a lucrării, sistemul 
fi ind înscris totodată în domeniul public și transmis 
în administrare către Poliția Locală Ploiești.

i ă i Pl i ti lătit ăt fi El t

ÎN 2021, APA NOVA AR TREBUI SĂ FACĂ INVESTIȚII DE PESTE 12 MIL. LEI

În ultima ședință a 
legislativului municipal, 

a fost aprobată comisia de 
negociere a contractului 
de concesiune încheiat 
cu societatea Apa Nova 
Ploiești SRL, în următoarea 
componență: Nicolae-Vlad 
Frusina, Iulian Bolocan, 
Gheorghe Sîrbu-Simion, Costel 
Andreescu și Răzvan Enescu. 
Aceasta va fi   completată cu 
reprezentanți ai executivului 

numiți prin dispoziția 
primarului, care nu vor avea 
însă drept de vot. Rolul comisiei 
este de a negocia propunerea 
de investiții suplimentare în 
sistemul public de alimentare 
cu apă și de canalizare în 
oraș și modifi carea în mod 
corespunzător a contractului 
de concesiune. În anul 2020, 
Apa Nova declară că a realizat 
investiții în sumă de 4.586.423 
lei, dintr-un planifi cat aproape 

dublu. Diferența necheltuită, 
de 4.223.138 lei, va fi  folosită 
în anul 2021 pentru lucrări de 
investiții specifi ce fondului de 
lucrări aprobat în anul 2020, 
pentru lucrările în curs de 
fi nalizare. Pentru 2021, Apa 
Nova și-a propus să efectueze 
lucrări în valoare de 8.240.319 
lei, la care se adaugă, evident, 
banii necheltuiți anul trecut, 
astfel încât fondul de lucrări 
din 2021 va fi  de 12.470.538 lei
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SGU SE DOTEAZĂ CU UTILAJE SGU SE DOTEAZĂ CU UTILAJE 
Primăria Ploiești va efectua în acest 

an cheltuieli de 1,74 milioane 
lei (cu TVA) pentru cumpărarea mai 
multor utilaje care să intre în dotarea SC 
Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 
SRL. Practic, achiziția este considerată 
majorare a capitalului social al SGU, prin 
aportul în numerar de către asociatul 
unic, respectiv, municipalitatea. După 
lista de cumpărături am putea trage 

concluzia că SGU va deveni, pe alocuri, 
un fel de prestator de servicii și pentru 
populație (vezi ultimele achiziții), 
nu doar pentru administrație. Iată 
însă ce ar urma să intre în inventarul 
SGU:  autoutilitare-4 bucăți (672.326 
lei total, 168.081 lei/bucata); tractor 
pentru cosit iarba-1 bucată (22.990 lei); 
plug-1 (6.188 lei); mașini de măturat 
strada-3 (185.640 lei/61.880 lei bucata); 

aspirator de frunze portabil -6 (71.386 
lei/11.897 lei/buc.); mașină universală 
de tâmplărie-1 (32.725 lei); mașină de 
găurit-1 (6.188 lei); fi erăstrău panglică 
-1 (6.783 lei); mașină de șlefuit-1 (6.545 
lei); autoutilitară 3,5 to traker-1 (237.354 
lei); set scule electrice -1 (23.800 lei); 
mașină mortuară -1 (374.850 lei); capac 
frigorifi c sicriu-12 (92.820 lei/7.735 lei/
buc.).

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro
PESTE 12 MILIOANE DE LEI IROSITE DE RASPPESTE 12 MILIOANE DE LEI IROSITE DE RASP
Deunăzi vreme, 

primarul Andrei 
Volosevici își punea întrebarea 
dacă Regia Autonomă de 
Servicii Publice (RASP) 
își mai justifi că existența. 
Răspunsul nu l-am auzit. 
Ceea ce știm însă sigur este că 
și anul acesta vom fi nanța cu 
12,46 milioane de lei această 
instituție de nefăcut nimic! Ba 
ceva tot face, plătește salarii 
de 9,97 mil. lei, adică 80% 

din suma pusă la dispoziție! 
Având în vedere că aici sunt 
113 angajați, câștigul mediu 
lunar se ridică la 6.459 lei. 
RASP plătește contractul de 
mandat (director și alte organe 
de conducere și control) cu 
394. 400 lei/an. Asta pesemne 
pentru meritul de a face 
investiții de 41.100 lei? Și de a 
coordona achiziția de bunuri 
și servicii, în valoare de 2,63 
mil. lei?

PRAHOVA VA ÎMPĂRȚI CU ALTE PRAHOVA VA ÎMPĂRȚI CU ALTE 
CINCI JUDEȚE 2 MILIARDE DE EUROCINCI JUDEȚE 2 MILIARDE DE EURO

Parlamentul European a votat 
Fondul pentru o Tranziție Justă 

(JTF), în valoare de 17,5 miliarde de 
euro, bani care se vor împărți între 
statele membre. Acesta va ajuta țările 
UE să treacă mai ușor peste impactul 
social și economic al tranziției către 
neutralitatea climatică, fi ind strâns 
legat de aplicarea Pactului verde 
european. Ca să fi m mai expliciți, JTF 
are rolul de a ajuta în principal regiunile 
europene puternic dependente de 
industriile extractive pentru a face mai 

ușor trecerea către o economie mai 
diversifi cată și mai puțin poluantă. 
Pachetul cuprinde 7,5 miliarde euro din 
cadrul fi nanciar multianual 2021-2027 
și 10 miliarde euro din Instrumentul 
de redresare al Uniunii. Pentru a fi  
eligibile,  proiectele trebuie să pună 
accentul pe diversifi carea economică, 
reconversia profesională sau crearea 
de locuri de muncă ori trebuie să 
contribuie la tranziția spre o economie 
europeană sustenabilă, neutră din punct 
de vedere climatic și circulară. Fondul 

va sprijini și microîntreprinderile, 
incubatoarele de afaceri, universitățile 
și institutele publice de cercetare, 
precum și investițiile în noile tehnologii 
energetice, efi ciența energetică și 
mobilitatea locală durabilă. Din 
România, vor primi bani 6 județe: 
Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Mureș 
și Prahova. Suma pusă la dispoziție este 
de aproximativ 2 miliarde de euro, cea 
mai mare parte a sumei venind din JTF, 
iar peste 260 de milioane de euro vor fi  
cofi nanțare națională.
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În perioada 28-30 mai 2021 a fost 
organizată, la Târgoviște, prima ediție 

a Festivalului Național de Interpretare 
Vocală și Instrumentală „Glasul Valahiei”. 
La concurs au participat și elevii prof. 
Cristina Nicoleta Stanescu, din cadrul 
Fabis Art School Ploiești. Aceștia s-au 
întors cu brațele pline de premii:

-Categoria 6-7 ani: Stănilă Andreea-

premiul al III-lea și Barbu Alessia-
mențiune;

-Categoria 9-10 ani: Danciu Grațiela-
premiul I;

-Categoria 10-11 ani: Schiopu Cristina-
premiul al III-lea;

-Categoria 14-15 ani: Bocan Ștefania și 
Paraschivoiu Timeea-premiul I, Fieraru 
Nerea-premiul „Glasul grupei”! Juriul a 

fot unul profesionist, format din Ozana 
Barabancea, Simona Dinescu, Nicoleta 
Vasile, Cristina Dan și Yuriy Tsiple Yura. 
Concursul a reunit tineri talentați din 18 
județe, festivalul fi ind organizat de Centrul 
Cultural Artist pentru Artă, în parteneriat 
cu Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, 
Universitatea „Valahia” și Arhiepiscopia 
Târgoviștei.

CENTRU CENTRU 
CULTURAL CULTURAL 
PENTRU PENTRU 
TINERET TINERET 

ÎN TURNUL ÎN TURNUL 
HALELOR HALELOR 
CENTRALECENTRALE

RAZIE PE ȘOSELELE DIN 
PRAHOVA

Poliția Română a derulat, 
la nivel național, o acțiune 
pentru siguranța transportului 
de persoane. Timp de trei ore, 
polițiștii prahoveni au acționat 
pentru verifi carea legalității 
efectuării transportului de 
persoane pe principalele drumuri 
din județul Prahova. De asemenea, 
acțiunea a vizat verifi carea 
modului în care sunt respectate 

măsurile de protecție sanitară 
stabilite prin Legea nr. 55/2020, 
în timpul efectuării transportului 
de persoane, prin curse regulate/
speciale. „Astfel, în cadrul 
activităților desfășurate au fost 
controlate peste 90 de autovehicule 
(dintre acestea aproximativ 
50 destinate transportului 
de persoane), totodată fi ind 
efectuate și 47 de testări alcooltest. 
Pentru neregulile constatate, 
au fost aplicate 10 sancțiuni 

contravenționale, mare parte 
pentru abateri la regimul rutier”, 
a anunțat IPJ Prahova. Polițiștii 
recomandă conducătorilor auto 
prudență maximă pe șosele și 
un comportament responsabil 
la volan. „Reamintim faptul că, 

purtarea măștii de protecţie este în 
continuare obligatorie în spațiile 
publice închise, mijloacele de 
transport în comun, la locul de 
muncă, spații comerciale, precum 
și în spații publice deschise 
aglomerate”, a mai precizat IPJ 
Prahova.
POD FEROVIAR LOVIT DE O 

AUTOBASCULANTĂ
Politiștii S. J. P. T. Prahova au 

fost sesizați, prin 112, cu privire 
la faptul că o autobasculantă ar fi  
acroșat accidental podul feroviar 
peste râul Teleajen, între Stațiile C. 
F. Măgurele Nord - Făget Teleajen, 

pe relația de cale ferată 304 Ploiești 
Sud - Măneciu. „În urma acroșării, 
podul feroviar a fost deteriorat. 
Circulația feroviară a fost oprită 
până la remediere. Cercetările 
continuă  pentru stabilirea 
împrejurărilor în care s-a produs 
evenimentul”, a precizat IPJ 
Prahova.

ACTUALITATE

 Săptămâna pe scurt 

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

Elena ŞERBAN; www.ziarulploieştii.ro
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Bugetul de venituri al SC Servicii de Gospodărire 
Urbană Ploiești SRL (SGU) va fi , în 2021, de 32,14 

milioane de lei. Cele mai mari sume provin din servicii 
prestate către Primăria Ploiești- 17,119 mil lei, fără TVA 
(amenajare și întreținere spații verzi, lucrări executate de 
serviciul tehnic și cimitire) și prestări servicii către terți- 

9,78 mil. lei, fără TVA (taxa de parcare, blocare/ridicare 
auto). Bugetul de cheltuieli este mai mic, de 31,515 
milioane de lei. Cei mai mulți bani se duc, cum era de 
așteptat, pe cheltuieli de personal-23,922 mil lei, ceea ce 
înseamnă 75,93% din totalul bugetului. Directorul are 
rezervat un fond de salarii, componentă fi xă și variabilă, 

de 178.000 lei (14.883 lei/lună), iar directorii adjuncți, un 
fond de 234.000 lei (19.500 lei, probabil 9.750 lei pentru 
fi ecare adjunct). Consiliul de administrație își va împărți 
200.000 lei (16.666 lei/lună), cenzorul și secretarul AGA 
au la dispoziție 100.000 lei (8.333 lei/lună), iar pentru alte 
comisii conjuncturale au fost puși deoparte tot 100.000 lei.

DIRECTORUL SGU, PLĂTIT CU CEVA PESTE 14.000 LEI/LUNĂDIRECTORUL SGU, PLĂTIT CU CEVA PESTE 14.000 LEI/LUNĂ

În decembrie 2019, prin HCJ 531, Consiliul 
Local Ploiești a aprobat transmiterea spre 

administrarea Casei de Cultură „I. L. Caragiale” a 
unei părți din clădirea Turnului Halelor Centrale, 
respectiv: parter-14,70 m suprafață utilă, etaj 
I-151,33 m, etaj II-147,54 mp. Contractul a fost, 
la vremea respectivă, încheiat pentru un an, cu 
posibilitate de prelungire. Ei bine, Consiliul 
Local Ploiești a decis altfel la sfârșitul lunii mai: 
o parte din spațiu a fost preluat de la Casa de 
Cultură și predat, spre administrare, Spitalului 
de Pediatrie, pentru o perioadă de patru ani, cu 
posibilitate de prelungire, cel mai târziu până 
la fi nalizarea și recepția unui nou spital pentru 
copii. Tot pentru patru ani, spațiul de la etajul 
I a fost păstrat exclusiv pentru acțiuni social-
culturale și educative pentru tineret, activitatea 
desfășurându-se în cadrul unui Centru pentru 
Tineret ce va funcționa în subordinea Casei de 
Cultură „I.L. Caragiale”.

ALEȘII AU REFUZAT REORGANIZAREA ALEȘII AU REFUZAT REORGANIZAREA 
PRIMĂRIEI CÂMPINAPRIMĂRIEI CÂMPINA

Consilierii locali din Câmpina 
au respins proiectele 

propuse de către primarul 
independent Alin Moldoveanu 
care vizau reorganizarea 
administrativă. Inițiatorul estima 
că, în urma restructurării,  s-ar fi  
făcut economii la buget de aproape 
un milion de lei anual. Primul 
proiect se referea la comasarea 
Casei de Cultură Geo Bogza, 
Casei Tineretului și Bibliotecii 
Municipale în cadrul unei noi 
instituții, numită Centrul Cultural 
Câmpina. Doar cinci aleși au votat 

faborabil, restul nefi ind de acord 
cu sugestia primarului. Un alt 
proiect propunea să se desfi ințeze 
administrația Pieței Câmpina, 
organismul urmând să fi e direcție 
în cadrul municipalității, dar se 
pare că perspectiva desfi ințării 
unor posturi i-a determinat pe 
consilieri să respingă inițiativa. 
Al treilea proiect de hotărâre ce 
modifi ca organigrama primăriei a 
fost retras de pe ordinea de zi. Alin 
Moldoveanu a anunțat însă că va 
reveni cu proiectele de reorganizare 
într-o ședință extraordinară. 

Consiliul Local Sinaia a adoptat 
inițiativa primarului Vlad Oprea 

pentru cumpărarea monumentului istoric 
Vila Carola. Prețul anunțat de vâzare, 
deunăzi vreme, pornea de la 525.000 
euro. Aceasta va fi  redată circuitului 
public după o renovare consistentă. 
Situată pe str. Octavian Goga nr. 19, vila 
își leagă numele, printre altele, de Yehudi 
Menuhin. Pe unul dintre site-urile din 
Sinaia, afl ăm următoarea istorioară a 
vilei: „a fost ridicată în anul 1896 de 
fostul valet al prințului Dimitrie Ghica, 
austriacul Jóseph Ungarth. Acesta era, la 
1870, primul „hotelier” al comunei Podul 
Neagului (Sinaia avea să fi e atestată ca 
oraș la 1 decembrie 1874). Însărcinat 
să administreze unicul hotel din Sinaia, 
Caraiman, Ungarth avea să își dezvolte 
ulterior propria afacere, construind 

această vilă și 
închiriind camerele 
în regim de pensiune. 
Luxul și confortul au 
reprezentat cuvintele 
cheie pentru toți cei 
care se retrăgeau la 
Vila Carola. La acea 
vreme, parcul vilei 
era întreținut de un 
grădinar, exista o 
trăsură a pensiunii 
care permitea 
vizitatorilor să se plimbe spre locațiile dorite, 
iar un cal era pus la dispoziția celor care 
doreau să învețe să călărească. Micul hotel 
poartă numele fi icei lui Jóseph Ungarth, 
Carola, cea care avea să devină ani mai 
târziu soacra marelui fi losof Constantin 
Noica. Hotelul avea să fi e și locul secret de 

întâlnire al  Elenei Lupescu și Carol al II-lea. 
În 1927, camerele lui îl cazau și pe cunoscutul 
dirijor și violonist Yehudi Menuhin. Acesta 
avea să petreacă la vârsta de 11 ani două 
luni drept oaspete al Vilei Carola, timp în 
care frecventa Vila Luminiș, pentru lecţiile 
de vioară oferite de George Enescu.”

PRIMĂRIA SINAIA VA PRIMĂRIA SINAIA VA 
CUMPĂRA VILA CAROLACUMPĂRA VILA CAROLA

Maria BOGDAN; www.ziarulploieştii.ro

PREMII CÂȘTIGATE LA TÂRGOVIȘTE PREMII CÂȘTIGATE LA TÂRGOVIȘTE 
DE TINERII PRAHOVENIDE TINERII PRAHOVENI
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În Prahova, în 60 de localități, au expirat planurile 
urbanistice generale valabile, prin lege, pentru o 

perioadă de 10 ani. Ca să grăbească un pic lucrurile, 
în ultimii doi ani, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației chiar a alocat sume 
importante în acest scop, deși de regulă costurile 
pentru reactualizarea PUG-urilor sunt suportate 
de la bugetele locale. În Prahova, șase localități-
Breaza, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Brebu 
și Păcureți- nu au întreprins nimic pentru a pune 
la punct documentul de care depinde dezvoltarea 
comunității, iar alte 27 de primării, între care Mizil 
și Plopeni-se afl au abia în faza de avizare a PUG. 
În 21 de localități (Ploiești, Bușteni, Sinaia, Slănic, 
Adunați, Albești-Paleologu, Ciorani, Dumbrava, 
Florești, Gorgota, Măgurele, Puchenii Mari, Secăria, 
Starchiojd, Șoimari, Șotrile, Talea, Telega, Valea 
Doft anei, Vărbilău și Cocorăștii Colț), se lucrează 
la reactualizarea PUG. MDLPA a anunțat că anul 
acesta a alocat 15 milioane de lei pentru a plăti PUG-
urile din 397 de primării, printre care câteva sunt 
din Prahova: Ariceștii Zeletin (suma alocată-20.000 
lei), Bertea ( 22.683 lei), Chiojdeanca (10.080 lei), 
Ciorani (14.149 lei), Cocorăștii Colț (42.494 lei), 
Colceag (40.600 lei), Fântânele ( 38.080 lei), Florești 
(50.468 lei), Plopeni (3.849 lei), Șoimari (39.429 lei), 
Tătaru (27.437 lei), Vadu Săpat (5.950 lei), Vălenii de 
Munte (36.658 lei). 

În 2018, ministrul Muncii, Lia 
Olguța Vasilescu, a propus 

Guvernului PSD, iar acesta a aprobat, o 
nouă lege a pensiilor. Aceasta a avut mare 
trecere pentru că privea marea masă a 
pensionarilor, „păcăliți” cu majorarea 
punctului de pensie, dar ea nu s-a legat 
de pensiile și indemnizațiile speciale. 
Dimpotrivă, acestea s-au mărit prin cota 
fi xă plătită de CNPP!

Legea Vasilescu prevedea că vârsta 
standard de pensionare este de 65 de 
ani pentru bărbați și 63 de ani pentru 
femei. Stagiul minim de cotizare a fost 
stabilit la 15 ani, iar stagiul complet de 
cotizare a fost majorat la 35 de ani, atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați. Legea 
prevede o creștere a punctului de pensie 
în felul următor: 1 septembrie 2019-
1.265 lei; 1 septembrie 2020 -1.775 lei; 
1 septembrie 2021-1.875 lei. După 2022, 
valoarea punctului de referință urma să 
fi e indexat anual cu infl ația și 50% din 
creșterea reală a câștigului mediu brut 
realizat.

Impactul bugetar era estimat la 8,4 
miliarde de lei, în 2019, 24,8 miliarde 
lei, în 2020, 51 de miliarde, în 2021 și 
81 de miliarde, în 2022.  Atenție, aceste 
sume se adaugă anual cotei deja plătite 
în sistemul de pensii. De exemplu, în 
acest an, pensiile costă în jur de 130 
de miliarde de lei. Acum noi știm că 
pandemia a încremenit punctul de 
pensie la 1.442 lei.

IRESPONSABILITATEA 
POLITICIENILOR ROMÂNI

Ei bine, dacă politicienii noștri 
aruncă celor mulți praf în ochi, nu 
același lucru se întâmplă în UE. Cel 
puțin Comisia Europeană a observat 
aceste dezechilibre. Dar pentru că nu 
cunoaște totul în amănunt, le-a dat celor 
de la București teme, dar acestea nu vor 
vindeca buba: eliminarea pensionării 
anticipate, corelarea vârstei de 
pensionare atât la bărbați cât și la femei 
cu speranța de viață, introducerea de noi 
stimulente fi scale pentru a prelungi viața 
profesională dincolo de vârsta normală 
de pensionare, eliminarea creșterilor  

ad-hoc ale pensiilor pe termen scurt și 
mediu, pensiile speciale simplifi cate în 
măsura în care o permite Constituția etc. 

Reforma sistemului de pensii, dar și 
în alte domenii, este cumva condiționată 
de aprobarea Planului Național de 
Redresare și Reziliență.

Ce-a făcut onorabila noastră clasă 
politică românească? Bineînțeles, PSD 
și AUR le-a înfi erbântat mintea celor 
mulți, acuzând guvernul că vrea să 
„nenorocească pensionarii” și să-i scoată 
la pensie la 70 de ani. 

Ce face Guvernul? Se bâlbâie. De 
exemplu, ministrul Muncii, Raluca 
Țurcan, a anunțat că se va interzice 
cumulul pensiei și salariului la stat. Avem 
vreun rezultat? Nu! În Prahova sunt cel 
puțin trei politicieni care cumulează 
pensia cu salariul. Și toți lucrează la stat. 

Pe urmă, lipsită de curaj, Țurcan a 
declarat că angajații de la stat pot opta 
să lucreze până la 70 de ani, moment în 
care opoziția a urlat, acuzând că vârsta 
va deveni obligatorie pentru toți.

Și în fi ne, ca un om iresponsabil, 
dator însă să facă niște reforme, Turcan 
a început să semene spaima în categoria 
celor de 40-50 de ani, sugerând că există 
„o bombă cu ceas” în sistemul de pensii 
din România, defi citul fi ind în prezent 
de 16,7 miliarde de lei. Ea a afi rmat cu 
nonșalanță că, în zece ani, sistemul va 
colapsa. Apocalipsa nu este reală pentru 
simplul motiv că statul nu se poate atinge 
de Pilonul II de pensii și pentru că îi stă 
în putință să elimine pensiile speciale!

PRAHOVA A PRAHOVA A 
RĂMAS ÎN URMĂ 
CU PUG-URILECU PUG-URILE

ȘMECHERIA DIN CAPUL LOR ȘI ȘMECHERIA DIN CAPUL LOR ȘI 
PENSIILE DIN BUZUNARUL NOSTRUPENSIILE DIN BUZUNARUL NOSTRU

Pensii plătite direct de CNPP, în baza unor legi speciale (date aferente lunii iulie 
2020)
-diplomați: 833 de persoane, indemnizație medie de 5.760 de lei;
-funcționari publici parlamentari: 790 de persoane, indemnizație medie de 4.765 de lei;
-personalul din domeniul aeronautic: 1.423 de persoane, indemnizație medie de 11.336 
de lei;
-magistrați: 4.094 de persoane, indemnizație medie de 19.221 de lei;
-personal auxiliar din instanțe și parchete: 1.784 de persoane, indemnizație medie 
de 4.702 de lei;
-personal Curtea de Conturi: 603 persoane, indemnizație medie de 8.164 de lei.
Pensii plătite de Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naționale (date aferente 
anului 2019)
-militari 83.170 de persoane, cu o indemnizație medie de 3.362 de lei;
-personal al Serviciului de Telecomunicații Speciale: 1.392 persoane, venitul mediu 5.748 
de lei;
-personal al Serviciului de Pază și Protecție: 1.095 de persoane, indemnizație medie 
de 6.457 de lei;
-personal al Serviciului de Informații Externe: 1.728 de persoane, indemnizații medii 
de 6.218 lei.
Pensii Plătite de Casa de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne (date aferente lunii 
iulie 2020)
-polițiști și jandarmi: 88.413 de persoane, indemnizație medie de 4.132 de lei;
-personal al Administrației Naționale a Penitenciarelor (instituție subordonată 
Ministerului Justiției): 10.190 de persoane, indemnizație medie de 4.560 de lei;
-personal al Serviciului de Informații Externe: 188 de persoane, indemnizație 
medie 4.705 lei;
-personal al Serviciului de Telecomunicații Speciale: 498 de persoane, cu o indemnizație 
medie de 4.047 de lei.
Pensii Plătite de Casa Sectorială a Serviciului Român de Informații (date aferente 
lunii iunie 2020)
-personal SRI: 11.792 de benefi ciari, indemnizație medie de 5.040 de lei;
-rezerviști ai Serviciului de Informații Externe: indemnizație medie de 7.033 de lei;
Extreme incalifi cabile:
La fi nele anului trecut, cea mai mare pensie din România era primită de un fost 
magistrat, 78.634 de lei, potrivit bursa.ro.
Cele mai mari 10 pensii din țara noastră sunt cele ale unor foști magistrați, a căror 
indemnizație se situează între 41.821 de lei și 78.634 de lei.
Parlamentari: deocamdată pensiile speciale au fost anulate.Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) 

le reamintește că 17 iunie 2021 este termenul 
limită până la care autoritățile publice locale pot 
solicita fonduri pentru elaborarea de documentații 
tehnice necesare pentru pregătirea unor investiții 
comunitare, în cadrul apelului „Acces la 
fi nanțare-2021”.

Lansat în luna aprilie 2021, apelul reprezintă o 
componentă importantă a Programului Dezvoltare 
locală, propunându-și să sprijine autoritățile publice 
locale în eforturile lor de a-și suplimenta bugetele 
locale, prin atragerea de fi nanțări care să asigure 
punerea în aplicare a acelor măsuri, prevăzute 
în strategiile și planurile locale de dezvoltare, 
care vizează îmbunătățirea condițiilor de trai în 
comunitățile sărace, izolate, marginalizate.

Investițiile comunitare eligibile, conform 
documentației apelului, vizează construirea/ 
extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:

-infrastructurii sociale (servicii sociale, educație, 
sănătate, ocuparea forței de muncă);

-infrastructurii destinate alimentării cu apă  și 
de canalizare (alimentărea cu apă a unităților care 
furnizează servicii sociale);

-infrastructura rutieră  (proiecte ce vizează 
drumuri de interes județean, drumuri de interes 
local, poduri și podețe ce facilitează accesul 
grupurilor defavorizate la servicii sociale);

-locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale).
Suma disponibilă în cadrul apelului este de 

595.705 de euro si provine din Granturile SEE 
2014-2021 (85%) și din cofi nanțare publică (15%). 
Valoarea minimă a grantului care poate fi  solicitat 
este de 5.000 de euro, iar cea maximă, de 40.000 de 
euro.

PE 17 IUNIE SE PE 17 IUNIE SE 
ÎNCHEIE APELUL ÎNCHEIE APELUL 

„ACCES LA „ACCES LA 
FINANȚARE - 2021”FINANȚARE - 2021”

ÎN ATENȚIA PRIMĂRIILOR:ÎN ATENȚIA PRIMĂRIILOR:

n 2018 ministrul Muncii Lia

Autoritatea județeană a aprobat 
extinderea domeniilor de aplicabilitate 

cuprinse în Strategia de dezvoltare durabilă 
a județului Prahova pentru perioada 2021-
2027, aprobată prin HCJ nr. 48/31.03.2021. 
Astfel, autoritățile pot depune proiecte 
în vederea accesării fondurilor europene 
pentru următoarele 3 obiective: protejarea, 
conservarea, restaurarea si punerea in valoare 
a patrimoniului istoric, arhitectural, artistic 
si peisagistic de pe Domeniul Regal Peleș; 
reabilitarea și modernizarea drumului DJ230-
DC30 Cerașu-Slon -Tabla Buții; restaurare, 
revitalizare și punere în valoare a Conacului 
Nicolau, din Comuna Brazi.

ACCES LA FONDURI EUROPENE ACCES LA FONDURI EUROPENE 
PENTRU CASTELUL PELEȘPENTRU CASTELUL PELEȘ

Miruna BOGDĂNESCU; www.ziarulploieştii.ro
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 Județean de 

Excelență Prahova a 
anunțat noi rezultate 
extraordinare, de 
data aceasta la 
concursul national 
„NASA- Scientist 
for a day”. Victor 
Dragomir, elev 
în clasa a X-a la 
Colegiul Național 
„Ion Luca Caragiale” 
Ploiești, a obținut 
premiul I pe 
țară. Câștigătorul  
studiază astronomia de patru ani, în cadrul 
Centrului Județean de Excelență Prahova, 
sub îndrumarea prof. Osman Mariana. 
Într-un comunicat se arată că „Scientist for a day” 
este o competiție de eseuri în care elevii au fost 
invitați să elaboreze un studiu de caz în vederea 
explorării unui obiect ceresc: Ariel, Oberon și 
Titania (sateliți ai lui Uranus). Lucrările au fost 
jurizate de o comisie în care s-a afl at si un inginer 
de la NASA.

Consiliul Județean Prahova a aprobat 
asocierea județului Prahova cu 

municipiul Ploiești pentru constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
de utilități publice pentru serviciul 
de producere, transport, distribuție și 
furnizare de energie termică în sistem 
centralizat (ADI-Termofi care), denumită 
„Termo Prahova”. Acest pas vine în 
condițiile în care, la data de 15 mai 2022, 
va înceta Contractul de delegare prin 
concesiune a gestiunii serviciului public 
al județului Prahova de alimentare cu 
energie termică produsă în mod centralizat 
pentru municipiul Ploiești nr.2776/5246 
din 29.04.2004, încheiat între CJ Prahova, 
municipiul Ploiești, în calitate de concedent 
și Veolia Energie Prahova, în calitate de 
concesionar. Reamintim că înțelegerea 
a fost prelungită prin act adițional în 
aprilie 2019 pentru trei ani. Acum, având 
în vedere experiențele neplăcute cu ADI-
Deșeuri și ADI Apă-Canal, ar fi  bine ca 

noua structură să fi e concepută astfel încât 
să asigure o funcționare fără sincope. Dacă 
aveți vreo îndoială că ADI-Termofi care nu 
a fost constituită în alt scop, să vedem care 
sunt obiectivele anunțate a fi  îndeplinite de 
această structură: să elaboreze și să aprobe 
Strategia de dezvoltare a serviciului; 
să monitorizeze derularea proiectelor 
de investiții, realizate de proprietarul 
sistemului de producere-transport și 
distribuție energie termică; să constituie 
interfața pentru discuții și să fi e un partener 
activ pentru autoritățile administrației 
publice locale în ceea ce privește 
aspectele de dezvoltare și de gestiune 
a serviciului, în scopul de a coordona 
politicile și acțiunile de interes general; să 
elaboreze și să aprobe caietul de sarcini și 
regulamentul serviciului; să elaboreze și 
să aprobe documentațiile de atribuire a 
Contractului de delegare și să stabilească 
condițiile de participare și criteriile de 
selecție a operatorului, cu excepția situației 

atribuirii directe; să încheie Contractul de 
delegare cu operatorul, în numele și pe 
seama unităților administrativ-teritoriale 
membre implicate, care vor avea împreună 
calitatea de delegatar; să monitorizeze 
executarea Contractului de delegare și 
să informeze regulat membrii săi despre 
aceasta, să urmărească îndeplinirea 
obligațiilor asumate de operator 
(îndeosebi în ceea ce privește realizarea
indicatorilor de performanță, executarea 
lucrărilor încredințate operatorilor și 
calitatea serviciului furnizat utilizatorilor) 
și, în conformitate cu mandatul primit 
și cu prevederile contractuale, să aplice 
penalitățile contractuale; să identifi ce și 
să propună orice acțiuni vizând creșterea 
oportunităților de fi nanțare a proiectelor de 
investiții în infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă serviciului; să îmbunătățească 
planifi carea investițiilor în infrastructura 
tehnico-edilitară.

NOUĂ NOUĂ 
PERFORMANȚĂ PERFORMANȚĂ 

LA CENTRUL LA CENTRUL 
JUDEȚEAN DE JUDEȚEAN DE 
EXCELENȚĂ EXCELENȚĂ 
PRAHOVAPRAHOVA

ili l J d ț P h b t t t ă ă fi tă tf l î

Consiliul Județean Prahova a aprobat documentația și 
indicatorii tehnico-economici pentru o investiție de 

1,04 milioane de lei ce se va desfășura la Drajna, pe drumul 
județean 230,  unde apărarea de mal a fost deteriorată fi x în 

proximitatea rezervoarelor de apă ale localității. În raportul 
de specialitate atașat la proiectul de hotărâre se arată că DJ 
230, cu o lungime de 11,536 km, ce asigură legătura între 
DJ 102B și comuna Cerașu, a  fost afectat în dreptul străzii 
Alunilor, identifi cându-se multiple forme de eroziune la 
baza taluzului de rambleu, cu o ușoară curgere la nivelul 
taluzului. Podețele existente sunt colmatate în totalitate cu 
vegetație arboricolă. Șanțul din zona de debleu are o secțiune 
necorespunzătoare, fi ind astupat cu material purtat de pe 
versanți. Albia pârâului este, de asemenea, neamenajată. În 
concluzie, există riscul de declanșare a unor alunecări locale 
de tip cedare terasament din cauza formelor de eroziune. 

Proiectantul și expertul au recomandat intervenții care 
constau în: apărări de maluri din ziduri de gabioane pe o 
lungime de180 ml; șanț dalat pe partea opusă a DJ 230, înspre 
amonte-180 ml; execuția unui dren sub fundul șanțului-180 
ml; realizarea a 3 cămine de vizitare dren, cu rol de curățare 
periodică a acestuia; reparații podețe existente; asigurarea 
scurgerii apelor în aval prin construirea de casiuri în 
trepte cu rol de protejare mal- 10ml; rigolă carosabilă 
pentru continuizarea șanțului de beton în zona unui drum 
lateral-10 ml; montarea de parapet de protecție tip H4b pe 
partea dinspre pârâul Drajna a DJ 230. 

onsiliul Județean Prahova a aprobat documentația și

SE PUN BAZELE POR 2021-2027SE PUN BAZELE POR 2021-2027
Săptămâna trecută, Consiliul Județean Prahova 

a organizat o întâlnire informală a primarilor 
cu conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud Muntenia, scopul întrevederii fi ind acela 
de prezentare a Programului Operațional Regional 
(POR) 2021-2027 pentru Regiunea Sud Muntenia. 
Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, 
și-a exprimat convingerea că județul poate fi  fruntaș 
în privința contractelor ce urmează a fi  derulate prin 
POR 2021-2027 nu doar în regiune, ci la nivel de țară. 
Firește că a fost o declarație de politețe, fi indcă nu 
este în grija domniei sale Prahova, ci fi x în interesul 

CJ și a localităților să acceseze bani europeni și să-i 
folosească în timp util, pe proiecte de largă utilitate 
publică. Iar până acum, privind în spate, la anteriorul 
exercițiu fi nanciar, nici măcar CJ Prahova nu are a 
se lăuda, nefi nalizând încă niciun proiect. Ce să mai 
spunem de Ploiești, care  n-a purces de-adevăratelea 
la execuția vreunei investiții din cele 19 contracte de 
fi nanțare. În fi ne, întâlnirea a fost una interactivă, în 
cadrul căreia Luminița Zezeanu, directorul Direcției 
Autoritate de Management POR Sud Muntenia, le-a 
oferit celor prezenți toate informațiile disponibile la 
acest moment despre POR 2021-2027.

DARURI PENTRU COPIII DARURI PENTRU COPIII 
DIN CENTRELE DE PLASAMENT

De Ziua 
C o p i l u l u i , 

Consiliul Județean 
Prahova a oferit 
daruri către 250 
de benefi ciari din 
centrele de plasament 
și casele de tip familial 
afl ate în subordinea 
Direcției Generale de 
Asistență Socială și 
Protecția Copilului 
(DGASPC) Prahova. 
Cadourile, constând 
în dulciuri și băuturi răcoritoare, au fost distribuite la Complexul de 
Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploiești, Complexul de Servicii 
Comunitare „Rază de Soare” Băicoi, Complexul de Servicii Comunitare 
Sinaia (care funcționează temporar la Breaza), Centrul de Tip Familial 
Secăria, Complexul de Servicii Comunitare „Sfânta Maria” Vălenii 
de Munte, Centrul de Tip Familial Izvoarele, Complexul de Servicii 
Comunitare „Sfânta Filoft eia” Câmpina, Centrul Rezidențial de Tip 
Familial Brebu și Complexul de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești.

VA FI DATĂ TERMIA PE VA FI DATĂ TERMIA PE 
MÂNA ALTUI (SIC!)...ADI?MÂNA ALTUI (SIC!)...ADI?

Să credem că autoritățile județene și 
municipale au ajuns la vorba fostului și 

hulitului primar Adrian Dobre? Probabil că da, 
de vreme ce observăm că soluția avansată de 
acesta privind termia din Ploiești tocmai a fost 
îmbrățișată de noile autorități. El a fost primul 
care a avansat ideea constituirii unei asociații 
care să preia gestionarea sistemului centralizat 
de încălzire, iar la acea vreme, a fost atacat de 
toți factorii politici. Ce s-a întâmplat acum? 
Tocmai se fac primii pași în acest sens.

1,04 MILIOANE DE LEI PENTRU CONSOLIDAREA1,04 MILIOANE DE LEI PENTRU CONSOLIDAREA
                  A 180 ML DE DRUM, LA DRAJNA                  A 180 ML DE DRUM, LA DRAJNA

PRAHOVA AR FACE BINE SĂ GRĂBEASCĂ INVESTIȚIILE DEJA CONTRACTATEPRAHOVA AR FACE BINE SĂ GRĂBEASCĂ INVESTIȚIILE DEJA CONTRACTATE



Ziarul   Ploiestii
3 - 9 iunie 2021

PAGINA 8

ȚARA DE DINCOLO DE ȚARĂ

POATE FI „DETURNAT” PARCURSUL EUROPEAN 
AL REPUBLICII MOLDOVA?

Un eveniment recent, care a stupefi at Lumea liberă – 
deturnarea unui avion de pasageri și arestarea unui jurnalist 
opozant de către forțele de securitate ale regimului Lukașenka 
– ne-a îndepărtat puțin de agitația politică moldovenească, 
afl ată la faza depunerii listelor electorale la CEC și la o nouă 
etapă a epopeii numite (dez)unirea dreptei unioniste.

Regimul Lukașenka și-a creat o faimă sinistră pentru felul 
în care a înăbușit mișcarea protestatară de după alegerile 
prezidențiale din 9 august 2020. Represiunea din Belarus, 
actele de violență extremă ale poliției au fost comparate 
de presă cu atrocitățile comise de naziști în această țară 
pe timpul celui de-al doilea război mondial. Episodul cu 
arestarea jurnalistului Roman Protasevici, califi cat deja 
drept o manifestare a „terorismului de stat”, demonstrează 
că răul întruchipat de regimul din Belarus răbufnește și peste 
hotarele țării, devenind o problemă europeană. Nesancționat 
la timp, delirul dictatorului de la Minsk pune în pericol nu 
doar viața cetățenilor ce i se opun, ci și siguranța unor oameni 
ce n-au nicio legătură cu Belarus decât că, potrivit uzanțelor 
și acordurilor de trafi c aerian, pot traversa spațiul său aerian. 
De-acum încolo acest lucru devine problematic. Urmare a 
celor întâmplate, Bruxelles-ul a interzis zborurile avioanelor 
din Belarus deasupra teritoriului UE și găzduirea lor în 
aeroporturile comunitare, a recomandat companiilor aeriene 
din țările-membre să evite survolarea „feudei” lui Lukașenka. 
Dictatorul din Belarus este un personaj incontrolabil, 
imprevizibil și violent – acele imagini emblematice, din 
timpul protestelor din vară, în care bat’ka apare cu kalașnikov 
în mână, alături de fi ul său de 15 ani, înarmat și el – sunt 
foarte grăitoare ca profi l psihologic. 

Episodul de coșmar din duminica de 23 mai, cu 
interceptarea avionului de pasageri ce efectua cursa Atena-
Vilnius și arestarea lui Roman Protasevici și a prietenei sale, 
afl ați la bord, este un prilej să privim o dată în plus la clasa 
politică, dar și la societatea din Republica Moldova. Nu este un 
secret faptul că pentru partidele – PSRM și PCRM – regimul 
din Belarus reprezintă un model de urmat. Ex-prezidentul 
Dodon s-a declarat un admirator al lui Lukașenka. Ultima 
lui vizită la Minsk, din 5 mai curent, în cadrul unei delegații 
parlamentare a legislativului dizolvat, a pus în valoare 
această „înfrățire” condamnabilă. Dodon l-a felicitat pe 
Lukașenka pentru felul în care „a rezistat” presiunilor interne 

și externe după alegeri, salvând „stabilitatea” Belarusului, i-a 
vorbit despre admirația (!?) moldovenilor pentru bat’ka. În 
dialogul său prietenos cu președintele sangvinar de la Minsk 
(ce apare în imaginile video ale media PSRM ca un uncheș 
sfătos și jovial) Dodon a mai remarcat că Chișinăul ar putea 
trece prin confruntări și provocări de aceeași anvergură în 
contextul alegerilor anticipate din 11 iulie.

Laudele și felicitările adresate vor atârna greu în biografi a 
politică a lui Dodon. Nu sunt doar elucubrațiile unui ex-
prezident, azi șef al partidului majoritar în fostul parlament 
– este direcția pe care Dodon ar dori să o imprime Republicii 
Moldova după alegeri. Din păcate, această atitudine de 
simpatie pentru „omul-forte” de la Minsk, se regăsește încă 
în largi segmente ale populației de la noi, ce-l înfățișează 
pe Lukașenka drept un lider popular, urcat pe tractor, un 
gospodar care conduce o țară fără oligarhi și cu orașe curate. 
Cetățenii de rând din Moldova, simpatizanții naivi ai lui 
Lukașenka, nu știu nimic (nu sunt lăsați să afl e!) despre 
înfricoșare, cenzură și tortură, despre asasinate. Zeci de 
persoane (cazuri relevate de investigațiile independente) 
care au avut curajul să-l concureze în alegeri pe Lukașenka 
au dispărut fără urmă.

Unii zic că laudele lui Dodon pentru dictatorul de la 
Minsk nu sunt decât un fetișism infantil, socialistul de 
Sadova n-are stofă de tiran. S-a văzut și în mandatul său, când 
s-a lăsat suspendat de câteva ori, „pentru 5 minute”, fără să 
crâcnească, ci doar burzuluindu-se butaforic. Pentru Dodon 
era mai important să nu deranjeze schemele de îmbogățire 
de care profi ta și interesele lui Plahotniuc. Însă lunecarea 
spre dictatură vine treptat, se acumulează în urma unor 
cedări și complicități vinovate, alimentate de o imensă poft ă 
de parvenire. Să ne amintim de expulzarea celor 7 profesori 
turci, episod oribil ce s-a produs în mandatul lui Dodon. 
Răpiri stil Lukașenka: înșfăcați în stradă, smulși din sânul 
familiei, arestați în sala de clasă și îmbarcați într-un avion 
cu destinația închisorile turcești. Adevărații comanditari ai 
acestei crime au scăpat nepedepsiți, cazul a fost mușamalizat 
în justiție. Se știe doar că Dodon, în urma răpirii profesorilor 
turci, a benefi ciat de reparația sediului președinției pe banii 
regimului de la Ankara, iar Plahotniuc, fugit în străinătate, 
s-ar afl a, după unele surse, sub protecția lui Erdogan. O 
coaliție de guvernare condusă de Dodon după alegeri, date 
fi ind simpatiile sale pentru Lukașenka, va aduce Chișinăului 
aceeași „stabilitate”, cu teroare, expulzare a ambasadorilor 

occidentali. Dodon a și amenințat într-o emisiune TV că 
o va face, urmând exemplul lui Voronin din aprilie 2009. 
„…Că prea se amestecă unii dintre ei în treburile noastre 
interne, să expulzăm măcar unul și restul se vor liniști” 
(Sic!). Reprimarea drepturilor omului va deveni o practică 
obișnuită?

Actul de terorism comis de regimul Lukașenka împotriva 
unui jurnalist, a unui cetățean liber al Belarusului, 
reprezintă un avertisment înaintea scrutinului din 11 iulie. 
Pentru că dincolo de intrigi interpartinice sau polemici 
electorale, moldovenii vor opta între modele de guvernare 
și existențiale antagonice: dictatură sau democrație. Este 
o alegere de civilizație, de apartenență valorică. Poate 
fi   deturnat  parcursul european al Republicii Moldova?... 
Alegerile nu sunt o operațiune specială, în care un avion de 
linie, cu securiști infi ltrați printre pasageri pentru a provoca 
panică și cu MiG-uri semnalându-ți din exterior să-ți 
schimbi direcția, este forțat să aterizeze. Alegerile reprezintă 
voința liber exprimată a cetățenilor. Însă consecințele unei 
opțiuni greșite sau ale absenteismului, ale neimplicării civice, 
pot fi  la fel de catastrofale. Destinul european al Republicii 
Moldova poate fi  deturnat dacă nu ne vom mobiliza pe 11 
iulie. Dar chiar și atunci nu va fi  o alegere defi nitivă. Pentru 
libertate și democrație trebuie să lupți zilnic. Răul, așa cum 
se știe, se întinde până unde îi permite indiferența oamenilor 
cumsecade.

De când i se promite 
marea și sarea, alegătorul 

își dorește lucruri nu doar 
imposibile, ci și incompatibile. 
El nu înțelege că noțiunile 
frumoase „dreptate”, „egalitate” și 
„libertate” se exclud reciproc. El 
vrea să lucreze de mântuială, ca pe 
timpul URSS, dar să aibă drumuri 
bune și salarii decente, ca în UE. 
El nu citește programe, el așteaptă 
pomeni. Nu doar socialiștii 
promit pensii și indemnizații 
grase, ci și centriștii de dreapta îi 
dau tot cu programele sociale, iar 
unioniștii îi lasă pe toți cu ochii 
în stele, oferind pe tavă  pensii 
europene. Nimeni nu spune 
că pentru prosperare e nevoie 

de strâns cureaua și de sufl ecat 
mânecile; că trebuie respectate 
cu strictețe legile, iar călcând pe 
bec, consecințele sunt suportate 
cu muțenie și coada între vine. 
Un  program al alegătorului  l-ar 
responsabiliza și l-ar face mai 
consecvent. Când i se va oferi 
libertate, nu se va întreba: dar 
unde-i „dreptatea”? Sau invers: 
când  alesul  se va apuca să facă 
„dreptate”, să nu se revolte că i 
s-a limitat libertatea: dreptatea 
e subiectivă. Dacă ne dorim 
modelul Coreii de Nord trebuie 
să acceptăm realitatea de acolo. 
Cu trimiterea în pușcării a 
nemulțumiților, cu interzicerea 
revoltelor, cu deturnări piraterești 

ale avioanelor civile străine în 
care îndrăznesc să urce opozanții 
regimului.

Așadar, ce ar 
include  programul meu ca 
alegător? Trei puncte. Primul e 
modest și nepretențios: să avem o 
majoritate parlamentară  în care 
să nu existe oamenii lui Dodon și 
Plahotniuc. Partidele angajate în 
competiție, dincolo de egoismul 
lor, ce fac azi în acest sens? 
E  treaba fi ecăruia? Atunci să-și 
caute alt alegător.

Al doilea punct e și el  simplu 
de tot. Fără sprijinul UE și 
al partenerilor occidentali 
nu vom putea ieși din nevoi. 
Orice pas de apropiere de UE, 

de la funcționarea perfectă a 
acordurilor de parteneriat și 
asociere, până la integrarea 
deplină, e în benefi ciul nostru 
(unul imediat și nemijlocit). 
Nu putem arde etapele, prea 
am rămas în urmă, prea 
ne-am bătut joc de șanse, timp de 
decenii. Dar mai bine mai târziu 
decât niciodată. Ergo, treapta 
următoare a programului meu 
coincide sută la sută cu acordurile 
de asociere la UE. Aici mai avem 
restanțe esențiale. Cine își asumă 
să le lichideze, fără să acumuleze 
alte datorii, ignorând provocațiile 
dușmanilor integrării, are șanse 
să fi e alesul meu.

În fi ne, ridic ștacheta foarte sus: 
îmi doresc (o dorință boierească, 
de vis) o Țară. Reîntregită. 
Neapărat membră a UE. O Țară 
în care să nu fi m mereu șantajați 
și manipulați. O Țară deschisă 
lumii, cu democrație reală și fără 
discriminări. Fără penali, fără 
scheme de corupție, cu șanse 
egale pentru toți și cu stimularea 
performanțelor. O precizare; 
citisem niște „refl ecții unde” ale 
cuiva, afi rmând că pentru cauza 
unionismului ar fi  mai bun un 
oponent dur, precum era Dodon. 

Dacă ar fi  fost așa, am fi  avut pe 
timpul socialistului o mișcare 
unionistă viguroasă. Din păcate, 
am văzut doar una mimetică, 
lipsită de vigoare, de care și-a 
șters picioarele Plahotniuc. 
Libertățile democratice sunt 
benefi ce tuturor. Mișcarea 
de emancipare națională din 
Basarabia s-a accelerat în epoca 
glasnosti, nu pe vremea lui Stalin 
sau Brejnev. Orice pas în direcția 
integrării europene e spre binele 
națiunii, a fi ecărui cetățean, dar și 
a unionismului.

E programul meu minim,  pe 
pași succesivi. O altă ordine îl 
va deturna, oponenții nu dorm. 
În rest, să fi e toți sănătoși. 
Nu parlamentul, guvernul, 
președinția, procurorul sau 
mitropolitul mă fac fericit. 
Sunt bine-mersi, în pofi da 
neprietenilor. Îmi caut de ale mele 
și îmi fac proiecte care depind 
numai de mine. Dar de oameni 
(nu de stat!) mi-i milă. Iată de 
ce am ticluit acest modest, dar 
ambițios program. Cine dintre 
politicieni mi-l votează, are și 
el de la mine un vot. S-ar putea 
ca tocmai votul meu să încline 
balanța pentru ei.

PROGRAMUL ELECTORAL AL ALEGĂTORULUIPROGRAMUL ELECTORAL AL ALEGĂTORULUI
Fiindcă nu există punct mai important în programul oricărui concurent decât lărgirea bazinului electoral, candidații sapă canale și acolo unde apa se scurge în nisip. Și calcă lut în 

orice clacă, în loc să-și vadă de propria construcție. Or, vorba uni banc vechi: mie (candidatului), nu-mi trebuie doar voturile oamenilor de bună credință, mie îmi trebuie voturile 
majorității. Un program al alegătorului i-ar simplifi ca poate misiunea, ca să nu promită tuturor ceea ce vor numai unii. Altfel spus, să-și aleagă și el candidatul care chiar l-ar susține. 
Săpând un bazin ferm și profund, nu o baltă largă și laxă. Mircea V. CIOBANU, Ziarul Național

Vitalie CIOBANU, scriitor

occidentali Dodon a și amenințat într o emisiune TV că

CHIȘINĂUL ÎN PREAJMA UNUI MOMENT CHIȘINĂUL ÎN PREAJMA UNUI MOMENT 
ISTORIC. ÎL FRUCTIFICĂ SAU ÎL RATEAZĂ?ISTORIC. ÎL FRUCTIFICĂ SAU ÎL RATEAZĂ?
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Istoria Nord Stream începe în 
2005, cu semnarea acordului 

pentru construirea primei ramuri a 
gazoductului. Cancelar la acea dată 
Gerhard Schroder, care imediat după 
ce i-a cedat puterea Angelei Merkel, a 
acceptat funcţia de președinte al Nord 
Stream AG, compania ce se ocupa de 
construcţia gazoductului. În 2016, 
același Schroder devine președinte 
al consorţiului ce construiește Nord 
Stream 2, cu Gazprom unic acţionar.

Spre deosebire de Nord Stream 1, a 
doua conductă ruso-germană pe sub 
Marea Baltică a întâmpinat opoziţia 
fermă a statelor central și est-europene 
și a Statelor Unite. Peisajul geopolitic 
s-a schimbat, iar Nord  Stream 2 a fost 
văzută nu numai ca o modalitate de a 
spori dependenţa Europei de gazele 
din Rusia, ci și ca o modalitate de a 
sufoca economic Ucraina și Polonia, 
pentru că rutele de transport către 
Europa ar ocoli aceste state și le-ar 
priva de taxele de tranzit și de sursă de 
energie. La fi nalul anului 2019, Rusia și 
Ucraina au ajuns la un acord prin care 
gazele rusești vor mai tranzita Ucraina 
cel puţin până în 2024. Ca urmare, 
în 2020, Ucraina a câștigat circa trei 
miliarde de euro din tranzitul a 50 
de miliarde de metri cubi. Dacă Nord 
Stream 2 ar fi  dat în folosinţă, acest 
volum de gaze putea ocoli Ucraina.

Costurile politice suportate 
de cancelara Angela Merkel, o 
susţinătoare a proiectului Nord Stream 
2, au fost și sunt foarte mari. Este 
supusă presiunii americane, a investit 
mult în construirea unor terminale 
pentru gaze lichefi ate importate din 
SUA pentru a îmbuna administraţia 
de la Washington, a făcut faţă criticilor 
politice interne venite din partea 
ecologiștilor și criticile venite din 
statele central și est-europene și de la 
Bruxelles, ba chiar a ajuns să ameninţe 
SUA cu contramăsuri, în cazul 
sancţionării companiilor germane 
participante la proiectul Nord Stream 
2.

Într-un articol publicat de Project 
Syndicate, Josef Joff e, profesor la John 

Hopkins University și editorialist la 
Die Zeit, scrie că, dacă ar fi  fost vorba 
doar despre gazele naturale, acest 
proiect costisitor din punct de vedere 
politic și fi nanciar nu ar fi  văzut 
lumina zilei.

Joff e scrie că Germania și Europa 
de Vest nici nu au nevoie atât de mult 
de volumul suplimentar de gaze pe 
care l-ar aduce Nord Stream 2, pentru 
că s-au descoperit zăcăminte noi în 
estul Mediteranei (de unde și disputa 
dinte Turcia, pe de o parte, și Grecia, 
Cipru, Israel și Egipt, pe de altă parte) 
și pentru că preţul gazelor a scăzut 
dramatic începând din 2018.

Cu toate acestea, un ofi cial german 
relatează că atunci când fostul 
președinte Donald Trump i-a spus 
Angelei Merkel că Germania nu 
trebuie să mai cumpere gaze din Rusia, 
cancelara a împietrit, iar apoi le-a spus 
consilierilor: „Vom face orice pentru a 
fi naliza această conductă”.

„Nu aprovizionarea cu energie este 
prioritatea Angelei Merkel. Asta este 
o chestiune legată de „politica mică” a 
gazului și a banilor. Ce contează este 
„politica mare”, prin care statele caută 
să obţină o poziţie de putere. Indiferent 
cât de multe dispute au fost între ruși 
și germani, există un refl ex care pleacă 
de la cancelarul Bismarck, cel care a 
spus: „Să nu rupeţi niciodată legătura 
cu Sankt Petersburg”. Cu alte cuvinte, 
menţineţi pacea cu gigantul afl at în 
fl ancul estic al Germaniei”, scrie Joff e.

Așa s-a ajuns la Tratatul de 
Reasigurare dintre Germania și Rusia, 
în vigoare din 1887 până în 1980, un 
tratat secret, despre care nu știau decât 
cei mai importanţi responsabili de la 
Berlin și Sankt Petersburg.

„Deși acum este protejată de NATO, 
Republica Federală aplică pe mai 
departe politica de împăciuire a lui 
Bismarck sau cel puţin o politică de 
neutralitate binevoitoare. Merkel nu 
este moartă după gazul din Rusia, ci 
respectă o regulă clasică a diplomaţiei 
germane”, scrie Joff e.

„Chiar și în timpul Războiului 
Rece, Germania a sfi dat trei președinţi 

americani – Nixon, Carter și Reagan -, 
furnizând conducte de oţel pentru URSS 
contra petrol. Decizia de atunci este de 
înţeles, căci lumea trăia jocul petrolier 
al anilor 1970. Acum, însă, este vorba 
doar despre decizia lui Bismarck: nu-i 
supăraţi pe ruși”, mai scrie Joff e.

Urmând această linie, Angela 
Merkel a izolat Germania. Nu numai 
SUA și statele est-europene sunt 
împotriva Nord Stream 2, ci și Franţa 
a început să se ridice împotriva acestui 
proiect. În plus, a apărut problema 
numită Alexei Navalnîi – o clinică 
germană a stabilit că opozantul lui 
Vladimir Putin a fost otrăvit cu gaz 
neurotoxic de luptă în Rusia, nu o 
clinică franceză, italiană sau britanică; 
Navalnîi a fost tratat în Germania; 
cancelara Merkel a discutat cu el 
în spital, nu liderul vreunui alt stat 
european. Toate acestea au fost decizii 
grele, pe care Merkel a trebuit să le ia 
cu riscul de a supăra Rusia, așa cum 
Bismarck i-a învăţat pe germani să nu o 
facă. Însă, scrie Joff e, Merkel a hotărât 
astfel, pentru că, în democraţiile 
actuale, repulsia morală este mai 
puternică decât realismul politic.

În septembrie anul acesta, în 
Germania vor avea loc alegerile 
federale. Angela Merkel nu va mai fi  
cancelar. Ce se va întâmpla cu Nord 
Stream 2? „Cu mai puţin de 100 de 
mile de conductă de așezat pe fundul 
mării, este greu de crezut că acest 
proiect de 10 miliarde de euro va fi  
abandonat în nisipurile Balticii. În cele 
din urmă, germanii nu le vor aduce un 
afront rușilor, iar președintele Biden va 
fi  mai îngăduitor cu Germania decât a 
fost Trump.

Discuţiile au început deja. Germania 
îi promite lui Biden că va construi 
terminale pentru gazele naturale ce 
vor fi  importate din SUA, Germania 
mai promite că va negocia noi reguli 
care să asigure pe mai departe tranzitul 
gazelor ruse prin Ucraina. Polonia va 
primi și ea fonduri pentru terminalele 
care să primească gaze lichefi ate din 
America. Mai mult, Berlinul a început 
să sugereze că ar putea abandona Nord 
Stream 2, dacă Rusia va viola dreptul 
internaţional și drepturile omului. 
Orice pentru a-l face pe Biden să ridice 
sancţiunile”, scrie Joff e.

„În cele din urmă se va ajunge la 
un acord, iar proiectul Nord Stream 2 
va fi  fi nalizat. Însă cine va negocia cu 
piaţa energetică? Legea cererii și ofertei 
ar putea da un verdict defi nitiv, nu mai 
este nevoie de o conductă suplimentară. 
Dacă așa vor sta lucrurile, atunci Nord 
Stream 2 va rugini sub Mareea Baltică 
și va ajunge un monument al lăcomiei 
și nebuniei”, se încheie articolul citat.

La  fel, putem adăuga că dacă ar 
fi  fost vorba doar despre economie, 
Europa nu ar fi  fost supusă un deceniu 
curei de austeritate prescrise de 
Germania. Însă, fi e că e vorba despre 
gaze naturale sau despre defi cite, cea 
mai mare putere vest-europeană este 
condusă de obsesiile legate de propriul 
trecut, de Bismarck și Republica de la 
Weimar – teama de Rusia, de infl aţie 
și datorii.

NU-I SUPĂRAŢI PE RUŞI

Potrivit ofi cialilor Ministerului Finanţelor, câștigul 
statului grec este important, întrucât, fără să facă 

nimic, va câștiga impozite în cotă de 7% din venitul 
total obţinut de acești pensionari în străinătate. În plus, 
autorităţile preconizează că majoritatea pensionarilor 
străini care vor alege rezidenţă fi scală în Grecia vor investi 
și într-o proprietate  imobiliară și o mașină, stimulând 
astfel dezvoltarea pieţei imobiliare și comunităţile locale în 
ansamblu, prin tranzacţiile pe care le vor face, la care se 
adaugă și faptul că, în mod evident, pensionarii respectivi 
își vor cheltui pensia în Grecia. Se așteaptă ca, în viitorul 
apropiat, alţi 50 de pensionari să depună cereri pentru 
obţinerea rezidenţei fi scale în Grecia.

Surse guvernamentale spun că regimul fi scal deosebit 
de favorabil a atras în principal pensionari din Peninsula 
Scandinavă și Germania. Unii dintre ei erau deja rezidenţi 
fi scali ai altor ţări, precum Portugalia și Italia, iar acum 
pleacă din aceste ţări în Grecia. Deși regimul fi scal grecesc 
este identic cu cel din Portugalia, condiţiile climatice și 
insulele grecești sunt cele care i-au determinat pe mulţi 
pensionari să vină în Grecia. Regimul fi scal italian impune 
restricţii în ceea ce privește locul de stabilire (încurajând în 
principal stabilirea în localităţi mici) și din acest motiv nu 
se bucură de prea mult interes.

Legislaţia grecească pentru pensionari prevede că aceia 
care vor obţine rezidenţa fi scală în Grecia vor plăti în 
fi ecare an un impozit autonom în cotă de 7% din venitul 
total câștigat în străinătate. După plata acestui impozit, 
orice altă obligaţie fi scală cu privire la acest venit va fi  
stinsă. Orice eventual impozit plătit în străinătate pentru 
veniturile supuse unei metode alternative de impozitare nu 
va fi  dedus din impozitul aplicat în Grecia.

Astfel, pentru o perioadă de 10 ani pensionarii care 
se mută în Grecia și au venituri în străinătate din pensii, 
activităţi comerciale sau diverse investiţii sau venituri din 
închirierea imobilelor vor plăti un impozit foarte mic.

Se reamintește că pensionarii care sunt cetăţeni UE se 
pot muta în orice ţară a UE, iar fi ecare ţară poate introduce 
facilităţi fi scale atât pentru pensionari, cât și pentru non-
pensionari.

Până în prezent, Portugalia, Malta, Italia și Cipru sunt 
principalele ţări ale UE care au introdus stimulente fi scale 
speciale pentru pensionarii străini (și într-o măsură mai 
mică România și Franţa).

45 de cereri au fost depuse de pensionari din 
străinătate de la începutul anului și până 

acum pentru a-și transfera rezidenţa fi scală în Grecia, 
ceea ce arată marele interes generat de noua legislaţie 
adoptată de Atena, din dorinţa de a atrage migranţi 
pensionari din ţările occidentale. Cele 45 de cupluri vor 
deveni rezidenţi fi scali ai Greciei în următoarele zile, 
bucurându-se de impozite reduse, alături de soarele din 
insulele grecești sau din Grecia continentală, scrie presa 
greacă.

i i fi i lil Mi i l i Fi l â i l

MIGRAŢIA MIGRAŢIA 
FISCALĂ AFISCALĂ A  

PENSIONARILOR PENSIONARILOR 
CĂTRE GRECIACĂTRE GRECIA

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

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

 • obiecte promoţionale personalizate • colantări auto

0244.546.501 sprinteninfomar@yahoo.com

PRODUCȚIE PRODUCȚIE PUBLICITARĂPUBLICITARĂ

Gazoductul ruso-german Nord Stream 2 mai are puţini kilometri până 
la fi nalizare. Gazprom a estimat că, în  această vară, gazoductul ar 

putea fi  terminat și ar putea trece de ultimele probe. Însă, pe ultima sută de 
metri, Congresul SUA a anunţat că 18 companii care participă la construcţia 
conductei, inclusiv asiguratori, s-au retras din proiect. Congresul SUA spune 
că aceasta arată că ameninţarea cu sancţiunile americane s-a dovedit un 
succes, după cum comentează, pe Cotidianul.ro, Călin Marchievici.
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O ACŢIUNE SIMPLĂ ȘI 
EFICIENTĂ

În dimineaţa zilei de 10 decembrie 
1968, un bărbat îmbrăcat în uniforma 
de ofi ţer a unităţii de motociclete a 
Poliţiei Metropolitane din Tokyo a 
tras pe dreapta chiar în faţa celei mai 
mari închisori din Japonia, o mașină 
aparţinând băncii Nihon Shintaku.

Cei patru angajaţi ai băncii 
afl aţi în mașină erau neînarmaţi și 
transportau aproximativ 294.000 de 
yeni (în jur de 817.500 de dolari la 
cursul de schimb din 1968). Banii 
reprezentau bonusurile de fi nal de an 
care urmau să le fi e plătite angajaţilor 
fabricii Toshiba din capitala Japoniei. 
Ajustată cu rata infl aţiei, încărcătura 
mașinii ar valora astăzi aproape 10 
milioane de dolari, potrivit South 
China Morning Post.

„Am fost informaţi că în mașină 
ar putea fi  plantată o încărcătură 
de dinamită”, le-a spus poliţistul 
angajaţilor băncii, în timp ce s-a 
aplecat sub vehicul.

După câteva secunde, de sub 
mașină a început să iasă un fum gros, 
iar poliţistul le-a strigat pasagerilor 
să fugă. Panicaţi, aceștia au părăsit 
mașina pentru a se pune la adăpost, 
iar poliţistul s-a urcat calm la volan 
și a plecat cu banii. Nu a mai fost 
văzut niciodată. A lăsat în urmă o 
fumigenă și o motocicletă furată, 
care fusese vopsită pentru a arăta ca 
o motocicletă de poliţie.

La un moment dat, bărbatul 
a abandonat mașina băncii și s-a 
urcat într-un automobil Toyota 

(de asemenea furat), care a fost 
descoperit abandonat patru luni mai 
târziu, împreună cu cutiile de metal 
care nu mai conţineau banii.

PRINCIPALUL SUSPECT S-A 
SINUCIS CU CIANURĂ

Poliţia a lansat imediat o 
investigaţie. Intervievaţi, cei patru 
angajaţi ai băncii pe care bărbatul îi 
păcălise cu atâta lejeritate le-au spus 
anchetatorilor că au crezut povestea 
spusă de falsul poliţist, deoarece 
managerul lor primise anterior mai 
multe scrisori de ameninţare.

După ce s-au convins că angajaţii 
băncii nu avuseseră nicio implicare 
în jaf, atenţia anchetatorilor s-a 
îndreptat spre fi ul în vârstă de 19 ani 
al unui poliţist.

Deși era liderul unei bande 
locale și nu avea un alibi, tânărul 
a susţinut că este nevinovat. Din 
păcate, investigaţia nu a mai putut 
continua, deoarece acesta s-a sinucis 
pe 15 decembrie 1968, după ce a 
înghiţit cianură de potasiu. Cum 

poliţiștii nu aveau nicio dovadă 
care să-l incrimineze, tânărul a 
fost considerat nevinovat, potrivit 
rapoartelor ofi ciale.

Neavând niciun alt suspect, 
anchetatorii au lansat o investigaţie 
de amploare. Peste 780.000 de afi șe 
cu portretul robot al autorului jafului 
au fost distribuite în întreaga Japonie.

Lista de suspecţi includea 110.000 
de nume, iar în anchetă au fost 
implicaţi 170.000 de poliţiști. A fost 
cea mai amplă investigaţie din istoria 
Japoniei.

În urma acestei acţiuni, 
anchetatorii au arestat un al doilea 
suspect, un tânăr de 26 de ani, 
care semăna cu portretul robot al 
autorului jafului. Însă s-a dovedit 
că bărbatul era nevinovat, acesta 
participând la un examen în 
momentul în care fusese jaful.

CAZUL A RĂMAS 
NEREZOLVAT

Apoi, liniște. În ciuda eforturilor 
poliţiștii nu au mai reușit să identifi ce 
nici un suspect, iar cazul a rămas 
nerezolvat.

La aproape șapte ani de la 
eveniment, pe 15 noiembrie 1975, 
chiar înainte ca fapta să se prescrie, 
un prieten al primului suspect a fost 
arestat pentru o altă infracţiune. La 
momentul arestării, tânărul (care 
avea 18 ani la momentul jafului) avea 
la el o sumă mare de bani.

Când anchetatorii i-au cerut 
să explice provenienţa banilor, 
acesta a refuzat să vorbească, astfel 
că investigatorii nu au reușit să 
demonstreze că banii provin de pe 
urma jafului.

Prin urmare, fapta s-a prescris în 
decembrie 1975, fără ca jefuitorul să 
fi  fost prins. Îndrăzneala cu care a 
fost comis jaful continuă să fascineze 
oamenii chiar și astăzi. Povestea a 
făcut subiectul a numeroase cărţi, 
seriale TV și cărţi de benzi desenate 
din Japonia.

Fascinaţia faţă de cel mai cunoscut 
caz neelucidat din istoria Japoniei 
este atât de mare, încât numeroși 
curioși vizitează și astăzi locul unde 
s-a produs. Totuși, mulţi dintre cei 
interesaţi de subiect cred că, dacă 
autorul nu a fost încă identifi cat până 
acum, probabil că acest lucru nu se 
va întâmpla niciodată.

Într-un puţ 
funerar din Egipt, 

descoperit recent în 
vechiul cimitir Saqqara, 
a fost găsit un exemplar 
din pergamentul „Cartea 
morţilor” lung de patru 
metri.

În Antichitate, astfel 
de pergamente erau 
folosite pentru a ghida 
decedatul prin viaţa de 
apoi, conţinând tot felul 
de sfaturi și „ponturi”. 
Cel de faţă conţine 
capitolul 17 din „Cartea 
morţilor”. Pe el este scris 
numele proprietarului 

papirusului, Pwkhael, 
precizează Live Science.

Un întreg templu 
funerar în cinstea 
reginei Nearit (Neit) 
a fost dezgropat chiar 
lângă piramida soţului 
ei, faraonul Teti, care a 
condus Egiptul din jurul 
anului 2323 î.H. până în 
2291 î.H.

Construit din piatră, 
templul are trei depozite 
din cărămidă pe latura 
dinspre sud-est, unde 
erau aduse ofrande 
reginei și soţului ei, 
faraonul Teti.

La mai bine de o jumătate de secol de la eveniment, identitatea și 
soarta autorului unuia dintre cele mai faimoase și mai îndrăzneţe 

jafuri din istorie sunt încă înconjurate de mister. După o investigaţie care a 
costat peste 12 milioane de dolari și a implicat 170.000 de poliţiști, „marele 
jaf al secolului” rămâne cel mai celebru caz din Japonia.

În timp ce la noi se face licitație tv 
pe posturile de antrenori rămase 

vacante, la ei, la galactici, mutarea s-a 
făcut, cum ar spune Magiun Barbu, 
dintr-o fentă și jumătate.

Ca să ne înțelegem, în a treia zi 
de după despărțirea de Zidane, Real 
Madrid l-a uns pe repede înainte pe 
Carlo Ancelotti. De aia, probabil, sunt 
ei la ani lumină de fotbalul nostru prea 
băștinaș. Și de aia, sau mai ales. 

Nu milioanele - dar și ele! - cât mai ales profesioniștii care știu 
că timpul n-așteaptă pe nimeni. Și vin, neicusorule, puicusorule, 
vorba lui nenea Iancu, competițiile peste ei. Nu stau oamenii să 
dea din colț în colț, că strategia lor este laser, frate! 

Buuun. Cum spuneam, a treia zi, Realul s-a ridicat și-a anunțat 
reînscăunarea lui Don Carlos, după 6 ani. Că l-or fi  lucrat alde 
Florentino Perez pe Zizou, în stil pur tradițional mioritic, miram-aș. 
Că s-a mai supărat și el Zidane, cu una-alta, asta mai da, mai 
cred, dar una-i una, și alta-i alta. Pac-pac și gata, s-a rezolvat.

Meanwhile, în dulcea și pitoreasca Ligă românească, campioana 
CFR - deși cu antrenor în acte, fi indcă lui Edi Iordănescu încă 
îi era-n vigoare contractul la începutul săptămânii - campioana 
CFR are o listă scurtă și una lungită de gazetari. Ba vine Mutu - 
eterna sperietoare a lui Neluțu Varga când se supăra pe acolo, ba 
nu mai vine că e la Craiova. Ba vine Gâlcă, dar nu, stați așa, că de 
fapt n-a vorbit cu nimeni. Ba i-au trimis hârtia lui Leo, doar că ce 
Grozavu, care a rămas la Sepsi. 

O fi  și Boloni în cărți? Da, da, într-o discuție privată, nu e 
frumos ce fac acum, celebrul antrenor român - că e român, 
Răzvane, nu francez cum zici mata! - mi-a și promis că atunci 
când va urca în locomotiva Căilor Ferate Române și are drum 
prin București, o să mă fl uiere ca să-l aud. Deci, nu, stop joc. 

Și atunci cine să intre-n scenă? Maestrul Șumudică, cel care 
s-a delectat cu o negociere cu însuși George Becali, dar care n-a 
mai fost deloc fun momentul, în clipa-n care fi lantropul Gigi i-a 
cerut înapoi lui Șumi niște lovele cu care o ajutase pe o femeie cu 
probleme de sănătate, prietenă cu soția antrenorului.

Ceea ce este evident, dincolo de această preselecție pentru 
acest talent-show, mai tare decât era cândva ”Floarea din grădină”, 
e evident că strategie pentru abordarea unei escaladări către banii 
din Liga Campionilor e cum ar zice turcul, ioc. Pare o bulibășeală 
generală, și nimeni nu ar fi  surprins dacă ar auzi, în vreo câteva 
zile, că iată, mult curtatul de pe afară Edi va face stânga-mprejur. 
N-ar fi  nicio surpriză, vă zic eu, pe cuvânt de pionier.

Și nu e nicio surpriză dacă lupii galbeni vor mai avea de tras 
până-și vor spăla păcatele nepromovărilor la rând. Pentru că stil 
de campioană CFR, și pe aici, pe aproape, pe la noi, s-a dat cu 
bobii până s-a ales ceea ce putea să fi e simplu de la început. Să fi e 
un pic mai rapid, dacă tot nu le-a convenit Tavi Grigore foștilor 
boși de la Veolia. Și actualii păpușari, după cum mai vorbește 
lumea pe la colțuri, că eu nu știu, nu am idee, nu cunosc. 

Pe banca tehnică a ”haitei” e așadar un băiat tânăr, prahovean, 
crescut, mâncat pe aici, fost căpitan, fost secund, deci potrivit. 
Să nu aibă impresia Nae Constantin că-l persifl ez cumva. Pe el 
sau pe ”lupul” Bădoi. Doamne-ferește! Doar că am mari emoții 
pentru ei și pentru club, în cazul în care nu se ajunge la consens 
cu primăria. Cine nu știe, în afară de faptul că nu ar mai fi  bănuți 
decât până-n octombrie dacă nu pică vreo pară mălăiață de la 
Doamne-Doamne cu vreun sponsor baban, marca și sigla și toate 
cele se mai afl ă-n posesia Petrolului până pe 18 iunie anul curent. 
Ce-o fi  după aia, om vedea...

Și mă întorc, cu marja de rigoare, la ei, acolo de unde am vrea 
și noi să luăm lumină, dar împrumutăm doar niște harfe când și 
când. Cu siguranță, la Realul din Madrid n-au existat și nu vor 
exista asemenea situații. Ai naibii profesioniști, ăștia se îngrijesc 
mereu de tot. Dar na, cum ar zice chibițul de pe bancă, din parc 
”ce vrei, boss, ăștia au bani, știu fotbal, d-aia le zice lumea și 
galactici.” Deci da, are dreptate. Că ăia sunt din altă galaxie, iar 
noi, mai pământeni de fel.

DINTR-O DINTR-O 
ALTĂ ALTĂ 

GALAXIEGALAXIE

Și i i ă i ă? M l Ș di ă l



Ziarul   Ploiestii
3 - 9 iunie 2021

 ALIMENTE CU VALOARE TERAPEUTICĂ

Când vă chinuie durerea, consolaţi-vă măcar 
cu gândul că mulţi alţii se afl ă exact în aceeaşi 

situaţie. Se estimează că 98% din totalul populaţiei 
au sufe rit de dureri de dinţi cândva, în decursul vieţii. 
Sperăm ca recomandările de mai jos să vă aducă alinare.

Cuişoarele
Numeroşi stomatologi utilizează în prezent 

ca anestezic eugenolul, unul dintre principiile active 
de bază ale cuişoarelor. Cu 70 de ani în urmă, bunicile 
noastre foloseau uleiul de cuişoare pentru a potoli 
durerile de dinţi. Dar nu numai ele. Iată că şi specialişti 
cu autoritate în lumea ştiinţifi că le-au preluat între 
timp metoda: dr. Varro Tyler, un fost profesor de 
farmacologie din SUA, menţiona uleiul de cui şoare ca 
remediul numărul unu în tratarea durerilor de dinţi, 
spunând că dintre cele douăspre zece sub stanţe, incluse 
de obicei în formula prepa ratelor des tinate combaterii 
acestui tip de dureri, uleiul de cuişoare este singurul care 
constituie „o variantă efi cientă de calmare temporară a 
durerilor dentare pulsatorii”. Cuişoarele conţin de circa 
douăzeci de ori mai mult eugenol decât celelalte surse 
din care el ar putea fi  procurat. Aplicaţi uleiul (cum părat 
din magazinele naturiste) direct pe dintele care vă face 
probleme. Sau procedaţi ca în junglă: lipiţi de dinte o 
cuişoară întreagă, cu vârful îndreptat în jos.

Ardeii iuţi
Data viitoare când veţi avea dureri de dinţi, 

puteţi experimenta prudent cu o teacă de ardei iute, până 
vă liniştiţi. Dacă o utilizaţi pentru o aplicaţie externă, 
componenta iute din ea, capsaicina, vă va pro voca la 
început usturimi, dar în acelaşi timp va descompune aşa-
numita substanţă P, prezentă în zona respectivă cu rolul 
de transmiţător al senzaţiei de durere.

La Sandoz Institute for Medical Research din Londra, 
cercetătorii experimentează modalităţile de a lua 
capsaicinei gustul iute, lăsându-i numai pro prie tatea de 
a calma durerea. Studiile realizate la Monell Chemical 
Senses Center din Philadelphia (unde se cercetează dacă 
păsările pot fi  alungate cu ajutorul capsaicinei şi al altor 
substanţe iuţi) au pus în evidenţă următorul fapt: când 
o hârtie de fi ltru ume zită cu capsaicină este pusă pentru 
câteva secunde pe vârful limbii, iar procedura se repetă 
mereu pe durata unui sfert de oră, ea provoacă o senzaţie 
puternică de usturime. În schimb, ulterior, pentru un 
interval de 2-3 ore, persoana testată devine insensibilă la 
iute. Ingerarea sau aplicarea externă a unor teci de ardei 
iute poate ameliora durerea de dinţi pe diverse căi, de 
exemplu restrângând acţiunea substanţei P şi totodată 
stimulând producţia de endorfi ne, anal gezicele naturale 
pe care organismul şi le creează singur. Ardeii iuţi conţin 
şi salicilaţi, substanţe cu efect analgezic, înrudite cu 
aspirina. Pentru tratarea durerilor de dinţi, amestecaţi 
piper Cayenne (o pul bere obţinută prin uscarea şi măci-
narea ardeilor iuţi) cu apă caldă, insistând până când 
amestecul de vine o pastă. Luaţi puţin din ea cu o bucăţică 
de vată şi tamponaţi-vă dintele dureros.

Smochinele
Ficina care se găseşte în smo chi ne este o enzimă 

ce combate iritaţia şi durerea, dar în acelaşi timp dis truge 
nervul dintelui şi/sau desmo dentul (ţesutul de suţinere, 
care fi  xea ză dintele în alveolă). Prin ur ma re, nu trebuie 
să ne surprindă fap tul că în diferite regiuni ale glo bului 
se utilizează, pentru rezolva rea problemelor danturii, 
vegetale din familia smochinului. De pildă, localnicii 
din Madagascar introduc în cavitatea dintelui o pulbere 
din rădăcină de Pysena sessifl ora, care va rămâne acolo 

trei zile. Abia după aceea înfăşoară dintele în coajă de 
smochin. Două zile mai târziu, nervul şi desmodentul 
dintelui sunt distruse, aşa încât vindecătorul îl poate 
extrage cu mâna, aproape fără durere şi evitând, practic, 
sângerarea. Şi în hipermarket-urile noastre se găsesc 
smo chi ne proaspete, totuşi este posibil ca ele să nu fi e la 
fel de efi ciente ca acelea din Madagascar. Tăind un fruct, 
veţi observa că se scurge din el un suc alb, lăptos. Acesta 
conţine fi cină.

Ghimbirul
Compresele cu ghimbir ameliorează durerile 

de dinţi, deoarece iuţeala lui suprapune un stimul nou 
peste senzaţia de du rere, abătând atenţia de la ea. La 
aceste comprese s-ar putea adăuga ardei iuţi (eventual şi 
hrean, şi wasabi), pentru a ac ţiona împreună, a min tind 
de cataplas mele cu muştar de altădată. Încercaţi aceste 
plante iuţi, în trebuinţându-le cu pru denţă, fi e câte una, 
fi e în diverse combinaţii. De ase menea, puteţi pre pa ra 
o pastă din pul bere de ghimbir şi pi per Cayenne cu 2-3 
picături de apă. Apoi înmuiaţi un mic tampon de vată în 
pasta iute şi întindeţi-o pe dintele care vă doare.

Oregano
La fel ca menta, cu care se înrudeşte, oregano 

conţine două duzini de substanţe vegetale secundare 
cu efect analgezic. Proprietăţile lui benefi ce au fost 
valorifi cate din plin de medicina populară. Cândva, 
britanicii tamponau dinţii cariaţi cu ulei esenţial de 
oregano, pentru a alina durerea. Aţi putea încerca să 
mestecaţi şi frunzele plantei, nu este exclus să vă ajute.

Tarhonul
Michael Castleman, autorul unui bestseller 

intitulat Th e Healing Herbs, ne sfătuieşte să mestecăm 
frunze proaspete de tarhon pentru ameliorarea du-
rerilor de dinţi. Totodată însă, ne previne că estra golul, 
principala substanţă activă din tarhon, este suspectat că 
ar favoriza dezvoltarea unui cancer la fi cat. Estragolul 
se găseşte şi în alte plante şi miro denii, ca busuiocul, 
feniculul, anasonul şi anasonul stelat.

Menta
Pe lângă faptul că are un gust plăcut şi învio-

rător, menta calmează şi durerile de dinţi. Prepara ţi-vă 
un ceai de mentă dintr-o linguriţă de frunze uscate şi o 
cană de apă clocotită, lăsându-l să infu zeze 20 de minute. 
După ce s-a răcit, folosiţi-l ca pe o apă de gură, repetând 
tratamentul ori de câte ori simţiţi nevoia. Când vă afl aţi la 
o anumită de părtare de casă, în mijlocul naturii, utilizaţi 
fără ezitare frunzele zdrobite de mentă sălbatică, fi indcă 
atât soiurile din fl ora spontană, cât şi cele de cultură, 
conţin numeroase substanţe cu proprietăţi analgezice.

Rubarba
În China, rădăcina de rubarbă se întrebuinţează 

ca leac împotriva durerilor de dinţi, întrucât conţine şase 
substanţe analgezice. Ea este mai întâi prăjită, iar apoi 
păstrată în alcool. În această tinctură se înmoaie un 
tampon de vată, cu care se badijonează dintele dureros 
timp de cinci minute. Dacă n-aveţi la dispoziţie remediile 
prezentate anterior, încercaţi cu rubarbă. În orice caz, ea 
n-ar trebui să fi e prima dvs. opţiune.

Seminţele de susan
În seminţele de susan există şapte compuşi 

capa bili să amelioreze durerile. Puneţi 1 parte de seminţe 
în 3 părţi de apă şi fi erbe ţi-le, până când lichidul scade 
la jumătate. Lăsaţi de coctul să se răcească şi a plicaţi-l 
pe dintele dureros. Va avea un efect şi mai bun dacă îi 
adăugaţi mentă şi puţin piper Cayenne.

www.formula-as.ro

PAGINA 11

MOZAIC

 BERBEC

Este o perioadă în care 
vei resimți nevoia de a te 
retrage din mijlocul 
oricărei conexiuni 

emoționale, din mijlocul acțiunii care 
are loc la birou, din mijlocul a tot ceea 
ce înseamnă social. Indiferent de 
această escapadă pe care o ai în minte, 
îți dai seama totuși că ai nevoie de ceea 
ce este în jurul tău. Totul este puțin 
confuz pentru tine.
 

 TAUR

Zi de zi duci „bătălii” în 
raport cu propriile 
sentimente și propriile 
emoții. Ești reticent în 

fața unui „nou început”, mai ales atunci 
când în joc se afl ă lucruri sau valori în 
care tu ai crezut și crezi cu adevărat. Îți 
este teamă cumva că acțiunile tale le 
vor „strica”. Indiferent de ceea ce se 
întâmplă între voi, partenerul de viață 
va rămâne persoana cheie din viața ta.

 GEMENI

Ai o viziune foarte clară 
asupra tuturor 
lucrurilor din jurul tău. 
Nimic din ceea ce ar 

încerca să facă unii nu îți va putea 
distrage atenția de la obiectivele 
stabilite. Începutul acestei veri aduce o 
îmbunătățire a tonusului psihic. 
Vitalitatea care te caracterizează își 
„reintră” în drepturi. Totul îți va fi  mult 
mai clar și astfel și acțiunile tale vor fi  
mai exacte.

 RAC

Nimic din ceea ce 
urmează să trăiești nu 
va fi  la voia întâmplării. 
Chiar dacă această vară 

pare să îți aducă o serie de noutăți pe 
toate planurile, tu ești pregătit pentru 
orice provocare. Stabilitatea de care ai 
parte în viața personală este 
concludentă pentru tot parcursul tău 
emoțional. Cu fi ecare experiență „ai 
crescut” tot mai mult și asta se vede.

 LEU

La începutul acestei veri 
au loc multe schimbări 
bruște de situație. 
Energia negativă pe 

care o resimți îți adâncește starea de 
apatie. Lucrurile se derulează în jurul 
tău într-un ritm amețitor. Te lași 
„înșelat” oarecum de aparențe. 
Universul tău interior și propriile 
emoții sunt duale și nu te mai poți 
încredere nici măcar în propria-ți 
persoană.  

                       FECIOARĂ

Chiar dacă propriile 
visuri presupun acțiune 
și perseverență, ești 
conștient că în prezent 

treci printr-un impas care te 
„blochează” la nivel energetic. Ai 
răbdare cu tine! O schimbare bruscă a 
dispoziției psihice te va agita destul de 
mult. Îți dorești să faci lucrurile să 
funcționeze, indiferent de obstacolele 
pe care le întâmpini.                                          

                 BALANȚĂ

Ești dornic de a te face 
remarcat de anumite 
p e r s o a n e . 
Comportamentul tău 

exuberant este însă deranjant pentru 
anumite persoane. Mai ales cei care te 
cunosc cu adevărat pot susține acest 
adevăr. Mai mult decât atât, devii chiar 
și intruziv doar pentru a te asigura că 
nu treci neobservat. Ar fi  bine să mai 
încetezi să pretinzi lucruri.

                 SCORPION

Comunicarea este un 
proces permanent. 
Lucrurile sunt mult mai 
complexe decât unele 

discuții pasagere sau declarații 
punctuale cu privire la ceea ce simțim. 
Dacă intențiile pe care le ai nu sunt 
susținute de acțiuni, totul rămâne fără 
sens. Atunci când știi că cei din jur te 
sprijină necondiționat, câștigi mult 
mai multă încredere în propriile visuri.

           SĂGETĂTOR

Pentru perioada 
următoare, nu ai niciun 
plan stabilit și obiective 
profesionale notabile de 

îndeplinit. Libertatea pe care o trăiești 
în plan personal îți organizează de la 
sine întreaga viață. Da, îți place să fi i 
înconjurat de persoane de calitate, cum 
le zici tu, dar asta nu înseamnă că 
trebuie să fi i atât de tranșant cu cele pe 
care nu le placi.

                 CAPRICORN

Te îndrepți spre direcția 
greșită în plan 
profesional. Deși 
dintodeauna ți-ai dorit 
o viață activă și 

provocatoare în acest sens, destinul 
ți-a demonstrat că fericirea, pentru 
tine, nu este acolo. Ideea de familie, de 
timp petrecut alături de cei dragi, este 
mai presus de orice. Poate este 
momentul să lași lucrurile să decurgă 
de la sine.
       

      VĂRSĂTOR

Îți este difi cil să 
recunoști asta, dar te 
simți intrigat în raport 
cu schimbările care au 

loc în viața personală. Nu știi cum 
trebuie să reacționezi și cu atât mai 
puțin, să acționezi. Ai nevoie de timp 
pentru a te obișnui cu noile sentimente 
induse de evenimentele confuze care 
au loc. Nu vrei să mai preiei inițiativa 
atunci când vine vorba de anumite 
relații. Este în van.

 PEȘTI

Prezența celor dragi în 
viața ta va fi  defi nitorie 
pentru modul în care 
vei reuși să treci peste 

această perioadă sumbră. Ai dori să 
vorbești despre ceea ce simți, dar ceva 
te blochează. Îți dorești ca cei din jur să 
te observe, dar când o fac, îi respingi. 
Acțiunile tale sunt confuze. În viața 
profesională nu reușești să demarezi 
un proiect important.

Horoscop săptămânalCămara cu planteCămara cu plante Remedii de casă simple şi efi ciente:Remedii de casă simple şi efi ciente:
 AFECŢIUNILE GURII - DURERILE DE DINŢI

22 mai - 21 iunieGEMENIIndienii Embera, descendenţii populaţiei indi gene Choco, mult mai numeroasă odinioară, trăitoa re în 
pădurile tropicale din Panama şi Columbia, obişnuiesc şi în zilele noastre să-şi domolească durerile de dinţi 

cu ajutorul plantei de piper, o liană înrudită cu piperul negru. Ei îi smulg rădăcina din pământ şi o mestecă. Efectul 
anestezic se observă încă de la prima muşcătură. Aşadar, locuitorii din sălbăticie au în farmacia lor naturală 
remedii foarte efi cace împotriva durerilor de dinţi.

Desigur, atunci când îţi croieşti drum prin jungla de la tropice, plantele şi rădăcinile lor sunt leacuri salvatoare, 
care te ajută să rezişti până în momentul când vei reveni în cealaltă junglă - aceea de asfalt, a oraşului. Acolo este 
însă mai înţelept să cauţi un cabinet stomatologic, deoarece durerile persistente pot indica probleme serioase, de 
pildă, o infecţie acută. De aceea, remediile prezentate de noi în con tinuare trebuie înţelese mai curând ca nişte 
soluţii provizorii, care nicidecum nu pot ţine locul unui diagnostic şi unui tratament profesionist

upă aceea înfăşoară dintele în coajă deALIMENTE CU VALOARE TERAPEUTICĂ trei zile Abia du
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Echipa României 
a devenit 

vicecampioană balcanică 
cu ștafeta 4 x 400 m, la 
Campionatul Balcanic de 
seniori, competiție care a 
avut loc la Craiova, sâmbătă, 
29 mai 2021. Echipa noastră 
a fost formată din sportivii 
Andrei Niculiță (de la Clubul 
Sportiv Școlar Ploiești), 
Alexandru Geamănu (CSM 
Ploiești), Denis Toma și 
Vlad Dulcescu.

Andrei Niculiță este 
pregătit de prof. Maria 
Andrei și ambii speră ca la 

Campionatele Naționale de 
seniori, ce vor avea loc în 
zilele de 4 și 5 iunie 2021, 
la Cluj Napoca, să obțină 
baremul de califi care la 
Campionatul European U20 
în proba de 400 de metri. 
Baremul este de 48.20 sec., 
iar Andrei este la 22 sutimi 
de secundă de atingerea 
baremului! Reamintim că, 
la data de 21 mai a.c., în 
cadrul Cupei României, 
competiție desfășurată la 
Pitești, sportivul nostru a 
înregistrat în proba de 400 
m timpul de 48.22 sec.

Și Cristian Roiban 
(CSM Ploiești) a devenit 
campion balcanic cu 
ștafeta de 4×100 metri, 
alături de Vasile Boboș, 
Ionuţ Anton și Andrei 
Neagoe, timpul realizat 
fiind 39.69 secunde.

În cadrul aceleeaşi 

reuniuni s-a ţinut şi 
Concursul Naţional de 
Primăvară pentru Seniori 
şi U23, competiţie în 
care sportivii pregătiţi de 
Augustin Iancu şi Robert 
Munteanu au reuşit 
următoarele rezultate: 
Mihai Vasiliu – locul 1 la 

400 metri garduri, locul 
8 la 400 metri seniori și 
locul 4 la 400 metri U23; 
Cristian Roiban – locul 
3 la seniori și locul 1 la 
U23 la 100 metri plat; 
Teodora Iancu – locul 3 
la aruncarea greutăţii, cu 
8.73 metri; Alexandru 

Terpezan – locul 5 la 100 
metri plat; Alexandru 
Geamănu – locul 7 la 200 
metri seniori și locul 4 la 
200 metri U23; Constantin 
Andonii – locul 7 la 400 
metri; Florin Nica – locul 8 
la 400 metri seniori și locul 
3 la 400 metri U23.
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Fotbal

Box

 Cu o rată a „reclamaţiilor moderate” de sub 1%,   la aproape 4.000 de clienţi/an,   
Faxmedia TourFaxmedia Tour  este o agenţie matură,   care garantează un excelent raport calitate/preţ.
 Politica companiei este aceea de a nu vinde poze de pe internet; astfel,   nu lucrăm 
decât cu hotelurile pe care le-am verifi cat personal în prealabil.

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

0372.032.313

Și Cristian Roiban reuniuni s a ţinut şi 400 metri garduri locul Terpezan locul 5 la 100

PLOIEȘTIUL ARE UN PLOIEȘTIUL ARE UN 
CAMPION BALCANIC!CAMPION BALCANIC!

DE PATRU ORI PE PODIUM LA BRAȘOVDE PATRU ORI PE PODIUM LA BRAȘOV

Opt sportivi ai secţiei de patinaj viteză a CSM Ploiești au participat, duminică, 30 mai, 
la Etapa Campionatului Naţional pe role – Cupa „Kids Talent” Brașov, competiţie 

desfășurată în Parcul „Tractorul”, din orașul de sub Tâmpa. Elevii lui Marius Băcilă au avut 
evoluţii foarte bune, reușind să urce în patru rânduri pe podium, prin Eduard Niţu – două 
locuri 1, Adrian Fierar și Sebastian Mihalache, fi ecare câte un loc 2.

La categoria Seniori Open, Eduard Niţu a obținut locul I, iar Adrian Fierar locul doi. 
La Categoria Juniori II – Băieţi, locul I  a fost ocupat de  Eduard Niţu, iar locul al II-lea de 
către Sebastian Mihalache.

În clasamentul general pe cluburi, CSM Ploieşti a ocupat poziţia a V-a, întrucât s-au 
luat în considerare cele mai bune 6 performanţe ale sportivilor înscrişi în concurs. 

Boxerul Valentin Bârzan, legitimat 
la Clubul Sportiv Municipal 

Ploiești, a câștigat medalia de aur a 
categoriei „75 kg” la Cupa României, 
competitie ce s-a desfășurat la Zalău. 
Sportivul pregătit de Titi Tudor și 
Adrian Pîrlogea a făcut un meci superb 
și în fi nala cu Claudiu Ionuţ Tifoiu (CS 
Chimia Râmnicu Vâlcea), obţinând 
victoria la puncte, scor 4-1, la capătul 
unei partide în care cei doi boxeri nu 
s-au menajat deloc. Până la fi nală, 
Valentin Bârzan a trecut, pe rând, de 
Valentin Oprică (Sibiu), prin RSC 
în prima repriză, Rareș Stoiculescu 
(Dinamo București), la puncte, scor 
5-0, și Raul Mario Escariu (LPS Banatul 
Timișoara), tot la puncte și tot 5-0.

Medalia de aur obţinută i-a adus 
sportivului de la CSM Ploiești și 
convocarea la lotul naţional de juniori al României pentru Campionatul European ce va 
avea loc în luna august a acestui an, CSM Ploiești având cinci sportivi convocaţi la loturile 
naţionale ale României: Iulian Dumitrescu, Marian Ghinoiu, Valentin Bîrzan, Livia Botică și 
Isabel Pârvu. Pe lângă performanţa lui Bârzan, demn de remarcat este și bronzul cucerit 
de Cosmin Bănică la categoria „50 kg”.

NICOLAE CONSTANTIN VA ANTRENA PETROLUL PLOIEȘTI NICOLAE CONSTANTIN VA ANTRENA PETROLUL PLOIEȘTI 

În vârstă de 47 de ani, acesta este 
un produs al fotbalului prahovean. 

Născut la Filipeștii de Târg, a fost remarcat 
la Victoria Florești, în Divizia C, de acolo 
de unde, în 1996, a ajuns la echipa fanion a 
județului, debutând pe prima scenă într-o 
partidă FC Argeș – FC Petrolul (31 iulie 
1996). A îmbrăcat tricoul „lupilor” până în 
1999, fi ind și căpitanul echipei, iar mai apoi 
s-a transferat la Rapid, revenind la Ploiești 
pentru sezonul 2003-2004. În total, Nicolae 
Constantin a bifat, pentru clubul nostru, 76 
de apariții în primul eșalon și șapte goluri 
marcate. Alături de Petrolul și de Rapid, în 
cariera sa de jucător au mai fi gurat AS Ploiești 
(1996-1997), Electromagnetica București 
(2001-2002), Astra Ploiești (2001-2002), 
Dighenis Morphou (Cipru, 2006-2007), FC 
Brașov (2007-2010) și Chimia Brazi (2011), 
noul tehnician al grupării noastre totalizând 
190 de prezențe și 16 goluri marcate la nivelul 

primului eșalon.
Cariera de antrenor și-a început-o tot 

pe banca Petrolului, ca secund în mandatul 
lui Răzvan Lucescu, în debutul sezonului 
2014-2015. A fost, de asemenea, asistentul 
lui Octavian Grigore, în 2016, la începutul 
proiectului noului Petrolul, iar între 
februarie 2017 și iunie 2018 s-a afl at în 
staff -ul lui Daniel Isăilă, la reprezentativa 
„U21” a României. Tot cu Isăilă a lucrat, 
vreme de un sezon (2018-2019) în Arabia 
Saudită, la Al Hazim, pentru ca prima 
experiență de antrenor principal să o aibă, 
la începutul lui 2020, pe banca formației de 
eșalon trei ACSO Filiași. În ultima ediție de 
campionat a condus-o, pentru 12 partide, pe 
ACS Fotbal Comuna Recea, în liga a doua, 
echipă de care s-a despărțit în pauza de iarnă.

Unul dintre colaboratorii lui Nicolae 
Constantin pe banca tehnică a Petrolului 
va fi  Valentin Bădoi, cel care va ocupa 
funcția de antrenor secund al echipei 

noastre. În vârstă de 45 de ani, fostul jucător 
de la FCM Bacău, Rapid, Steaua, Poli 
Timișoara, Universitatea Craiova sau FC 
Brașov, a colaborat cu Nicolae Constantin 
și la ACS Fotbal Comuna Recea,  iar, ca 
antrenor, a mai lucrat la CS Buft ea, Sporting 
Tr. Măgurele, Viitorul Domnești, FC Clinceni, 
Voința Crevedia și Carmen București.

Și Claudiu Tudor revine, ofi cial, în familia 
Petrolului, fostul jucător și „căpitan” al 
echipei noastre fi ind noul director sportiv al 
„galben-albaștrilor”.

„A fost, bineînțeles, o alegere făcută cu 
sufl etul. Am debutat în prima divizie pe 
<<Ilie Oană>>, tot aici am agățat <<ghetele 
în cui>>, iar acum am șansa să ajut Petrolul 
și dintr-o altă postură. Am venit și pentru 
suporterii minunați ai Petrolului, pentru ca a 
fost propunerea lor, îmbrățișată fără rezerve 
de conducerea clubului și îmi doresc să pot 
fi  de folos și din această poziție. Sper ca toți 
cei care alcătuim familia petrolistă să punem 

umărul și să readucem echipa în prim-planul 
fotbalului românesc”, a declarat noul ofi cial 
al clubului ploieștean.

În vârstă de 36 de ani, Claudiu Tudor și-a 
început și și-a încheiat cariera de jucător la 
Petrolul. A debutat în Divizia A la doar 16 
ani, într-un meci FC Petrolul – Ceahlăul 
Piatra Neamț (27 octombrie 2001), pe când 
echipa era antrenată de către Costel Lazăr, 
și s-a retras tot de pe „Ilie Oană”, pe 26 mai 
2018, în partida cu CS Popești Leordeni, din 
ultima etapă a stagiunii 2017-2018 a Ligii 3, 
și după două sezoane în care a fost liderul 
incontestabil din teren al unei echipe ce 
pornise la un nou drum. Cariera lui Claudiu 
Tudor a mai cuprins „etapele” Universitatea 
Craiova, Sheriff  Tiraspol, Juventus București, 
CSM FC Ploiești, Astra Ploiești, Politehnica 
Iași, SC Bacău, UTA Arad, CS Afumați și 
Voința Snagov, talentatul mijlocaș evoluând 
în primele două eșaloane ale fotbalului 
românesc.

AUR PENTRU AUR PENTRU 
VALENTIN BÂRZANVALENTIN BÂRZAN

 LA CUPA ROMÂNIEI LA CUPA ROMÂNIEI
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